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Minnesanteckningar Palliativa rådet 2022-10-25 

Närvarande: Karl-Henrik Eriksson, Gunnar Svärd, Katarzyna Tarantino, Maria 

Särnblad, Ingela Garbergs, Anna Hedman, Ingrid Wåhlstrand, Susanne Andersson 

1. Karl-Henrik hälsar välkommen.  

Ny representant från Älvdalens kommun är Ingela Garbergs som tillträder som 
MAS efter Maria Särnblad. Maria kommer fortsätta arbeta som enhetschef i 
kommunen. 
Rekommenderad uppdragsbeskrivning för palliativa råd (cancercentrum.se) 
 

2. Laget runt och projekt i länet. 
Hedemora kommun: 

Katarzyna berättar om ett projekt inom God och Nära vård. Baspersonal inom 

kommunen kan vid behov ta direktkontakt med hemsjukvården för bedömning av 

patienter med kronisk sjukdom (kriterier tas fram i samråd med vc). 

Hemsjukvårdens sjuksköterska gör en bedömning och vid behov av läkarbesök 

kan mobila teamet som utgår från Hedemora vc kontaktas. Syftet är att ta fram en 

individuell vårdplan för insatser. Detta behöver ej betyda inskrivning i 

hemsjukvård utan kan innebära insatser genom hembesök under en period. Gott 

samarbete mellan kommun och vårdcentral i arbetet. Finns en plan för 

utvärdering genom uppföljning av statistik men även genom intervjuer. 

Älvdalens kommun: 

Maria och Ingela berättar att närsjukvårdplatsen i Särna pausats under sommaren 

men är åter öppen för enklare medicinska insatser. Ingen utvärdering har kunnat 

ske ännu. 

En sjuksköterska som avslutat specialistutbildning i palliativ vård har som uppdrag 

att implementera NVP och har använts vid ett par tillfällen. Stort intresse bland 

baspersonalen för palliativ vård och palliativa ombud utses. 

Kvarnsvedens vårdcentral:  

Gunnar berättar att utmaningen är att de är för få läkare men att de försöker 

prioritera hembesök till palliativa patienter. Läkare från Kvarnsvedens vc har 

deltagit i utb i NVP tillsammans med Borlänge kommun. I dagsläget använder vc 

ej journalmallar för NVP i Take Care. Brytpunktsamtal dokumenteras samt 

märkning i journalen. 

Borlänge kommun inför NVP – intervju med Monika Jansson och Hanna Johansson | Palliativt 

utvecklingscentrum 

Infektionskliniken Falu lasarett: 

Anna berättar att det är en stor brist och omsättning på sjuksköterskor. Det har 

under hösten genomförts en givande planeringsdag med fokus på palliativ vård. 

Utmaning i det kliniska arbetet då det ofta saknas ställningstagande till 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/mellansverige/palliativ-vard/rekomenderad-uppdragsbeskrivning-for-palliativa-rad.pdf
https://palliativtutvecklingscentrum.se/borlange-kommun-infor-nvp-intervju-med-monika-jansson-och-hanna-johansson/
https://palliativtutvecklingscentrum.se/borlange-kommun-infor-nvp-intervju-med-monika-jansson-och-hanna-johansson/
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vårdbegränsningar vilket skapar etisk stress hos personalen. Anna har 

tillsammans med en läkare och en undersköterska särskilt ansvar för palliativa 

frågor. Klinikens mål är att införa NVP i samband med byte av journalsystem till 

Cosmic. 

Ingrid lyfter en fråga kring hemtjänstens uppdrag när en person avlider. Vid 

diskussion framkommer att det ser olika ut i olika kommuner. 

 
3.  Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Palliativ vård. 

Susanne informerar att handlingsplanen är överlämnad till LPO Äldres Hälsa som 

spridit den i sina nätverk. Primärvårdsrådet har återkopplat och poängterar behov 

av gränsöverskridande utbildning för förbättrad samsyn och tolkning av den 

palliativa vårdens syfte och innehåll mellan olika vårdgivare. Nästa steg är 

presentation av handlingsplanen för kunskapstyrningsgruppen i november och 

sedan vidare till hälso- och sjukvårdens ledning för beslut och prioritering av 

åtgärder. 

 

Som ett led i RCC:s satsning på palliativ vård under 2022 och utveckling av 

palliativ konsultverksamhet i Dalarna, har Susanne och Bitte (också 

cancersamordnare) genomfört ett studiebesök med representanter från den 

palliativa kliniken, till den palliativa enheten på Östersunds sjukhus. Syftet var att 

ta del av deras palliativa konsultverksamhet där de regelbundet besöker och 

deltar på ronder på sjukhusets vårdavdelningar och samtliga vårdcentraler i länet. 

Mycket fokus för den palliativa konsultverksamheten handlar om stöd för att 

identifiera patienter med palliativa vårdbehov. 

4. Palliativregistret. 
Anna har skickat ut statistik inför mötet, gås ej igenom idag. 

5. Reviderat nationellt vårdprogram palliativ vård är ute på remiss.  
Synpunkter mailas till anna.olsen-nyberg@regiondalarna.se senast 9/11. 

 

nationellt-vardprogram-palliativ-vard-remissversion.pdf (cancercentrum.se) 

6. Datum för möten våren 2023. 
 

21/2 kl. 13.30-16 

9/5 kl. 13.30-16

 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2022/220915/nationellt-vardprogram-palliativ-vard-remissversion.pdf

