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                              Palliativt råd minnesanteckningar 

 
12/2-20 kl. 13.30-16.00 på USÖ, M-huset, Geriatriska klinikens mottagning  

 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar  

Rättelse av namn på deltagarlistan , ”Lydia Ladh”, Primärvården. 

 

2. Val av mötessekreterare 
Mats Breiwald. 

 

3. Rapport från möte RCC Uppsala-Örebro 191126 
Ny processledare vid RCC, Palliativ vård, Christiane Ricken, onkolog från 

Karlstad, CSK. 

Man arbetar mot två mål: 

- Dels skall Palliativa råd finnas i hela regionen (Uppsala/Örebro reg-

ionen), saknas för närvarande i 3 av 7 län. 

- Man jobbar vidare med implementeringen av det Nationella vårdpro-

grammet för Palliativ vård.  

- Som exempel på detta har A-C Andersson-Leeman haft kontakt med Pal-

liativa Teamet i Kristinehamn, där arbetet pågår med att komma igång 

Lydia Landh Primärvård x 

Åsa Sporre Dufva Karlskoga kommun - 

Susanne Blom Örebro kommun - 

Ann-Christin Ledstam Närsjukvårdsområde norr - 

Bengt Rasmussen USÖ x 

Clary Stark Hallsbergs kommun - 

Ann Dalius Isenberg USÖ X 

Gunilla Hedblad Lindesbergs kommun - 

Therese Källdén USÖ - 

Mats Breiwald Karlskoga lasarett x 

Lena Karlsson Regionen - 

Caroline Rehnberg Askersund x 

Björn Strandell Primärvård - 

Gunnar Skeppner USÖ - 

Shahin Kharaei Örebro kommun x 

Ann-Christin Andersson Lee-

man 

Degerfors och Laxå kommun - 
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med att arbeta med Nationella Vårdprogrammet för Palliativ vård. Värm-

land planerar att återgå till pappersform (från COSMIC) när vårdpro-

grammet införs, för att alla enheter ska ha tillgång. 

 

4. Ny representant från Örebro län till RCC 
Tillfrågade medlemmar i rådet har av olika skäl inte haft möjlighet att kandi-

dera. Ann D. sitter kvar som ensam representant, men helst bör man vara två 

för att kunna dela på arbetet. Nästa möte i RCC hålls i Örebro 20-05-13 kl. 

10-15.00 

 

5. Årsredovisning för Palliativa rådet, 2018 – 2019. 
Vi går på mötet igenom ett utkast till årsredovisning, framställt av Ann D. 

Eventuellt tillägg av vad vi gjort lokalt som rapporterats i rådet?  (Utkast Bi-

fogas, kompletterat under mötet) 

 
 

6. Genomgång av händelser/åtgärder i länet, all  
Örebro Kommun : Ny MAS från maj, Pernilla Larsson (sjuksköterska, 

RÖL) 

Karlskoga : Man har haft ”Café-möte” med representanter för Palliativ vård 

i Västra länsdelen, Närsjukvårdsområde väster. Deltog gjorde personal från 

sjukhusets vårdavdelningar, de tre kommunerna (Karlskoga, Degerfors och 

Laxå), samt Palliativa Enheten. 

Palliativa enheten har också börjat lägga så kallade Pleur-X dränage, för att 

med kvarliggande kateter dränera ascites och pleuravätska. Hittills behandlat 

5 patienter, fler remisser har inkommit, både lokalt och från Örebro. 

Övriga ,inga rapporter pga tidsbrist. 

 

 

  7.     Övriga frågor  

-    Listan över representanter i Palliativa Rådet behöver uppdateras. 

- Diskussion i gruppen kring Rådet, medlemmar och representanter, man-

dat och om hur vi arbetar och når ut. 

- Genomgång av rutin för samverkan mellan ASIH Örebro och Primärvård 

samt Askersund, Hallsberg, Kumla , Lekeberg. Godkänd och förankrad 

hos alla inblandade. 

- Diskussion och information kring Blodtransfusion, i  hemmet. Risken för 

transfusions reaktion ökar ju fler man fått. Man bör vara försiktigare/mer 

uppmärksam vid nr 20 än vid den första. Premedicinering/akutläkemedel 

adrenalin, antihistamin, kortison enligt rutin.  

- Vi lyfter frågan om med Nationella Vårdprogrammet för Palliativ vård i 

RÖL. 
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-      Diskussion med LT/Region jurist: Information hemma hos patienten ”ägs   

     av patienten”, vb kan alltså vägra att ha information kring 0 HLR, medicin 

     lista etc. En lösning kan vara låsbart skåp.  

 

-    Ämne för Länsträffen /Nätverksträffen i Askersund diskuterades: 

               Palliativ vård i Askersund?  

               Plan för att jobba  med Nationella Vårdprogrammet i Askersund? 

(a) framförallt att se om den passar i verksamheten. 

 

 

7.  Nya mötestider: 2020-04-29 kl. 13,30 Ger klin konf rum, USÖ  

 

 
                                                                        Vid tangentbordet : Mats Breiwald 

 

 

 


