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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2017-0601 

Plats: Orust RCC Väst  

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Vuokko, Nahid, Mia och Gerd. Louise Gustafsson (ev. ny 
patientföreträdare) deltog också. Bodil deltog på telefon och informerade om sina punkter. 

 
1. Bertil hälsar alla välkomna. 

 
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra.   

3. Rapport från arbetsgruppen En ännu bättre strålning; Victoria Flodihn och Alma 
Ihre från Prové håller i uppdraget och ansvarig är Thomas Björk Eriksson RCC Väst. 
Thomas redogör för uppdraget och förklarar att i stort handlar uppdraget om att göra en 
regional utredning av en patient- och framtidssäker tillgång till strålbehandling i Västra 
sjukvårdsregionen och ta fram en långsiktig handlingsplan för perioden 2018-2028. 
Utredningen kommer att belysa bl.a. väntetid, kompetensförsörjning och geografisk 
placering av strålningsenheterna. Enligt Thomas har det under en längre tid varit 
problem med tillgängligheten för strålning i VGR. Behovet ökar alltmer pga. ökande 
ålder hos befolkningen och med fler fall av cancer. Man har lappat och lagat men det är 
inte hållbart. TBE har skrivit ett tjänsteutlåtande angående behovet av en utredning och 
HSS, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sa i februari i år ja till utredningen En ännu bättre 
strålning 2018-2028. Thomas presenterar den väntetidsmodell som arbetsgruppen 
kommit fram till; för elektiv strålbehandling ska för samtliga patienter starta inom 2 
veckor från det att komplett medicinskt underlag för start och genomförande av 
strålningsbehandlingsprocessen föreligger och med beaktande av specifika medicinska 
tillstånd som påverkar behandlingens genomförande och resultat (t.ex. sårläkning och 
medicinsk behandling) samt patientens personliga önskemål. Närvarande deltagare i 
rådet skriver under på denna väntetidsmodell. Victoria och Alma efterlyser våra 
synpunkter ur ett patientperspektiv. Vad som framförs är bl.a. att bästa behandlings ska 
erbjudas, att det är viktigt med information både skriftlig och muntlig innan 
behandlingens start. Informationen ska vara i balans, dvs. både positiva och negativa 
aspekter ska framkomma. Det är också viktigt med praktisk information runt resor mm. 
Deltagarna ser också positivt på utökande öppettider. Victoria och Alma vill ha namn 
och mejladress ifall man behöver återkomma. Alla närvarande är positiva till att Gerd 
mejlar våra namn och mejladresser.  

4. Presentation av Louise Gustafsson, eventuell ny patientföreträdare. 
5. Anna Verdoes, RCC informerar;  

– HSS har beviljat 650,000 till Kraftens hus Sjuhärad för 2017, samt en miljon/år 
fram t.o.m. 2020. Arbetsgruppen kan nu börja arbeta med att få med kommunerna i 
Sjuhärad.  
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– RMR, Regionala Medicinska Riktlinjer; fem RMR har varit uppe i Program- och 
prioriteringsrådet och Samverkansnämnden. Flera RMR för blodcancer gick igenom, 
RMR för hjärntumörer gick också igenom men projektet för rehabilitering lyftes ur 
riktlinjen då det inte hörde hemma där, RMR för palliativ vård gick inte igenom utan 
det blev återremiss.  
– Cancervårdsprocessen har bytt namn till Cancerrehabiliteringsprocessen. Man 
ska göra ett omtag med arbetet i processen och ha full representation från de olika 
förvaltningarna. Detta har tidigare fattats. Chichi Malmström blir representant från 
SKAS. Sofie Grinnebäck är utvecklingsledare i processen. 
– Anna och Thomas har varit på ett möte där ny nationell modell med 
kunskapsstyrning avseende ett antal områden bl.a. cancer presenterades. Tanken är 
att ett landsting ska ansvara för ett område nationellt. Man vill ha med 
patientrepresentanter. För utförligare information, se bifogat mejl från Anna.  
 

 
 

6. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer: Aktuella remisser som rådet lämnat synpunkter på är NVP 
Bukspottkörtelcancer, NVP Bröstcancer, Waldenström makroglubelinemi och 
Äggstockscancer Icke Epitelial.  
Gerd har varit i kontakt med Malin Samuelsson huruvida våra svar beaktas. Enligt 
Malin beaktas svaren och man tycker att det är värdefullt med våra synpunkter. Gerd 
har också stämt av med Helena Brändström RCC i samverkan. Även Helena tycker att 
det är värdefullt att vi svarar på remisser och framför vad vi tycker.  

Det är några få i rådet som kommer med synpunkter och en fråga som kommer upp är 
om hela rådet ska stå bakom svaren eller om endast de som lämnar synpunkter ska stå 
bakom. En del framför att man tycker att det räcker med tyst samtycke. Då vi är få på 
mötet kan vi inte komma fram till beslut i frågan. 

 
 
 
 
 

 
7. Bodil; 

– En primär angelägenhet Kunskapsunderlag för en stärkt primärvård med patienten 
i centrum. Bok från Vårdanalys. Var och en får ta en bok. 
– När vi lämnar ersättningslappar till Karin Abrahamsson måste vi fortsättningsvis 
bifoga en kallelse till det aktuella mötet/arbetsgruppen/konferensen/utbildningen. En 
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kallelse per person och möte måste lämnas för varje ersättningslapp så att det framgår 
att det är RCC Väst som står bakom kallelsen  
– Studieresan till Kreftcenter i Köpenhamn 14-15 september. Datumen kvarstår. 
Bodil mejlar ut till alla och så får var och en bekräfta om man fortfarande kan delta 
eller inte 
– Regionfullmäktige 12 juni. Bodil mejlar ut en Flyer med två valmöjligheter. Vill 
ha snabb återkoppling  
– 29 augusti, till nästa rådsmöte bestäms att bjuda in Johan Bengtsson m.fl. 
angående sexualitet och samlevnad  
– Uppdragsbeskrivning för Patient-och närståenderådet RCC Väst. Alla uppmanas 
att läsa denna inför nästa möte i augusti och komma med synpunkter. Utifrån dessa 
revideras uppdragsbeskrivningen. Bodil har dragit ut exemplar till alla närvarande. 
Det finns också en Nationell Uppdragsbeskrivning för rådsrepresentanter att ta del av 
på RCC:s hemsida. Bodil har dragit ut exemplar även av denna. 
Finns också i Dropbox.  
– Kartläggningen uppdateras. Kartläggningen Vad vill du/ni förbättra i 
cancervården gjordes 2013. Diskussion att gå igenom denna och göra en uppdatering. 
Bodil har dragit ut exemplar till alla närvarande. Alla läser på hemma och har 
synpunkter inför uppdateringen som vi planerar ska ske på 28 september mötet.  
– Bodil informerar om att det finns ett kostnadsperspektiv att tänka på när vi deltar 
vid konferenser/utbildningar. Vi bör delta med en ”gammal” och en ”ny” 
patient/närståendeföreträdare 

– Återkoppling från mötet 8 maj. Det fördes ett konstruktivt samtal och att vi var 
övers om att fortsätta med koncensus modell för beslut. 
Alla i gruppen har ansvar men ordförande har ett särskilt ansvar så att alla känner sig 
delaktiga i det bästa beslutet. 
 
 

8. Rapport från arbetsgrupperna; 
 – Så vill vi ha det! Foldern är reviderad. Arbetsgruppen parkerad. 
– Bra att veta när du blir sjuk, tidigare Baspärmen. Information om att arbetet 
fortskrider och att gruppen planerar ett arbetsmöte före sommaren. Förslag från rådet 
att länka till NVP Cancercentrum.se 
– Hospice. Ny arbetsgrupp. Arbetet har inte kommit igång enligt Bertil som är den 
ende närvarande på mötet.  
– Sexualitet och samlevnad. Vuokko, Nahid, Maria och Christer. Vuokko har ställt 
samman en hel del information som redan finns. Målet med gruppens arbete är att 
medvetandegöra hos vårdpersonal att sexualitet och samlevnad behöver tas upp och 
att det är ett angeläget ämne. Utifrån att det finns en hel del material om sexualitet 
och cancer på nätet väntar arbetsgruppen med att grupp arbeta med frågan. Under 
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rådsmötet bestäms att bjuda in utvecklingsledare Johan Bengtsson RCC och två 
personer från urologmottagningen till mötet den 29 augusti angående det material de 
tagit fram om sexualitet. Därefter får arbetsgruppen se om och hur man i så fall kan 
gå vidare med grupparbete. 
 

9. Uppvaktning av politikerna i juni under regionfullmäktige – dagarna äger rum i 
Göteborg på Lindholmens konferenscenter. Aktuellt datum för oss att delta är den 12 
juni. Mia, Nahid, Lina, Bertil och eventuellt Vuokko deltar. Bodil och Conny deltar 
utöver dessa.  

10. RCC-dagarna i Uppsala. Mia deltog i paneldebatten tillsammans med fem andra 
patientföreträdare.  

11. Framtidens cancervård, Mejl från Ingrid med förslag att skicka in ytterligare 
yttrande/synpunkter från vårt råd till regeringskansliet. Gerd erbjuder sig att bistå. 

12. Nationellt videomöte 21 september. Punkten hinns inte med utan skjuts på till nästa 
möte. 

13. Sofie Grinnebäck, utvecklingsledare palliativa processen informerar om det planerade 
studiebesöket på Änggårdens hospice i Lillhagsparken den 28 september. Lokal Barken 
är inbokad för oss hela dagen, adress Lillhagsparken 5.  

– 13–14.30 gör vi en rundvandring på hospicet tillsammans med processägarna Maria 
och Maria. Vid återsamlingen efteråt kan vi bolla olika tankar eller funderingar som 
är kopplat till den palliativa processen och som vi har eller får under besöket. Vad 
som kommer upp under mötet och som Sofie tar med sig är;  
– vi är måna om att hospice ska finnas som alternativ  
– hur arbetar man med närstående och närstående barn 
– hospice för barn 
Kommer vi på ytterligare frågeställningar innan så är vi välkomna att mejla till 
sofie.grinneback@rccvast.se  
 
 

14. Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår; 
• Lars Lundgren, patolog Sahlgrenska 
• Per Carlsson, onkolog Sahlgrenska 
• Claes Jönsson, bildinterventionscentrum Sahlgrenska 
• Karin Bergmark, överläkare och onkolog gynekologi 
• Gail Dunberger,	om projekt för patienter som fått strålning mot bäckenet		
• Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska inom onkologi, 

Isotopmottagningen 
• ASIH-chef  
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Kommande möten;  

 12 juni regionfullmäktige 

 29 augusti PNR-möte 8.30–16.30 

 14-15 september studiebesök Köpenhamn 

            28 september, halvdag studiebesök på Änggårdens hospice och halvdag PNR-möte 

              2 november PNR möte  

              7 december PNR möte 

            14-15 december RPÄ 

 

 

 

 

 2017-06-12 

       Vid datorn Gerd de Neergaard 

 


