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Minnesanteckningar 
 
 
 

 
 
Möte med patient- och närståenderåd 2020-10-11 
 
Närvarande: Anita Wanngren, Barbro Sjölander, Signe Friesland, Eva Jolly, Tobias Lekberg, Mattias Hedman 

 

 

 
Strålbehandling 
Efter att Mattias, Anita och Barbro träffades i ett separat möte har Anita och Barbro lyft frågan i Patient- 
och närståenderådet på RCC. Siri Kautsky som deltar i Patient- och närståenderådet sitter även med i 
RCC:s ledningsgrupp har lyft frågan där och fått svar att Lena Sharp som gärna berättar hur 
strålsituationen ser ut. Man hoppas på samsyn.  
 

Mattias berättar att strålbehandlingen (samt även operation) haft besök av regionrådet Tobias Nessen. 
Tittat på uroflödet. Mycket bra möte.  
 
SVF 
 Pågår fortsatt arbete med att öka andelen SVF i tid inom Tema Cancers verksamhet.  
 Eva berättar att möte hållits på tema/funktionsnivå där Tema Cancers chef Patrik Rossi och 

operativ chef deltagit och då träffat verksamhetscheferna från Medicinsk Diagnostik Karolinska ur 
ett SVF-perspektiv. Enligt Eva var de nöjda med dialogen.  

 Signe berättar om att projektet att korta ledtider inom lungonkologi fortsätter, genom att ändra 
arbetssätt.  

 Diskuteras bristen på radiologer. Man har uppmärksammat nationell brist på radiologer på 
sjukhusen. Svårt att konkurrera med privat verksamhet.  

 Tobias berättar att han haft möte med regionråd Désirée Pethrus. Tog då upp frågan hur man ska 
kunna öka attraktiviteten för att arbeta inom regionsjukvård.  

 
Projekt ökad tillgänglighet per telefon kvällar/helger 
Projektet pågår till 2021-12-19 (justerats sedan föregående anteckningar). 
Ser fram emot utvärdering/uppföljning.  
 
Patientinvolvering Tema Cancer 
Verkar inte ha hänt så mycket sedan i våras. Eva ska omgående prata med Yvonne Wenström och se vad 
som har hänt.  
 
Omvärldsbevakning 
 Barbro Sjölander berättar att Sahlgrenska Universitetssjukhuset har kommit igång med möten med 

patient- och närståenderådet.  
 
 Anita Wanngren berättar att de nu fått in 600 svar i REBECCA-projektet, så nu kan man få ut 

evidensbaserade uppgifter i detta material.  
 
 
Nästa möte/avstämning 
Måndagen den 10/1 11.30 – 12.00. 
 
 
 

Susanne Jansson, chefsassistent 
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