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  Minnesanteckningar från Palliativa rådet 180220 

 Ny ordförande i Palliativa rådet, Karl Henrik Eriksson presenterar sig och hälsas 

välkommen 

 

 Val av mötessekreterare – Karin Raninen Jansson 

 

 Närvarande o kort presentation 

Laget runt alla närvarande presenterar sig 

Karl Henrik Eriksson, Annki Lyman, Marit Andersson, Birgitta Dahlberg, Ingrid 

Wåhlstrand, Susanne Orrgårde Jons, Helena Hedlund, Katarina Johansson, Karin 

Raninen Jansson 

 

 Föregående mötes minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 

 Dialog kring Palliativa registret. Genomgång av indata från 1 januari. Vad gör vi med 

utdata?  

I vilken omfattning registrerar verksamheterna i registret. Vilken prioritering och intresse 

finns för denna statistik hos ledning? 

 

 Katarina informerar från RUG mötet i Falun 26/1  (regionala utvecklingsgrupp). Den 

utarbetade ”Länsgemensam rutin för förväntade dödsfall ”undersökning vid förväntade 

dödsfall är klar. Länsnätverket förvaltningschefer får till uppdrag att anta/godkänna 

rutinen/blanketten för vidare implementering i respektive verksamhet. 

 

 Höstens länsträff, i september var mycket uppskattad. Ny länsträff 2018 preliminärt v 38 

med följande förslag på datum i prioriteringsordning 20, 19, 18. september 

Sara Lissmyr har lovat hålla i dagen. Karl-Henrik kontaktar Sara med förfrågan samt 

möjlighet att bilda en arbetsgrupp för genomförande. Arbetsgruppen får till uppdrag att 

ta reda på  lämplig lokal för länsträffen. 

 

 Dialog kring etik, hur förhåller vi oss när patienten inte vill, ex. munvård, något som 

behöver lyftas vid länsdagen.  

 

 Nationell vårdplan för palliativvård (NVP) – Hur går det? 

Säter, information och utbildning, förslag från personalen om material i pärmar. Utökad 

samverkan med teamen är värdefullt och fungerar bra. Personalen tycker att det går 

bättre nu när de kommit igång med vårdplaner. Problem med läkartid i kommunerna.  

Diskussion om ansvar för brytpunktssamtal, patienter hamnar mellan stolarna när det 

inte sker ex. inom slutenvården. Bakomliggande orsaker kan vara rädsla och okunskap 

hos  vårdpersonal, läkare. Därutöver allt vanligare kortare vårdtider.  



Vet alla läkare vad ett brytpunktsamtal är och när det ska ske?  

Idag är det ett glapp mellan slutenvården och primärvården om vem som ansvar? 

Behov av dialog kring ansvar vid vårdens övergångar. 

 

Avesta, dokumentationen  där det pågår ett arbete med att NVP ska in i TakeCare 

(journalsystem) samt planerade riktade utbildningsinsatser. När detta har utvärderats 

kan implementering ske i hela Landstinget Dalarna. 

 

 Utbildningar: 

o Annki och Therese ansvarar för uppdatering på hemsidan (publicerat på LD 

externa hemsida). 

o Utbildningssidan har uppdaterats av Cindy under projekttiden hur ska vi ansvara 

för materialet nu?  

Webbutbildningarna nedan kan användas både som individuell kunskapsinhämtning och 

för utbildning och dialog  grupp. 

o http://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildningar/webb-utbildning-i-palliativ-vard/ 

o http://pkc.sll.se/utbildning/seminarier-forelasningar/smartbehandling-i-palliativ-

vard/ 

o http://palliationsakademin.se/play/hitta/ 

 

 Representant till RCCUÖ – RRC Örebro, ny representant ska utses.  

 Ann-Christin Runkvist har ställt frågan till Elisabet Fransson om palliativa rådets uppdrag 

samt ett förtydligande. Elisabet svarar att man jobbar på frågan. 

 

 Barnmedicin i rådet, Susanne Orrgårde Jones representerar barnmedicin. Funderar 

över sin roll i rådet. Vad diskuteras i barnfrågor? Vilka förväntningar finns? 

Susanne berättar att ett stort ansvar läggs på föräldrarna. Föräldrarna får lära sig 

vårdåtgärder ex. skötsel av portar mm.  Gruppen ser att det samma gäller även för 

vuxna där  de vuxna och närstående får lära sig. 

 

Susanne har fundering om deltagandet i palliativa rådet eftersom det är mestadels 

vuxenfrågor. Susanne deltar när det dyker upp något som hon vill lyfta eller att rådet har 

något som behöver lyftas. I övrigt delaktighet genom minnesanteckningar. 

 

 Hjärtsviktsriktlinjer –uppdateras 

Uppdatering av riktlinjer pågår, specialiserade palliativa vården har bistått tidigare. 

Rekommendation från rådet är att efterlevandesamtal ska ske inom 6-8 veckor precis 

som det  palliativa registrets rekommendationer. Theresé ändrar det i riktlinjerna. 

 

 Rehabpersonal i Palliativ vård diskuteras i länsnätverk. 

 

 Den första boken ”Fysioterapi i palliativ vård,  Rörelseglädje tills livet tar slut” har 

publicerats.   

Datum för kommande möten 

24 april 13-16 

25 september 13-16 

20 november 13-16 

Länsträff preliminärt vecka 38. 

 

Karin Raninen Jansson 
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