1

Årsrapport 2017 Patient & Närståenderådet Stockholm Gotland




I rådet ingår de föreningar för patienter och närstående som vill medverka. Alla i vårt
geografiska område bjuds in.
Vi uppmuntrar till nybildande av föreningar.
Vi har under året haft sex protokollförda möten á tre timmar

Uppdragsbeskrivning, prioriteringar, protokoll från våra möten, presentationer och namn på
ordinarie ledamöter finns på
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-ochnarstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/
PNR har under året prioriterat följande frågor och arbetsområden.
1) Rehabilitering ska integreras i all vård från diagnos till palliation och aktivt erbjudas alla
patienter med behov. Patienter med kroniska sjukdomar har ett livslångt behov av
rehabilitering. Rehabiliteringen ska förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och
existentiella följderna av cancersjukdomen och dess behandling
- Ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering finns nu framtaget och godkänt
av RCC i samverkan. Margareta Haag har representerat PNR i framtagandet att
detta
- Vårdprogrammet ska nu implementeras i alla landsting. Eftersom det på alla ställen står
BÖR i vårdprogrammet har vi startat en arbetsgrupp för att säkerställa att detta blir
implementerat i Stockholm/Gotland. I arbetsgruppen finns från PNR, Stig Hanno,
Margareta Haag och Barbro Sjölander
- Maria Hellbom chef för Centrum för cancerrehabilitering har löpande uppdaterat PNR om
läget på Centrum för cancerrehabilitering.
2) Alla patienter i alla vårdprocesser har en individuell vårdplan (IVP)
- Återkommande punkt på våra möten eftersom vi upplever att det går för långsamt. Det
lokala projektet Min vårdplan har nu avslutats och fokus ligger nu på samverkan med det
nationella projektet Min vårdplan.
3) Alla patienter i alla vårdprocesser har en namngiven kontaktsjuksköterska
- Vi fortsätter trycka på då inte ALLA patienter har en namngiven kontraktsjuksköterska.
Däremot har de tillsatta samordnande kontaktsjuksköterskorna kunnat tillföra mycket
kunskap om hur flödet kan förbättras.
- Vi har påtalat för politiker att Kontaktsjuksköterskor inte erbjuds alla patienter
4) Palliation
- Vi har drivit på politikerna för bättre, mer funktionella avtal för ASIH utförare. bl.a. är
inläggningen alldeles för hög
- ASIH har haft en workshop där Christina Wallentin och Tommy Björk deltog
5) Samverkan med sjukhus:
- Vi har lyssnat på Harald Blegen tf. chef Tema Cancer på Karolinska, som berättade om den
nya organisationen och hur de tänker runt patientinkludering.
- Vi har ställt krav På Karolinska hur vi tycker att patientrepresentationen borde vara. Vi har
fått igenom våra krav på ersättning och det dokument som Karolinska tagit fram påminner
om de vi har om patientmedverkan på RCC
- Vi har träffat chefen för Radiumhemmet ett antal gånger under året och diskuterat aktuella
frågor.
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6) Politikerpåverkan
- Vi har i samarbete med övriga PNR tagit fram en lista på vad vi vill ska bli bättre inom
prevention och vård och hur vi vill att strukturen runt vården ska se ut. Detta
presenterades vi regeringens ”Runda bordsmöte”. Detta underlag har också skickats ut
till alla rikspartier och till landstings- regionpolitiker i Stockholm Gotland för att få
veta vad de vill göra för att leva upp till våra krav.
- Under parollen ” Bibehåll, utveckla RCC dess mandat och stärk patientperspektivet”
har Stig Hanno tagit fram ett dokument som godkänts av alla PNR och sänts till
politiskt ansvariga på nationell, regional och landstingskommunal nivå.
7) Standardiserade vårdförlopp SVF
- Margareta Haag och Barbro Sjölander har representerat PNR i arbetet med SVF.
Projektledaren har haft flera dragningar för hela PNR. Bl.a. har patientenkäten
redovisats och diskuterats.
- Samarbete med primärvården genom CAPrim är etablerat med målet att öka
kunskapen om SVF i primärvården.
8) Val av ny ordförande och ny vice ordförande.
- Valberedningens förslag presenterades av Kristina Karlsson. Enligt förslag valdes
Stig Hanno till ordförande (nuvarande vice). Margareta Haag valdes till vice
ordförande. Vid PNR:s möte 4 oktober avtackades Barbro Sjölander för ett
engagerat och framgångsrikt arbete under 2x2 år.

9) Prioriterade frågor 2018
- Stig Hanno presenterade nedanstående sammanställning av frågor som PNR
diskuterat och prioriterat för 2018. Inom varje prioriterad fråga utsågs en
arbetsgrupp.
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10) Diagnostiskt center
- I processgruppen för diagnostiskt center representeras PNR av Margareta Haag.
Diagnostiskt center finns i Södertälje. I november invigdes Diagnostiskt Center i
Danderyd. Primärvården kan skicka patienter som bör utredas för cancer eller
annan allvarlig sjukdom efter vissa fastställda kriterier och målsättningen är att
patienten ska få en diagnos inom 22 arbetsdagar.
11) Övrigt
-

-

-

-

Vi har under året haft flera föredrag bl.a. har Eskil Degsell, Hjärntumörföreningen
berättat om deras arbete med inkludering av patient- och närstående och deras
tankar om vilka hälsoutfall som borde mätas.
Vi har lyssnat på företrädare för Prostatacancer kvalitetsregister som berättat om
satsningarna Patientöversikt och Ratten. Båda satsningar för att ge patienten en
bra översikt av både sin egen vård i samband med läkarbesök och på mer
översiktlig nivå.
Lena Sharp har presenterat resultaten från patientenkäten. Några områden har
blivit bättre men det finns mycket som fortfarande behöver förbättras. Låga resultat
för bl.a. om man fått information om second opinion.
RCC har för PNR presenterat hur man arbetar med kompetensförsörjning och vad
som prioriterats.
Stig Hanno har deltagit i RCC nationella arbetsgrupp som ska ta fram en utbildning
för patient- och närstående företrädare.
Under året har vi gemensamt aktualiserat frågor av betydelse för Gotland. Kristina
Karlsson valts som representant för Gotlandsfrågor.

12) Samarbete inom RCC och med övriga RCC
- Inom RCC Stockholm Gotland har samarbetet med RCC:s ledning och
processledare omfattat information, samråd och delaktighet i utformning av förslag
rörande arbetsformer samt beslutsunderlag. Arbetet har fungerat väl och är under
utveckling.
- Samarbetet med övriga PNR och RCC i samverkan behöver utvecklas.

För Patient & Närståenderådet inom RCC Stockholm Gotland 2018-03-10
Barbro Sjölander

Stig Hanno

Margareta Haag
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Rehabilitering Stockholm-Gotland
Ylva Hellstadius
Emma Granlund-Hjelm

Bakgrund
•

Forskning: psykologiska konsekvenser efter cancerbehandling
•
•
•

Dålig psykologisk återhämtning
Krisreaktion
Somatisering

•

Chock – flera år efteråt

•
•
•

Vad är det som gör att patienterna inte återhämtar sig?
Hittar vi de som mår dåligt?
Cancer som affektkatalysator?

”Det finns ingen väg tillbaka… det

finns en väg framåt, men inte tillbaka
till mitt gamla liv…”

“Too much, too fast, too soon”

“När jag fick veta att det var cancer… allt blev svart… alla drömmar,
alla tankar på vad jag skulle göra nästa dag bara försvann (…) allt
blev tomt…”

Man 65 år, esofaguscancer

Chock
Så djup rädsla att vi tappar kontakten med oss själva

FRYS, FLY, FÖRSVAR

Chocken fastnar i kroppen
Ångest = rädsla

Krisreaktion

DIAGNOS

CHOCK

Dagar

REAKTION

Veckor

PROCESS

Ca 12 månader

REORIENTERING

Efter 12 månader

Fördröjd krisreaktion
TRAUMA

KONSEKVENSER

CHOCK

Tankar/känslor/beteenden

Fastnar

SYMPTOM

TIDSFÖRDRÖJNING

Fysiska/emotionella

År

AFFEKTER

MINNEN

RÄDSLOR

KÄNSLOR/REAKTIONER

TIDIGARE TRAUMAN

COPING

Nummenmaa et al. Bodily maps of emotions. PNAS; 2014; 2: 646-651.

Konflikttriangeln: sorg

FÖRSVAR (F)

HÄMMANDE AFFEKT (HA)

Ilska, irritation

Skam/rädsla

Hånfullhet, sarkasm

AKTIVERANDE AFFEKT (AA)
Sorg
Acceptera, anpassa

Låsningseffekt
1. CHOCKFAS

2. REAKTIONSFAS

3. PROCESSFAS
Anpassning

4. REORIENTERING
Nytt liv
God återhämtning

LÅSNING/SYMPTOM
T.ex. Ångest, oro, irritation,
sväljsvårigheter

DÅLIG ÅTERHÄMTNING
Behov av extrastöd

Perspektiv på cancerrehabilitering
1) Trauma underdiagnostiserat i cancervården
 får konsekvenser för återhämtningen

2) Att vi regerar är viktigt för att vi t.ex. ska kunna sörja –
anpassa/acceptera

 låser det sig leder det till sämre återhämtning

3) Den emotionella processen tar tid!
 vården behöver anpassas t.ex. satsning i primärvården

Perspektiv på cancerrehabilitering
• Det går inte att hoppa över våra känslor
• Känslorna/affekterna hjälper oss att läka
• Fysisk och psykisk rehabilitering går hand i hand

• Rehabilitering/återhämtning tar tid!

Pågående projekt rehabilitering 2018/2019

AKUT REHABILITERING
SVF
Cancerrådgivningen

LÅNGSIKTIG REHABILITERING

SLUTEN/ÖPPENVÅRD
12-dagars

PRIMÄRVÅRD KOMMUN
Centrum för Cancerrehabilitering
Hemkommunen

KRONISK FAS
UTREDNING

DIAGNOS

BEHANDLING

PALLIATIV FAS

ÅTERHÄMTNING

Strukturerad bedömning
Min vårdplan
KSSK

Uppdatering/utvärdering
Aktiv överlämning

Avancerad
rehabiliteringsbedömning

Varför arbeta strukturerat?
Jämlik vård!

Pågående projekt - rehabilitering
Implementering strukturerade
rehabiliteringsbedömningar öppen/slutenvård

CaPrim Rehab
Öka kunskap om cancer i primärvården

Jämlik vård

Utbildning

Hitta patienter i tid

Samarbete

Forskning/kvalitet

Utbildning kontaktsjuksköterskor
Öka kunskaper om psykologiska reaktioner

Utredning remissvägar
rehabilitering
Vårdgivare

Verktyg strukturerade bedömningar
Självkännedom

Avtal
Uppdatering hemsidor

PNR-Rehab
Strategi 2020

Inneliggande kirurgisk
rehab. efter vård på
sjukhus

Specialiserad
fysioterapi

Specialiserad
neurologisk rehab.
efter vård på sjukhus

Specialiserad
neurologisk rehab.
Specialistvården
Öppen-/slutenvård

Centrum för cancer
rehab.

Vårdval

Specialiserad
lymfödem rehab.
12 dagars inneliggande
specialiserad onkologisk
rehab.

Primärvårds rehab.

Målbild 2019
REHABILITERINGSKARTA!

Strukturerade
bedömningar
Rehabilitering

Utbildning kssk
Affektfokuserad
cancerrehabilitering 2018

Vad kan PNR driva?
Lyft behovet av psykologisk rehabilitering!
•
•
•

Trauma
Senkomplikationer
Psykisk och fysisk rehabilitering lika viktigt

Arbetar vi strukturerat så arbetar vi jämlikt!
•
•
•

Rehabiliteringsplan (screening)
Min Vårdplan
Genom hela livet

Hjälp oss rita kartan!
•
•
•

Psykiska problem kostar pengar
Rehabilitering i primärvården
Cancer kroniskt tillstånd

Forskningsunderlag!

Kontaktpersoner rehabilitering
Processledare RCC
Polly Nikolaidis (fysisk), Ylva Hellstadius (psykosocial)

Utredning
Emma Granlund Hjelm (RCC), Nazmije Kelmendi (CaPrim)

PNR
Stig Hanno, Margareta Haag, Barbro Sjölander

CaPrimRehab
Nazmije Kelmendi, Marie Nilsson

HSF - avtal
Catharina Lernstad

Mejladresser
Ylva Hellstadius ylva.hellstadius@sll.se
Emma Granlund-Hjelm emma.granlund-hjelm@sll.se
Marie Nilsson marie.i.nilsson@sll.se

Stig Hanno stig.hanno@org
Barbro Sjölander barbro.sjolander@gyncancer.se
Margareta Haag margareta.haag@svenskaodemförbundet.se

Roger
Tack för ett flerårigt gott samarbete

Du har lyssnat på oss
företrädare för patienter
och närstående

Tillgänglig
Kunnig
Drivande
Inkluderande

Trevlig

Du är en 5-stjärnig RCC- chef
Tillgänglig
Kunnig
Drivande
Inkluderande

Trevlig

Minnesanteckningar möte med patientföreträdare 180315
Målet med mötet var att informera om årets överenskommelse och att diskutera två
huvudfrågor, dels hur vi förbättrar den patientsamverkan vi har samt hur vi involverar alla
patienter mer i sin vård.

Information om överenskommelsen
Se bifogad ppt-fil

Diskussion om patientmedverkan
Syftet med diskussionen var att identifiera några områden kring patientmedverkan som det är
särskilt viktigt att arbeta vidare med. Dessa punkter kommer att diskuteras vid mötet mellan
PNR och RCC i samverkan i maj, och där definiera de viktigaste stegen framåt.
Viktiga förbättringsområden inom områden där patientsamverkan redan finns:
 Arbetsformer - mer involvering mindre information
 Vara bättre på att sätta mål för arbetet- var vill vi någonstans?
 Alltid inkludera nytt från patientrådet i regionala nyhetsbrev
 Mer patientrepresentation i arbetet med PROM/PREM och Kvalitetsregister.
 Högre krav på de som är patientföreningsföreträdare - man måste informera tillbaka till sin
organisation och även lokalt PR om man har varit på ett nationellt möte. Man representerar
inte bara sig själv.
 Professionen behöver bli bättre på att tillvarata företrädarna engagemang.
 RCC lade initialt organisationen för patientråden regionalt. Det hade varit bättre att göra
en nominering och organisation från de nationella patientföreningarna som hakar i RCC
organisationen, i analogi med organisationen som bland annat prostatacancerförbundet
och Huvudhalscancerförbundet har gjort. Vid nyval av representant skulle man kunna göra
en nominering via föreningarna nationellt och därmed få en tydlig förankring av respektive
patientföreträdare. Dock har en del RCC valt en helt annan väg att utse sina företrädare, så
modellen behöver i så fall beskrivas och diskuteras i RCC i samverkan.
 Psykosocial- sex och samlevnad - det finns dåligt stöd för patienterna att få. Ökat fokus på
detta område behövs.
 Patientföreträdarrollen – för att få till ett bra och långsiktigt arbete skulle man kunna ge
lön till någon i PNR. Personen skulle kunna under en mandatperiod ha ett uppdrag, tex som
processledare i patientsamverkan. Det skulle kunna leda till spridning i ålder också och inte
bara pensionärer.
Vilka områden kan utvecklas för att involvera alla patienter i vården?


Min vårdplan - borde finnas som app i mobilen. Viktiga frågor måste finnas där till
patienten.

Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se
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Försäkringskassan skulle kunna arbeta mera med patientmedverkan.
Ett sätt att nå ut till fler är genom mer grupper på sociala medier, Facebook etc. Stödja
självorganisation. RCC kan också vara en aktör.
Följ patientlagen.
Behandlande klinik skulle kunna skicka ut en mera specialiserad enkät med frågor som
driver utvecklingen på klinikens patientbemötande/arbete

Punkter från PNRs skrivning i höstas bifogas här:
 Vi vill vara delaktiga i det fortsatta nationella och landstingskommunala arbetet med att
utveckla cancervården,
 Vi vill att ansvariga i samverkan med företrädare för patient och närstående upprättar
konkreta arbetsplaner så att målen i Patientlagen och Nationell eHälsa kan uppnås.
 Vi vill att regeringen i överenstämmelse med rekommendationer i SWElifes rapport snarast
ger finansierade uppdrag till myndigheter att lösa identifierade brister i den strategiska
informationsförsörjningen inom hälso- och sjukvården.
 Vi anser att Cancervården behöver ett stärkt nationellt perspektiv, statligt stöd och
bibehållen RCC- organisation med en samordningsfunktion.
 Vi anser att RCC- cheferna i samarbete med representanter för PNR snarast bör upprätta
ett gemensamt förslag och en strategi för att behålla och utveckla RCC samt stärka
patientperspektivet

Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

www.cancercentrumsyd.se

PROTOKOLL FRÅN NATIONELLT PNR-MÖTE 27 MARS 10.00-12.00
Deltagare: Ingrid Kössler, Gerd de Neergard RCC Väst
Ewa-Stina Johansson RCC Syd
Alexandra Andersson, Charlotte Toytziaridis Bygdemo RCC Norr
Stig Hanno RCC Stockholm Gotland
Yvonne Subay RCC Sydost
Stig Lindahl, Kerstin Hemström RCC Uppsala Örebro
Anmäld frånvaro: Bengt Ekvall RCC Sydost
§ 1.

Mötet öppnades av ordförande Ingrid Kössler

§ 2.

Till mötessekreterare/protokollförare valdes Ewa-Stina Johansson

§ 3.

Verksamhetsberättelser var inskickade till dagens möte av
- Stig Hanno, Stockholm/Gotland
Diskussion om användandet av orden bör och ska i olika
skrivelser. Stig Hanno informerade att ordet ska i vissa fall kan
användas i nationella vårdprogram.
- Ingrid Kössler och Gerd de Neergard, Väst
Alexandra Andersson från norr påtalar mängden av allt det
arbete som beskrivs i verksamhetsberättelserna. Eftersom de är
nya i rådet får de tips och råd om arbetsgrupper, video-möte,
skype-möte, arvodering och reseersättning. Ett lyckat resultat
som beskrevs var en arbetsgrupp som arbetade fram broschyren
”Så vill vi ha det”.
- Stig Hanno, Stockholm/Gotland
När det gäller rutin- och uppdragsbeskrivning hänvisning till
överenskommelse som RCC och PNR antagit.
Beslut: Mallen som RCC Väst använder för att beskriva och
ansöka om projekt ska bifogas protokollet och skickas ut till
övriga PNR.

§ 4.

Politikeruppvaktning
- Ingrid Kössler och Gerd de Neergard, Väst
Ett politikerbrev som väst presenterade för mötesgruppen ”Vilka
satsningar tänker ni göra för framtidens cancervård?
Alla var enade om att det var ett bra initiativ.

www.cancercentrumsyd.se

Beslut: Eftersom det ser olika ut i de olika landsting/regionerna
så får var och en göra ett eget förslag till brev.
§ 5.

Cancerfondsrapporten
Alla enades om att rapporten är väldigt bra. Den lyfter fram frågor
som är komplexa och pekar på problemen.
Beslut: De fyra punkterna som rapporten avslutas med skall tas upp
med RCC cheferna på RCC-dagarna 22-23 maj i Malmö.

§ 6.

Rapport från nationell patientsamverkansdag om cancerstrategin
Deltog gjorde Ewa-Stina Johansson och Ingrid Kössler.
- Handlingsplan som skickas in från landsting/regioner och som
resulterar i två ersättningsutbetalningar. Dels en innan och dels
en efter de arbetesinsatser som beskrivs i planen. Om PNR skall
ta del av och kunna påverka handlingsplanerna så måste dessa
handlingar skickas ut i god tid.
- Rekrytering till RCC-råden diskuterades och som resulterat i
olikheter
- Indelning i diskussionsgrupper för att delge synpunkter till RCC
samverkan
Beslut: Förslag skall tas fram för att förbättra RCC i samverkan.
Stig ombesörjer ett förslag som kommer att skickas till Ingrid
Kössler.

§ 7.

RCC dagarna 22-23 maj Malmö
Representanter från samtliga PNR kommer att närvara.
Två saker att göra inför RCC dagarna
 Att de PNR-representanter som deltar i Malmö skall
omgående förmedla dokumenten till sina rådskamrater. Detta
för att alla sex Råden skall kunna komma med förslag innan
RCC dagarna äger rum i Malmö.
 E-postlista skall upprättas
Två frågor att ta med till RCC dagarna
 Vad har man gjort efter mötet?
 Hur hanterar de cancerforskningsrapporten

§ 8.

Laget runt

www.cancercentrumsyd.se

Norr – PNR-möte senare idag. 4 mötestillfällen/år och 3
tim/mötestillfälle. Upplever ej effektiva möten.
Samma problematik som syd har med att RCC-representanter som
tar av avsatta mötestider.

Stockholm/Gotland - mötestillfällen är 6 ggr/år och 3
tim/mötestillfälle. Har ett antal prioriterade frågor som rullar.
Uppsala/Örebro – bytt chefer ett par gånger. AU sätter
dagordningen. 4 heldagsmöten med 5 tim/mötestillfälle. Alla
kommer till tals. Mötesplatsen är i Västerås. Ny cancerplan skall tas
fram för Uppsala.
Väst – 8 ggr/år och 7 tim per mötestilfälle. RCC-representanter får
30 min max 1 timme.
Rådet sätter agenda och bestämmer vilka som skall bjudas in.
Syd – 6 ggr/år (2017) och 5 tim/mötestillfälle. Mötesplats är i Lund.
Rapport kommer att lämnas av ordförande för de senaste fyra åren.
Sydost – 4 ggr/år oh då heldag.
§9

Norr frågar om cancerrehabilitering och hänvisas till Ylva
Hellstadius i Stockholm.
Ingrid Kössler har anmält intresse och är patientrepresentant i
planeringskommittén för Uppsala Health Summit 14-15 juni i
Uppsala.
Tema i år är Care for Cancer; www.uppsalahealthsummit.se

§ 10.

NÄSTA MÖTE
25 september och sydost är sammankallande.

…………………………………………………
Ingrid Kössler
ordförande

www.cancercentrumsyd.se

………………………………………………….
Ewa-Stina Johansson
mötessekreterare

Göteborg, 2017-02-03
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Projektbeskrivning arbetsgrupp
Projektnamn
Projektägare

Patient- och Närstående Rådet (PNR) RCC Väst

Projektledare
Projektperiod VT 2015 - tills vidare

Bakgrund

Vision

Syfte & mål
Syfte

Mål

Omfattning & strategi
Omfattning/Resurser
Tidsåtgång, antal möten.

Avgränsningar

Organisation
Deltagare i arbetsgruppen.
Regionalt cancercentrum väst
Patient- och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet)

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Besök: Medicinaregatan 18 G | Telefon: 010-441 28 23
Webbsida: www.cancercentrum.se/vast/pnp-radet

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Kravspecifikation
Projektkrav
Lokal, Ersättning för tid, resa, parkering.

Kommunikation & rapportering
Kommunikationsinsatser
Till PNR, Jessica Mellquist och Thomas Björk Eriksson.

Utbildning

Risker & kvalité
Riskanalys
Kvalitetssäkring

Sammanfattning
Sammanfattning av arbetet. Hålls uppdaterad.
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RCC Stockholm Gotland

PNR E-hälsagrupp

Möte 1 2018-04-11

Detta möte var ett uppstartmöte.

1. Deltagare
Följande är medlemmar i E-hälsagruppen PNR RCC Stockholm-Gotland





Bo Karlsson, Blodcancerföreningen i Stockholm, sammankallande
Siri Kautsky, Ung Cancer
Kristina Karlsson, Bröstcancerföreningen Rosa
Arent Bogren, Bröstcancerföreningen Rosa



Eva Andersson Hedén Tillkom som medlem efter mötet.

Kontaktlista
Bo Karlsson
Blodcancerföreningen i Stockholm
Siri Kautsky,
Ung Cancer
Kristina Karlsson,
Bröstcancerföreningen Rosa
Arent Bogren,
Bröstcancerföreningen Rosa
Eva Andersson Hedén

bo@blodcancerforbundet.se
siri.kautsky@gmail.com
tina@keges.se
arent.bogre@hotmail.com
eva.anderssonheden@icloud.com

#0735284509
#0734260334
#0708207916
#0700303596
#0702815049

2. Projektets omfattning
Allmän information på nätet
Viktiga hemsidor
Gruppen skall Inventera och recensera viktiga hemsidor




1177
RCC
Cancerfonden

Till nästa möte bör vi ha ett material. Alla får detta uppdrag. Skicka synpunkter till Bo.
Vidare skall vi kartlägga andra hemsidor såsom Patientföreningarna, Diagnosspecifika och Medicinska
publikationer
Egen hälsovård på nätet
Dokumentera vad som finns idag på 1177
Journal på nätet
Provsvar på nätet
Min Vårdplan
Boka besök
Recept
Apotekstjänster

RCC Stockholm Gotland

PNR E-hälsagrupp

Möte 1 2018-04-11

Finns det mer?
Uppgift för alla att efter förmåga inventera och recensera dessa. Skicka till Bo
Digitala läkarbesök (tas upp vid nästa möte)
Inventera
Analysera möjligheter och begränsningar

Utveckling inom AI, Ställa diagnoser med hjälp av AI.
Av informationskaraktär.
Diagnosställande är ju professionens ansvar men kunskap hos patientorganisationer kan möjliggöra
påverkan i de fall vi anser att det gagnar patienterna.
Bo undersöker om gruppen kan få en presentation om IBM:s system Doktor Watson

Vad gör RCC
RCC i samverkan har definierat några områden man önskar täcka.




Utveckla App och Websida för Nationella vårdprogram
IT-stöd för mätning av väntetider
Gemensam IT-plattform för kunskapsstöd

Leveranser (tas upp vid nästa möte)
Förslag
Vårt arbete skall utmynna i en rapport till PNR samt även en skrift till patienter och närstående.
Denna skrift skall vara en handledning – vägledning hur man kan använda e-hälsa om man drabbas av
cancer.

Nästa möte
!2 juni 2018 kl 13 – innan ordinarie PNR möte
Lokal meddelas senare

Bo Karlsson

