Vårmöte på Johannesgården för
Nordisk Förening för Katolska Läkare
22-23 mars 2013
Vi tillbringade två dagar tillsammans på Johannesgården i Göteborg för vårt traditionella
vårmöte. Mötet bestod av såväl norska som svenska medlemmar. På fredagskvällen samlades
vi till ett trevligt samkväm som gav tillfälle till att ta del av varandras tankar och reflektioner
om vår identitet som katolska läkare.
På morgonen den 23 mars samlades vi till stilla bön i kapellet före frukosten. Förmiddagen
ägnades åt föreningens årsmöte. För vidare information kring årsmötesförhandlingarna, var
god se separat protokoll.
Efter lunch hade vi bjudit in Carl-Magnus Edenbrandt som talade om palliativ medicin. CarlMagnus har arbetat både i Sverige och i Norge och varit med om att bygga upp den palliativa
medicinen i Sverige genom att bland annat ha bidragit till bildandet av Svensk Förening för
Palliativ Medicin (SFPM) 1997.
Utvecklingen av den palliativa vården i Sverige har gått hand i hand med skapandet av en
tilläggsspecialitet, och har även drivits av aktuella fall som debatterats i media och som fått
politikerna att prioritera frågan sedan 2009. Det finns i dag en nordisk specialistkurs som
löper över två år. För att kartlägga den palliativa vårdens kvalitet har man också skapat
Palliativregistret där samtliga dödsfall på en klinik eller avdelning registreras utifrån vissa
konkreta kvalitetsindikatorer. 2010 utkom Läkemedelsverket med riktlinjer för
smärtbehandling, som baserar sig på smärtmekanismer i stället för att utgå från WHO:s
smärttrappa. Målet är att uppnå bättre symptomkontroll när det gäller smärta, även i livets
slutskede. 2011 utkom Socialstyrelsen med rekommendationer kring frågan ”Om att ge eller
inte ge livsuppehållande behandling” (SOSFS 2011:7), att varje patient har rätt till en
namngiven ansvarig läkare och en individuell behandlingsplan. 2012 utkom Socialstyrelsen
också med ett nationellt kunskapsstöd kring palliativ vård.
Ett problem i Sverige har varit att Svenska Läkaresällskapet inte har stött arbetet med den
palliativa vården, utan mycket av debatten där har gått ut på dödshjälpsfrågan.
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Carl-Magnus tog upp behovet av en gemensam värdegrund, som är central för hur man ska
uppfatta vårdens mål. Värdegrunden visar vad som bör prioriteras bland andra konkurrerande
värden. Värdegrunden ska styra verksamheten, bidra till att hantera intressekonflikter och
utgöra en grund för patient-läkarrelationen. Patient-läkarrelationen ses som ett ”förbund
mellan olika parter på en gemensam grund” (A. Carlberg, Patientens bästa) i motsats till de
som ser relationen som ett kontrakt mellan jämlik tjänsteman och kund. Resultatmål måste
kopplas till värdemålen. En sjukdomsorienterad syn bör ge plats åt en situationsorienterad syn
på patienten. Med hjälp av multiprofessionella team kan man skapa en gemensam syn på
processen och vad som behöver göras i en konkret situation.
Det var ett mycket intressant möte, och många av de deltagande hade möjlighet att ställa
frågor och diskutera sina erfarenheter av palliativ vård.
Eftersom vi ville ge möjlighet åt deltagarna att vara hemma till Palmsöndagen, avslutades
vårmötet efter en fikapaus på eftermiddagen och var och en begav sig hemåt.
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