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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-12-11 

Plats: RCC Väst Skagerak 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Mia, Nahid, Bertil, Thomas A, Inger, Gerd, Louise, Ingrid, Christer, Jan-Åke, 

Christina, Elsy och Jessica. 

1. Bertil hälsar alla välkomna. 

 

2. Information RCC Thomas;  

• Thomas gör ett axplock ur utvecklingsresan för RCC Väst och PNR från 2016 

och fram till 2020 under rubriken Gör RCC Väst någon skillnad? Thomas visar 

en bild som beskriver utvecklingen och där bl.a. kontaktsjuksköterska, SVF med 

förbokade tider, Kraftens hus och Cancerrehabilitering lyfts fram. Thomas vill att 

rådet under kommande möten har en punkt där vi diskuterar hur PNR kan 

medverka till att målen i SVF uppnås 2020, dvs. att 70 % av cancerfallen ska 

utredas via SVF och målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får starta 

behandling inom utsatta maximala gränser. Ingrid får i uppgift att uppgift att 

skicka ut redovisningen som Marie Boethius sammanställt. 

• Thomas får OK att vid presentation av rådet använda foto som togs i samband 

med julinternatet.  

• Thomas kommer att medverka vid NAP-mötet den 19 december där Ingrid, 

Bertil och Jessica också kommer att delta. Bl.a. kommer uppdragsbeskrivning 

och ersättningsfrågor att diskuteras.  

• Ingrid tar upp frågan om ordnat införande. På förra mötet fick vi en redogörelse 

av Jan-Åke avseende ordnat införande. Thomas anser att det är fullständigt 

nödvändigt med ett ordnat införande och att detta medför att patienter får det 

bästa läkemedlet. Om PPR, Program och prioriteringsrådet i VGR fattar andra 

beslut än NT rådet, Nya terapier, hanteras detta genom öppna diskussioner. 

Under vår diskussion kommer det upp att läkemedelsbranschen menar att i en del 

fall så överprövar VGR NT-rådets beslut och att detta leder till en fördröjning 

innan patienterna får läkemedlet. 

 

3. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra. 

 

4. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare för ett år. 

Bertil föreslås för omval som ordförande och Jan-Åke som vice ordförande, Gerd till 

sekreterare och Elsy till vice sekreterare. Föreslagna väljs till de olika posterna i rådet.  
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5. Nominering av processledare. Ingrid föreslås nomineras som processledare för 

ytterligare ett år. Nomineringen lyfts till Thomas Björk Eriksson som beslutar i ärendet. 

Bertil lyfter frågan om att processledare i god tid får tala om ifall hen vill avsluta 

uppdraget efter perioden.  

 

6. Ordnat införande Jan-Åke och Ingrid; Se p 2 och Se klipp från novembermötet ”På 

nationell nivå finns sedan 2017 ett råd, NT rådet (nya terapier). Rådet består av en 

expertgrupp från de 7 sjukvårdsregionerna i landet. De lämnar rekommendationer till 

landets regioner om användning av vissa läkemedel. Målsättningen är en ”rättvis, 

jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning”. NT rådet beslutar om 

rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och 

sjukvården. NT rådets rekommendationer är inte tvingande. Ordnat införande regional 

nivå Västra Götaland Inom västra Götalandsregionen finns ett program och 

prioriteringsråd (tjänstemän) Tre gånger per år lämnar rådet beslutsförslag till hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen (politiker) för beslut. Avsikten är att nya läkemedel ska införas 

likvärdigt på alla sjukhus i regionen. Rådet behandlar utöver läkemedel även nya 

kostsamma behandlingsmetoder. Rådets förslag omfattar Införande av nya läkemedel, 

Nya behandlingsmetoder, Introduktionsfinansiering under 2 år. Därefter förutsätts att 

sjukhusen behandlar kostnaden för nya läkemedel i den vanliga ekonomiska 

budgetprocessen”. 

Enligt den information Jan Åke fått så följer PPR i VGR råden från NT rådet. När det 

vetenskapliga läget däremot är oklart sker en regional prövning. Det kan innebära att 

patienten får vänta längre. Där läget är klart skickar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen med 

pengar till sjukhusen. När det vetenskapliga läget är oklart skickas inte med pengar. 

Sjukhusen får då finansiera kostnaden inom sin budget. PNR nöjer sig så här o menar det 

är bra att PPR är medveten om att vi har uppmärksammat frågan.  

7. Cancerrehabiliteringskliniken SU, Annika Baan är vårdenhetschef för 

rehabiliteringskliniken onkologen Sahlgrenska sjukhuset och inbjuden att berätta för 

rådet om sin verksamhet. Annika är sjuksköterska och har arbetat på onkologen sedan 

80-talet. Annika är nu chef för tre olika enheter på onkologen bl.a. Cancerrehabilitering 

och kliniska prövningar. Annika berättar om hur hon fått uppdraget att formatera det 

som finns i rehabiliteringsväg på onkologen till ett team. I teamet finns nu bäckencancer-

rehabiliteringen som består av tre sjuksköterskor varav en har disputerat i ämnet 

sexualitet och hälsa. Kurator, psykolog och läkare finns också att tillgå. Vidare ingår i 

cancerrehabiliteringsteamet Uppföljningsmottagningen för unga vuxna som hade cancer 

som barn. Marianne Jarfeldt är ansvarig för denna, även kurator finns på mottagningen. 

Utöver detta skelett finns olika enheter med kuratorer, dietister, arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter på olika enheter som kopplas på i cancerrehabiliteringsteamet. Annika är 

inte chef för de olika professionerna men är chef för cancerrehabiliteringsteamet. Enligt 
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Annika har resonemang förts om att det inte finns någon cancerrehabilitering men så inte 

är fallet har det nu visat sig då man formaterat de olika delarna som ändå finns här och 

var på enheterna. Annika tycker att det är väldigt värdefullt för patienterna att allt större 

fokus ges till dietisterna som kan tillför väldigt mycket. Dietistresurserna behöver ökas. 

Cancerrehabiliteringsenheten har problem med att remittera ut patienter då det finns 

dåligt med mottagare i Närhälsan. Man har också problem med att nå ut till patienter och 

närstående med att man finns och med att informera om olika typer av verksamheter 

såsom Öppna föreläsningar som man har två gånger/termin då alla få komma Man går ut 

med information till bl. a kontaktsjuksköterskor men skulle vilja nå ut betydligt mer och 

man funderar på att via 1177 nå ut ytterligare. Drömmen vore ett Centrum för 

Cancerrehabilitering där olika cancerdiagnoser ingår. Kanske det är läge nu för ett 

Cancerrehabiliterings centrum på Sahlgrenska då SS planerar ansöka om att bli ett 

cancer certifierat sjukhus, Cancer comprehensive care. Om SS vill bli certifierad måste 

man ju uppfylla vissa villkor. Arbetsgruppen för 1177 får lämna Annikas mejladress till 

kontakten på 1177.  

 

Annika talar också om verksamheten med kliniska prövningar CTU7KPE som är en 

klinisk prövningsenhet som planerar och genomför delar av den kliniska forskningen för 

Verksamhetsområde onkologi. Syftet med enheten är att kvalitetssäkra och möjliggöra 

den kliniska forskningen och tillgodose patientens intresse. Prövningarna bedrivs med 

nationella och internationella riktlinjer. Enheten har gjort rollups med rubrik, Att vara 

med i en klinisk studie. Dessa sätts upp på olika håll på enheterna. De olika typerna av 

studier som finns inom onkologin är interventionsstudier som är experimentella studier 

där patienterna tilldelas någon typ av behandling. Exempelvis cytostatika, isotopterapi, 

strålbehandling, Skandion, livskvalitet och provtagning. Man har 50 pågående studier, 

35 som ska följas upp och 10 i pipeline som det planeras för. Tips att läsa finns på 

RCC:s hemsida Cancerstudier i Sverige- för fler patienter i kliniska studier.  

 

8. Deltagande i konferenser;  

Nationella cancerstrategin 3 februari 2020, 10 års jubileum. På förra mötet 

planerades Christer, Jan-Åke, Inger och Christina delta. Jan-Åke anmäler idag förhinder. 

Mia anmäler intresse av att delta och hon mejlar Jessica/Thomas BE. Ingrid är inbjuden 

och kommer att delta. Ingrid är också nummer 2 som talare på 10-årsjubileet.  

Världscancerdagen 4 februari 2020. Christer, Jan-Åke, Inger och Mia deltar.  

Onkologidagarna 16-19 mars 2020 äger rum i Växjö. Elsy och Louise har anmält 

intresse. 

RCC – dagarna 26-27 maj äger rum på Gotland. Louise har anmält intresse. Jan-Åke 

anmäler idag intresse. 

      Cancerdagen Almedalen 2020 

      Cancerdagen Dagens medicin 2020 
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9. Förslag nationella projekt inför NAP-möte 19 december (Nationella 

patientföreträdarrådet) De förslag vi har är en trygg sjukförsäkring, subventionerad 

tandvård och diagnosbeskedet med val av behandlingsmetod.  

• Trygg sjukförsäkring, Bertil och Thomas A. Man har träffat representant från 

FK vid ett möte. Arbetet ska koncentreras på hur det fungerar i praktiken med 

handläggare och handläggningsrutiner. Gruppen avser att ställa ett antal frågor 

rörande handläggningen. Målet är att underlätta återgång i arbete efter 

cancersjukdom. Gruppen utökas med Christina. Arbetsgruppen kan utökas med 

representanter från andra PNR. Gruppen ämnar skriva projektbeskrivning. Mall 

finns i Dropbox.  

• Subventionerad tandvård, Elsy. Elsy är intresserad och kan tänka sig att vara 

sammankallande. Som det nu fungerar så beror det på var man bor vilken hjälp 

man får med munhälsan. Olika landsting/regioner tar olika beslut och hanterar 

munhälsan på olika sätt. Elsy menar att arbetet i gruppen skulle syfta till en mera 

jämlik vård och utarbetande av någon form med information till patienter och 

vårdgivare.  

• Information till patienter inför val av behandling, i första hand information 

till bröst- och prostatacancerpatienter. Arbetet skulle utmynna i någon form av 

fördjupad patientinformation. Ingrid och Gerd har anmält intresse för att delta i 

en arbetsgrupp som endera består av medlemmar från PNR RCC Väst alternativt 

nationellt. Hur gruppen ska se ut kommer att diskuteras 19 december.  

Vi diskuterar också att en utvärdering av hur NAP arbetet har fungerat under det gångna 

året bör göras och att man tar upp detta den 19 december. Nästnästa möte i NAP 

kommer att äga rum under RCC dagarna i slutet av maj 2020.     

 

10. Mötesdagar 2020.  

Alla har via mejl fått datumen för nästa års mötesdagar. Datumen torsdag 30 januari, 

tisdag 10 mars, måndag 27 april, onsdag 3 juni, tisdag 1 september, fredag 9 oktober, 

torsdag 12 november och onsdag 16 december fastställs.  

 

11. Arbetsgrupperna;  

Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen. Mia, Louise och 

Gerd. Arbetet med Bra att veta om du blir sjuk i cancer närmar sig slutet. Möte med 

1177 är inbokat den 9 januari 2020. Vi kommer också att lämna Annika Baans 

mejladress för vidare kontakt runt cancerrehabilitering till vår kontaktperson. Rådet 

rekommenderas gå in på 1177 och läsa sidan Bra att veta om du blir sjuk i cancer och 

även komma med synpunkter.  
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Närhet, lust och tröst (Sexuell hälsa). Ingrid, Nahid, Christer, Natalie och Christina. 

Gruppen har inte kommit vidare i arbetet och efter en längre diskussion beslutar vi att 

gruppen läggs ner.  

Cancerrehabilitering Elsy, Bertil och Thomas A. Arbetsgruppen avvaktar utredningen om 

Cancerrehabilitering och vad som kommer att beslutas i frågan. 

 

12. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 

medicinska riktlinjer. Aktuella remisser som lämnats synpunkter på 15 november är; 

Analcancer, Bröstcancer, Indolenta B-cellslymfom, Skelett- och mjukdelssarkom, 

Hjärntumörer och Tjock-och ändtarmscancer. Flera av vårdprogrammen är riktigt bra 

såsom Tjock- och ändtarmscancer och hjärntumörer. Tre nya NVP är på gång. 15 

december ska synpunkter lämnas in på NVP Palliativ vård för barn och 15 januari NVP 

prostata och okänd primärtumör. 

     Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

• Natalie och Ingrid fertilitet  

• Louise närstående och sexualitet 

• Christina sexualitet 

• Mia barnperspektivet 

• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt ansvarig sammanställa 

och mejla in svar avseende NVP 

• Elsy diagnosbeskedet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar 

avseende RMR 

• Thomas A levnadsvanor-alkohol, rökning och tablettmissbruk 

• Ingrid/Bertil uppföljning och rehabilitering 

 

13. Nätverksmöte ägde rum 20 november. Mötet ägde rum i Regionens hus, Vita villan. 

Cirka 26 personer kom till mötet. På mötet informerade Anna Karevi Verdoes om vad 

som är på gång på RCC och nämnde bl.a. utvärdering av Kraftens hus, att 

kolorectalcancer screening ska startas upp nästa år, Min vårdplan på 1177 planeras få en 

nationell förvaltning, extra satsning på barncancervården, fortsatt satsning på SVF, 

utredningen avseende cancerrehabilitering som presenteras den 13 december och där 

RCC hoppas få uppdrag att arbeta med åtgärder, ett bildspel avseende mammografi har 

tagits fram samt att det finns en ny film om strålning. Därefter följde en mycket 

intressant föreläsning av Susanna Rosenqvist, onkolog och psykiater Radiumhemmet 

Stockholm.  Föreläsningen hade rubriken Krisreaktioner skuld och skam.   

 

14. Information om webbutbildning om cancer under graviditet, utvecklingsledare 

Ewa Carlsson-Lallos. Ewa är projektledare för webbutbildningen. Globalt uppskattar 

man att var tusende kvinna som blir gravid drabbas av cancer under graviditeten. I 

Sverige rör det sig om ca 120 kvinnor/år. De vanligaste maligna sjukdomarna är malignt 
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melanom, bröstcancer, livmoderhalscancer, äggstockscancer, lymfom och akuta 

leukemier. RCC i samverkan har tagit fram en skriftlig vägledning, Cancer under 

graviditet 2019-04-09. Ewa delar ut skriften till rådet. Webbutbildningen är tänkt att 

komplettera vägledningen. Utbildningen tar ca 40 minuter och materialet kommer från 

skriften. Syftet är att sprida kunskap från vägledningen. Målgruppen för utbildningen är 

personal som kan tänkas möta gravida cancerpatienter. Utbildningen planeras vara klar 

31 mars nästa år. I v 11 då den delvis är klar kommer den att testas. 3-4 personer i PNR 

inbjuds till att medverka i testarbetet v 11, det rör sig om 1½-2 timmars arbete. Ingrid. 

Louise och Nahid anmäler intresse men vi beslutar också att ta upp frågan igen på nästa 

möte 30 januari. 

Sexualitet och sexuell hälsa, Ewa är engagerad i denna fråga och ämnar att tillsammans 

med någon från Kunskapscentrum för sexuell hälsa starta en arbetsgrupp. Ewa efterlyser 

några deltagare från rådet till arbetsgruppen. Ewa tänker sig att gruppen arbetar fram en 

kunskapsbank, ordnar föreläsningar och tar fram metodstöd till personal. Ewa kommer 

att vara sammankallande. Vi informerar om att vi tidigare idag lagt ner vår arbetsgrupp 

men att vi tar med oss frågan.   

 

15. Parkerade frågor; Frågan om Närhet, Second opinion och information till patienter 

parkeras på dagens möte. Utformning av kallelsen är fortsatt parkerad.   

 

16. Laget runt; Jan-Åke och Louise har deltagit vid heldagsmöte i palliativa processen. På 

fm diskuterades hur den palliativa vården fungerar för patienter i hemmet. Det ser olika 

ut i regionen avseende vem som betalar för ssk kompetensen, på en del håll är det 

kommunen och på en del håll regionen. Man försöker nu bena i frågan i ett försök att få 

till stånd en likartad hantering i regionen. Em. ägnades åt diskussion om forskning, 

drömmar och visioner. Carina Mannefred vill ha synpunkter på NVP palliativ vård för 

barn och Louise informerade om att rådet kommer att lämna in synpunkter. Båda 

process- ägarna kommer att sluta. Mia och Bertil rapporterar från konferens i 

Stockholm om spetspatienter. Tre patienter beskrev under konferensen hur de på olika 

sätt arbetar med utveckling avseende sin diagnos. Mia och Bertil skriver ihop en 

rapportering tillsammans. Christina, Nahid och Gerd har deltagit i workshop runt 

kunskapsbank med PREM frågor för att förenkla mätning av personers erfarenheter av 

sjukvård/personcentrerad vård angående information, bemötande, kommunikation, 

delaktighet, planering, egenvård, tillgänglighet och samordning. Workshopen 

arrangerades av Lena Rosenlund Göteborgs universitet. Elsy har deltagit vid en dag Är 

det något vi behöver veta? Klagomål och synpunkter. IVO och patientnämnden var med 

och talade. Det framkom att i gruppen mellan 20-40 år så ökar klagomålen mest. Det 

som patienter och närstående mest klagar på rör sig om undersökning och bedömning. 

En bra dag enligt Elsy. Ingrid och Elsy har deltagit vid två workshops på Sahlgrenska 

avseende CCC, Comprehensive cancer center Deltagarna har i grupper bestående av 5-7 
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personer diskuterat kring vad som är viktigt för patienter och närstående. Vad som 

framkommit ska sammanställas och presenteras den 4 februari. Ingrid och Elsy är 

inbjudan. Elsy har också varit på en föreläsning på RCC om Cancer hos 

stamcellspatienter som hölls av Cecilia Kärrberg, processägare för särskild gynekologisk 

dysplasi. Inger tycker att julinternatet med redogörelser från processägarna var väldigt 

intressant och trevligt. Thomas A. har blivit intervjuad av Eva Nordin, kommunikatör 

RCC om sin cancerresa och SVF.  Intervjun ska publiceras i Jubileumsskriften 10 år med 

cancerstrategierna. 

 

17. Föreläsningar i Skagerak kl. 10.00 (reseersättning men inget arvode) 

Sarkomföreläsningen är framflyttad till den 16 januari 2020 

 

18. Förslag Inbjudningar och intressanta föreläsare 

• Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet (föreläsning om 

bl.a. kosttillskott) 

• Karin Gustavsson ssk, onkologen Sahlgrenska 

• Anna Genell RCC 

• Maria Olsson, Uppföljningsmottagningen Sahlgrenska, ungas upplevelse 

 

19. Övriga frågor;  

Fler företrädare till PNR, Efter nätverksmötet har två personer anmält intresse att 

ingå i rådet. Jessica och Ingrid planerar träffa båda personerna.  

20. Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Nästa möte 30 januari 2020 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerak RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2020-01-15 
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Organisation Mottagare: 

Handläggare Verksamhetschefer vid olika kliniker 

 

 

Rubrik 1 – För huvudrubriker 

Ingress, Arial 10 punkter. Det här är det typsnitt vi normalt använder i ingressen, alltså om det 

finns en kort inledande del av texten.  

Normal brödtext, Garamond 12 punkter. Det här är det typsnitt och storlek vi använder i 

löpande text i våra dokument, till exempel i brev. Du hittar samtliga formatmallar i listan ovan.  

I sidhuvudet hittar du Ort, Datum och sidnumrering. Sidnumreringen är automatisk. Dubbel-

klicka i sidhuvudet för att göra ändringar. Om du har lagt till eller tagit bort sidor och siffran i 

parentesen inte uppdateras kan du dubbelklicka i sidhuvudet ovan, så sker en uppdatering. 

Om du bara gör ett mellanslag hoppar texten ner en bit som du ser ovan.  

Om du gör ett mellanslag och samtidigt håller in Shift-tangenten blir det bara en radbrytning, 

något större mellanrum, som du ser två rader ovanför. Det kan vara användbart ibland.  

 

Rubrik 2 – För mindre rubriker  

• En punktlista gör texten tydlig. 

• Med flera punkter efter varandra. 

• Även punktlistan är inlagd som formatmall.  

 

Rubrik 3 – Mellanrubrik 

Mellanrubriker är små korta rubriker i texten som är till för att underlätta läsningen. Det kan 

vara ett eller flera ord som anknyter till det nästa textstycke.   

Så här ser hyperlänkar ut. Markera texten du vill göra till länk, högerklicka och välj ”Hyperlänk”. 

Skriv sedan in en adress dit du vill länka.  

 

 

Med vänlig hälsning 

  

Namn Efternamn 

Funktion/titel 
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