
 

                               

  

 

 
Minnesanteckningar från Palliativt Råd i  

Örebro län 2019-05-28 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar,  

 

2. Val av mötessekreterare – Gunilla Hedblad 

Presentation av ny deltagare Susanne Blom som ersätter Ylva 

Blix. 

 

3. Web-utbildning i allmän palliativ vård från Grade. Webbut-

bildningen Grade avslutas 31.8 2019. Enligt statistiken har ca 

6990 personer genomgått utbildningen, finns också personer som 

gjort utbildningen i grupp och inte registrerats individuellt. Infor-

mera inom respektive organisation om att det finns tid kvar om 

behov finns. Palliativ webbutbildning finns i Betaniastiftelsens 

regi som är i korta sekvenser som Palliativa rådet rekommenderar 

efter att Gradeutbildningen är slut. 

 

4. Statistik från Sv Palliativregistret. Enligt statistik från palliativ-

registret behöver vi se över vår egen täckningsgrad och förbättra 

dokumenterad munhälsobedömning och validerad smärtskattning. 

 

 

  
   

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun x 

Susanne Blom Örebro kommun x 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr x 

Bengt Rasmussen USÖ x 

Clary Stark Hallsbergs kommun - 

Ann Dalius Isenberg USÖ X 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun x 

Katarina Klasenius USÖ x 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett x 

Lena Karlsson Regionen - 

Caroline Rehnberg Askersund x 

Björn Strandell Primärvård x 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Karin Johansson Örebro kommun - 

Ann-Christin Andersson Lee-

man 

Degerfors och Laxå kommun x 



 

 

 

5. Läkemedel utan läkemedelsförmån för palliativa patienter. 

Rekommenderade läkemedel är reviderad. Ändringar finns i läke-

medelsförmån framförallt för vissa palliativa ordinationer i injekt-

ionsform, TPN och spolvätska till piccline. Dessa ska istället ak-

utbeställas och tas hem via kommunernas buffertförrådet. Region-

ens läkare ska inte skriva recept på dessa läkemedel då patienten 

måste betala fullt pris. 

 

6. Utbildningsdag och Regiondag till hösten 

Utbildningsdag med Betaniastiftelsen och NRPV 1/10 i Örebro, 

Wilandersalen och 21/10 motsvarande utbildning i Jönköping.  

Regiondag i Palliativ vård via RCC i Västerås i 9/10. Anmälan 

via RCC Uppsala-Örebros hemsida öppnar i Augusti, från Örebro 

län får ca 20 personer deltaga. 

Karlskoga informerar om Betanias häfte för närstående till pallia-

tiva patienter som är bra. 

 

7. Genomgång av händelser/åtgärder i länet,  
Ann varit i Berlin på Palliativ världskongress, teamat var att 

stärka den palliativa vården globalt. 

USÖ startar om med palliativa ombud på USÖ.  

På vissa palliativa remisser där det behövs snabb hantering inom 

primärvården fästes en grön informationslapp när remissen passe-

rar Palliativa sektionen.  

          Pilotprojekt med att patienterna får fylla i skattning via nätet innan 

          besök för ett bättre samtal. Onkologen info att det blir fler pre  

          palliativa på vårdplatserna då fler lever längre med sin diagnos r/t 

          bättre behandlingar för fler diagnosgrupper. 

Väster, enkät i startgroparna där närstående får tycka till om vår-

den deras anhöriga fått. De håller fortfarande kvar i patienterna i 

ordinärt boende vid hemgång, ibland närsjukvårdsteamet inblan-

dade.  

Degerfors har sett över vilka indikatorer de ska förbättra utifrån 

spindeldiagrammet.  

Askersund, pratat om att öka täckningsgraden i registret.  

Norr, mobilt team startar troligen 1/9 där även palliativ patienter 

kommer ingå så småningom. Lindesbergs lasarett startat upp träf-

far inom lasarettet gällande palliativa registret.  

Örebro, palliativa vårdsamordnare, 2 st, uppdragsbeskrivningen 

ska revideras så att de arbetar mer med utveckling, utbildning och 



 

teamsamverkan. En vakant tjänst finns. Utbildning nyligen för ssk 

ombud gällande symtomlindring och palliativregistret  

Primärvården Björn  tar upp att palliativa ordinationer skrivs 

ibland i tidigt skede men ska inte användas förens de behövs, bara 

för att dom finns.  

 

8. Övriga frågor 

 Ann informerar om SKL programområden där Örebro fått 

Äldres hälsa, lokala arbetsgrupper för palliativa och de-

mensfrågor ska bildas. Oklart vad detta innebär för Pallia-

tiva rådet. 

 Ove Andrén har fått uppdrag att se över den palliativ vår-

den i länet. 

 

 

9.   Mötestider under hösten 2019 

 

- Nästa träff 190918  kl 13:30 (Ann-Christin ansvarar för fika) 

-                   191205 kl. 13.30 (Gunilla ansvarar för fika) 
 


