
Minnesanteckning Palliativa rådet/LAG Palliativ vård 2021-05-04 
Skypemöte kl. 13,30-16,00 

 

Lydia Landh  Primärvård  x 

Susanne Blom  Örebro kommun x 

Ann-Christin Ledstam  Närsjukvårdsområde norr x 

Bengt Rasmussen  USÖ, Med x 

Hanna Fornwall USÖ, Onk x 

Josefin Ström USÖ, Onk x 

Gunilla Hedblad  Lindesbergs kommun x 

Ann Dalius Isenberg USÖ X 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett x 

Jenny Steen  Region utveckling x 

Caroline Rehnberg  Askersund x 

Björn Strandell  Primärvård x 

Gunnar Skeppner  USÖ  - 

Peter Åstrand Hallsbergs kommun - 

Shahin Kharaei  Örebro kommun - 

Elin Påhlson Kirurgkliniken x 

Tommy Lindblom Karlskoga, Kir x 

Christel Nässén Karlskoga, Kir - 

 
 
 

1. Val av mötessekreterare 

Mats Breiwald skriver anteckningar från dagens möte 
 
 

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar 

Någon mindre ändringar görs i beskrivning av Örebro kommuns palliativa 

samordnares arbete. 
 

3. Nya medlemmar i rådet 

Josefin Ström, vik bitr avd. föreståndare avd 85 Onkologen 

Hanna Fornwall, specialistläkare, Onkologen 

Elin Påhlson, ST-läkare Kirurgkliniken 

Christel Nässén, avd 7, Kirurgkliniken, Karlskoga 

Tommy Lindblom, Kirurgmottagning, Karlskoga 

 

4. Reviderad riktlinje för palliativ vård och rutin för samverkan, ÖK 

Nya styrdokument är fastställda 

Arbete med teamsamverkan. 

Förslag på Länsövergripande material ska tas fram. 

Genomlysning efter pandemin där en förskjutning av ansvaret har ägt rum. 

Ett övergripande dokument behövs mellan Regionen och kommun. 

Fortsatt arbete med hur länge palliativa ordinationer kan vara aktuella, hur länge de 

kan vara vilande och att de måste aktiveras av PAL eller jour. 

 



 

5. Avaktivering av ICD inom palliativ vård 

En rutin är utarbetad via Kardiolog kliniken angående planerad avaktivering av ICD-

pacemaker hos Palliativa patienter. Rutinen finns på intranätet och tyvärr inte externt. 

Information kring detta ska spridas till primärvården och kommunernas sköterskor. 

 

 

6. Vårdpraxis Palliativ medicin för primärvården 

 

Erik Längström, Brickegårdens VC har ansvar för uppdatering av Vårdpraxis. 

Diskussion om detta kapitel på 28 sidor ska finnas kvar, reviderat senast 2015. 

Vårdpraxis borde bantas ner och hänvisa till Rekommenderade läkemedel i RÖL med 

ny konverteringsguide för opioider samt rekommendation av läkemedel i sen/tidig fas. 

Arbete fortsätter. 
 
 

7. Genomgång av händelser/åtgärder i länet 
 

Askersund: Klara med ny riktlinje/rutin, ska samverkas 

 
             

Norra länsdelen: I Lindesberg arbetar man med att bygga upp Mobilt team, ger 

blodtransfusioner, sviktbehandling. Inget palliativt uppdrag. Lokal samverkan mellan 

RÖL och kommun 

 
 

            Örebro kommun: Palliativa samordnare planerar för digitalutbildning av kommunens  

            distriktssköterskor. Uppföljning av patienter inskrivna i palliativ vård under pandemin. 

 

Västra länsdelen: I Karlskoga arbetar man vidare med Mobila 

teamet/Närsjukvårdsteamet, delvis samma personal som på Palliativa enheten 

 

 

8. Övriga frågor 

Ann Dalius Isenberg arbetar 80% mot primärvården, 3 vårdcentraler, som palliativ 

konsult 

Nya vårdförloppet i palliativ vård tros komma kvartal 4, 2021 

 

            

 

9.  Nya mötestider: Onsdag 21-10-06 

                                   Onsdag 21-12-01 
 

 


