
 

                               

  

 

 
Minnesanteckningar från Palliativt Råd i  

Örebro län 2019-09-19 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar,  

 

2. Val av mötessekreterare – Val av mötessekreterare Åsa Sporre 

Dufva. 

Ny medlem i Palliativa rådet är Therese Källdén, tf avdelnings-

chef avd 85 som ersätter Katarina Klasenius.  

 

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

190831. 6828 personer har registrerat sig/startat utbildningen. I 

kommunerna har betydligt fler gått utbildningen än i Regionen. 

Troligen har fler genomfört utbildningen än vad som registrerats 

eftersom många sett den i grupp. Vi är nöjda med resultatet.  

 

Vi tittar lite (under mötet) på följande avgiftsfria web-utbild-

ningar i palliativ vård och rådet rekommenderar samtliga: 

- PKC´s hemsida från Stockholms Sjukhem där det både finns 

Webbutbildningar och Videoföreläsningar 

https://www.pkc.sll.se/utbildning/webbutbildningar/ 

 

  
   

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun x 

Susanne Blom Örebro kommun x 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr x 

Bengt Rasmussen USÖ - 

Clary Stark Hallsbergs kommun - 

Ann Dalius Isenberg USÖ X 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun x 

Therese Källdén USÖ x 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett x 

Lena Karlsson Regionen - 

Caroline Rehnberg Askersund - 

Björn Strandell Primärvård x 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Shahin Kharaei Örebro kommun - 

Ann-Christin Andersson Lee-

man 

Degerfors och Laxå kommun - 

https://www.pkc.sll.se/utbildning/webbutbildningar/


 

- Betaniastiftelsens utbildning: Palliation ABC http://palli-

ationsakademin.se/utbildningar-2/e-utbildningar/ 

 

- Palliativt Utvecklingscentrum i Lund har en webbutbildning 

på 2 delar á 90 minuter: 1-Den palliativa processen och 2-Pal-

liativ vård Symtomlindring 

https://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildning/ 

 

Vi enas om att lägga ut adresser till hemsidorna på Palliativa rå-

dets hemsida samt att vi själva ska titta på dem i mån av tid. 

 

4. Utbildningsdag och Regiondag till hösten  

Palliationsakademins utbildningsdag i allmän palliativ vård i Wi-

landersalen 191001: Oklart hur många som anmält sig och om da-

gen blir av. Ann ska efterforska. 

Regiondag i palliativ vård i Västerås 191009: 150 anmälda och 44 

i kö. Sponsras av Kyowa Kirin.  

 

5. Genomgång av händelser/åtgärder i länet,  
Norr : Mobila närsjukvårdsteamet är nu verksamt med en läkare 

på 50% och två sjuksköterskor på 50% vardera. Denna läkare, 

Katharina Kahwaji Verheijen, kan tänka sig att jobba med pallia-

tiv vård i framtiden. Hennes chef på medicingeriatriska kliniken 

är nyanställd och positivt inställd till palliativ vård. 

I Hällefors finns en distriktsläkare med stort intresse av palliativ 

vård.  

Smärtteamets sjuksköterskor Bambina och Lena jobbar vidare 

mot vårdcentralsläkarna.  

Kommunerna i norr har stora besparingskrav.  

Palliativ läkarkonsult via USÖ finns tillgänglig mot Norra länsde-

len. 

Örebro: Närsjukvårdsteamet skriver in palliativa patienter. ”När-

sjukvårdsteam med utökat uppdrag” är på gång som projekt i Öre-

bro kommun. Samarbete mellan ASIH och de andra hemjuk-

vårdsteamen är under utveckling.  

Kommunen har 2 palliativa vårdsamordnare varav den ena, Karin, 

ska sluta och nyrekrytering pågår. Den påbörjade upphandlingen 

enligt LOU inom hemvården är avbruten då ingen utförare upp-

fyllde kraven. 

Karlskoga: Palliativa enheten har ytterligare en läkare på gång. 

Ulrica Ekstav, distriktsläkare kommer att prova på 50%. 

http://palliationsakademin.se/utbildningar-2/e-utbildningar/
http://palliationsakademin.se/utbildningar-2/e-utbildningar/
https://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildning/


 

Samarbete med Närsjukvårdsteamet på gång. Varit på studiebesök 

till kliniken för NäraVård i Borås för att informera sig om deras 

verksamhet och samarbete. 

Åsa SD får åter högre tjänstgöringsgrad som palliativ koordinator 

i kommunen.  

 

6. Övriga frågor  
Björn Strandell rekommenderar kortleken DöBra ! 

- Statistik för hur många som har Allmän palliativ vård är svårt att 

få fram. Björn ska ta upp med MAL´ar på möte i oktober och re-

presentanter från kommunerna ska också kolla upp om det går att 

ta ut statistik på detta. I Örebro kommun skrivs speciella vårdåta-

ganden för palliativ vård så där går det bra att ta statistik säger Su-

sanne Blom, MAS. 

- Representant till RCC s grupp för palliativ vård önskas. Nu är 

Ann ensam representant och vi bör vara två. 

- Föreläsningar och minnesanteckningar från Regiondagen 

190213 finns ”snart” på vår hemsida. Föreläsarna var Johanna Jo-

neklav och Staffan Lundström.   

- Ann rapporterar statistik från Svenska palliativregistrets årsrap-

port 2018: Örebro län är på tredje plats i riket beträffande att rap-

portera dödsfall i registret. Vi registrerar 66% av dödsfallen.  

Specialistenheten för palliativ vård i Örebro är bäst i Sverige på 

att registrera symtomskattning men sämst på trycksår. Onkolog-

kliniken, USÖ är sämst i Sverige på att genomföra brytpunkts-

samtal. Medicinkliniken på USÖ sämst i Sverige på närvaro vid 

dödsögonblicket.  

- MVA Kim från Geriatriska kliniken hjälper till med palliativa 

rådets hemsida. Sidan om Grades webbutbildning ska bort från 

hemsidan. 

 

7. Mötestider under hösten 2019 
 

- Nästa träff  191205 kl. 13.30 (Gunilla ansvarar för fika) 

                   200212 kl. 13.30  
 


