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Föreningen hade under året (2012) 43 betalande medlemmar.
Föreningsmedlemmen Solveig Hultkvist har företrätt oss vid möten med Nationella rådet för
palliativ vård
Föreningen har avlämnat följande remissvar: Till den preliminära versionen till Nationellt
Kunskapsstöd för god palliativ vård
Föreningsbrev med information har skickats ut vid 4 tillfällen under året och. Större utskick
till gamla och nuvarande medlemmar har gjorts för att informera att föreningen funnits i 10 år
och om fortbildningsdagen i september.
Pågående arbetsgrupper
Gruppen som arbetat med den existentiella dimensionen i kuratorns samtal har under 2012
kommit med ett förslag till skrivning att kompletteras i kvalitetskriterierna. Gruppen har
bestått av Helen Carlsson, Solveig Hultkvist, Lisa Sand, Karin Hedkvist-Viredius. Förslaget
ska under 2013 visas för medlemmarna som kan tycka till om dokumentet.
Carina Mannefred och Solveig Hultkvist arbetar med att göra en kortfattad sammanställning
om varför det ska vara en socionom i de palliativa teamen. Det ska kunna vara ett underlag
när bemanning diskuteras och en hjälp att identifiera socionomens roll i det palliativa teamet.

Övrigt
Under året har det blivit klart att NRPV kommer att samarbeta med en journalist och starta en
ny tidskrift som heter Svensk Palliativ Tidskrift. Vi har en medlem Solveig Hultkvist som är
med i redaktionen. Ett medlemskap i vår förening innebär att man får tidskriften gratis. Den
beräknas komma med 4 nummer per år.
Det har också blivit klart att medlemskapet i föreningen innebär en lägre kostnad i de
Nationella Palliativa Konferenser som genomförs på olika håll i landet vartannat år. Fortgår
att medlemskapet innebär reducerad kostnad på konferensavgiften till EAPC:s(European
Association of Palliative Care) konferenser.

Fortbildningsdag
Fortbildningsdagen genomfördes 28/9 på Ersta om Barn som närstående. Det var c a 40 st
som deltog. Programmet omfattade Klara Yvonne Jonsson som talade om hur barn kan
uppleva att ha en förälder som är sjuk-, risk- och skyddsfaktorer för barn i sådana situationer.
Som ett exempel berättade Monica Andersson om hur man kan bygga upp en barnvänlig miljö
på en akutavdelning och arbeta med att barnen ska få vara delaktiga. Solveig Hultkvist
berättade om hur de i Närståendeprojektet har utvecklat ett nytt instrument för att kunna
bedöma de närstående, barn som vuxna, som kan behöva mer stöd. Under eftermiddagen var
det workshops och vi fick höra olika exempel hur man arbetar med att ha med barn som
närstående.
Föreningen erhöll ett bidrag från Centralförbundet för Socialt arbete med 25 000:- till
kostnader för studiedagen.
Årsmöte
Årsmötet var den 14 mars 2012 på Folkets Hus, Stockholm i samband med 2:a Nationella
Konferensen i Palliativ Vård. Det var 17 medlemmar närvarande.
Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande Inger Benkel där information från Nationella
Rådet gavs och den årliga revideringen av Kvalitetskriterierna genomfördes dock utan att
några förändringar behövdes. Däremot ska kvalitetskriterierna kompletteras med ett avsnitt
om kurators existentiella samtal som en grupp arbetar med och som ska läggas ut på förslag
på hemsidan för att ta ställning till på nästa årsmöte. Årsmötet beslutade att nästa årsmöte
skulle ske i samband med att den en studiedag som ska förläggas till Luleå. Frågan skulle
skickades vidare till föreningens medlem Ingrid Lindberg i Luleå.
När det gällde föreningens ekonomi hänvisas till den ekonomiska sammanställningen.
Val av styrelse genomfördes. Helen Carlsson avgick ur styrelsen och avtackades. Martina
Fridén omvaldes på två år och Thore Forsman valdes in i styrelsen på 2 år.
Inger Benkel valdes till ordförande för föreningen på ett år. Till revisorer valdes Carina
Mannefred och Solveig Ekholm på ett år och till valberedning Helen Carlsson och Kerstin
Viredius Hedström.

Styrelsens arbete
Föreningens styrelse har sammanträtt vid 7 tillfälle och av dem har 5 varit
telefonsammanträden och dessutom haft mailkontakter. Ett konstituerande styrelsemöte hölls
på telefon 30 mars eftersom det inte var möjligt att ha det direkt efter årsmötet.
Styrelsens arbete har omfattat fortsatt planering inför 2012 års studiedag samt påbörjat
planering för studiedag och årsmöte 2013.
Styrelsen har bevakat NRPV:s förslag om förmåner för medlemmar i föreningen och ställt sig
positiv till det som bedömts gagna medlemmarna
Remissvar till Socialstyrelsen angående Förslag till Nationellt Kunskapsstöd för god palliativ
vård har skickats i december.
En ny broschyr om SiP tryckts upp och som ska vara aktuell under längre tid än ett år.
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