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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-04-10 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Ingrid, Elsy, Thomas A, Inger, Jan-Åke, Gerd, Christer och 

Louise. 

1. Bertil hälsar alla välkomna.  

 

2. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra. 

 

3. Information Jessica; 

• Presentation av den årliga enkäten som visar hur man som 

patient/närståendeföreträdare tycker att det fungerar utifrån den 

överenskommelse som tecknats med RCC. Presentationen avser den nationella 

sammanställningen. Totalt har 155 svar inkommit, varav de flesta från PNR 

företrädare (59 %). De flesta som svarat är över 70 år (40 %). De flesta som får 

cancer är äldre så det är inte så konstigt att större delen av deltagarna i råden är 

äldre. Av de som svarat anger de flesta att de är nöjda, vissa uppger dock att de 

varken fått introduktion eller utbildning. En del frågor lämnar utrymme för olika 

tolkningar. Frågorna i enkäten ska ses över. 

• Nationellt möte PNR företrädare ägde rum 5 april. Bertil och Jessica deltog. 

Annika Larsson RCC Uppsala Örebro är ansvarig för mötena och är ordförande. 

På mötets agenda var bl.a. enkäten och sammanslagning av de två grupperna, 

utbildningsgruppen och telefonmötesgruppen. På mötet framförde PNR 

Stockholm att PNR bör fokusera på jämlik vård. Nästa möte planeras äga rum i 

maj. Från oss i Väst är det någon/några av Jessica, Ingrid, Bertil eller Jan-Åke 

som deltar. RCC i samverkan har dock än så länge inte fattat beslut om 

gruppernas sammanslagning. 

 

4. Sofie Grinneback utvecklingsledare RCC;  

Kontaktsjuksköterskans (kssk) roll;  

Kvalitetsregister, i en del kvalitetsregister registreras om patienten fått frågan om hen 

erbjudits kssk. Än så länge finns inte mycket mått men det är på gång och diskuteras.  

Uppdragsbeskrivning, en nationell grupp ser över kssk:s roll och uppdragsbeskrivning 

för kssk. Arbetet kommer att äga rum i olika steg. Den nuvarande uppdrags-

beskrivningen sedan 2011 behöver revideras då mycket har hänt. RCC har initierat 

frågan och det är Karlstad Universitet som ansvarar för uppdraget. Bl.a. Frida Smith från 
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RCC Väst är involverad i arbetet. Steg 1 innebär att en omfattande enkät kommer att gå 

ut till alla kssk i hela Sverige i augusti. Bl.a. så frågar man om samvetsstress, dvs. 

huruvida kssk kan utföra sitt arbete. Steg 2 är enkät till patienter inom sju olika 

diagnosgrupper bl.a. colorectal, bröst, prostata och HH. Patientens upplevelser kommer 

att matchas mot kssk:s svar, dvs. kssk inom bröst mot patient inom bröst. Steg 3 i studien 

kommer att handla om ett hälso ekonomiskt perspektiv. Nu kan det se väldigt olika runt 

om i landet hur man arbetar som kssk. Målet är att det ska bli mera jämlikt mellan olika 

förvaltningar och runt om i landet. På fråga från Jan-Åke angående möjligheten för PNR 

att få den nya uppdragsbeskrivningen på remiss får vi jakande svar men det kommer att 

dröja minst ett år framåt i tiden.  

Nurse navigator, nytt begrepp inom vården och avser en person som är med hela 

vårdprocessen. Detta finns i USA och man har även diskuterat det i Danmark. I Sverige 

pågår också en diskussion om patientens behov av hjälp att navigera mellan olika delar 

av vården.  

Utbildningen för kssk, utbildningen var tidigare gratis. Omställningen bidrar nu med 3 

miljoner till utbildningen så den är fortsatt gratis. I utbildningen ingår Basutbud (7.5 hp) 

och Onkologi (7.5 hp).  Man kan också gå en kurs Förbättringskunskap med 

förbättringsarbete på 15 hp.  

Omvårdnadsgrupperna, (12 st.) arbetar bl.a. med Min vårdplan. Från RCC:s sida 

stöttar man omvårdnadsgrupperna så att kssk har möjlighet att arbeta med Min vårdplan.  

 

Generell patientinformation cancer; 

Dokumentet har tagits fram av RCC i samverkan och kan användas som underlag i 

framtagandet av Min vårdplan till cancerpatienter. Informationen är hämtad från 

befintlig patientinformation som används inom cancervården i Sverige. I materialet 

hänvisas till ytterligare information på 1177. Materialet finns på RCC:s hemsida. Ingrid 

frågar om alla patienter får Min vårdplan. Enligt Sofie ser det olika ut men ambitionen är 

att alla ska få, åtminstone nya patienter. Arbetsgruppen 1177 har läst materialet och även 

tittat på hänvisningsinformationen på 1177. Vi är kritiska till en del information på 1177, 

särskilt till information på 1177 som avser psykosocialt stöd, och vi frågar om vi på 

något sätt kan få framföra våra synpunkter. Sofie kan tänka sig att våra synpunkter lyfts 

vid avrapporteringen som ska ske om några veckor. Vi kan lämna våra synpunkter med 

konkreta förslag till Sofie via mejl senast 26 april. Vi kan också skriva att vi erbjuder oss 

att arbeta vidare med att gå igenom vad som står i hänvisningarna på 1177. Jessica ger 

arbetsgruppen mandat att arbeta vidare med frågan. 

 

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

medicinska riktlinjer. Aktuella remisser som vi har lämnat synpunkter på är; Malignt 

melanom, Peniscancer och Urotelial cancer (Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare 

och urinrör). Diskussion om att vi även ska titta efter vad som skrivs om olika 
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levnadsvanor som kan påverka behandlingsresultatet såsom rökning, alkohol och 

tablettmissbruk. Thomas A åtar sig detta ansvarsområde. Gerd lägger till detta i 

Lathunden avseende läsning av NVP. 

 

 

Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

• Natalie fertilitet  

• Louise närstående och 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 

 

5. Reviderad kartläggning PNR; Ingrid. Ingrid har med hjälp av Gerd reviderat 

kartläggningen från 2013 och lagt in den i ett bildspel. Rådet går igenom bildspelet och 

kompletterar med en del punkter, bl.a. med saker som vi har arbetat med under årens 

lopp. Bildspelet kommer att användas i olika sammanhang bl.a. när rådet ska träffa den 

nya nationella cancersamordnaren Hans Hägglund 13 juni. Fyra personer från rådet 

(efter besked från TBE) ska delta vid detta möte. Deltar gör; Bertil som ordf., Elsy 

utifrån rehab gruppen, Gerd utifrån NVP och Ingrid.  

 

6. Planering utvecklingsledarträff/nätverksträff 8 maj, Ingrid och Jessica.  

Utvecklingsledarträff; Diskussion runt planering av innehåll. Vi enas om att vi, var och 

en gör en presentation av oss själva och säger vad vi tycker är viktigt att arbeta med i 

rådet, ca 2 minuter. Därefter gör vi en presentation av PNR. Av utvecklingsledarna 

efterlyser vi presentation av alla samt vad de arbetar med. Vi vill gärna höra mer om 

omvårdnadsgrupperna och kanske diskutera om det är något vi kan arbeta tillsammans 

med. Vi beslutar också att ta fram en lista på deltagarna i rådet som vi kan lämna. Ingrid 

och Jessica tar fram underlag och vi fyller på. 

Nätverksträff; Planeringen är så gott som klar. Till eftermiddagen är patientföreningar 

och patient/närståendeföreträdare i de olika processerna inbjudna. Programmet för 

eftermiddagen kommer dels att innehålla en föreläsning angående uppdraget som 

rehabiliteringskoordinator av Pamela Delefors och dels ett besök av Kjell Bergfeldt 

Skandionkliniken i Uppsala. Se länk från Jessica; https://skandionkliniken.se 

 

7. RCC – dagarna i Linköping äger rum 21-22 maj. Natalie och Pia åker på dagarna. 

 

https://skandionkliniken.se/
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8. Cancerrehabcenter; Bertil hade önskat en direktkontakt idag med TBE för att få ett 

tydligt uppdrag för rehabgruppens arbete. PNR:s arbetsgrupp har träffat Sofie 

Grinneback tillsammans med Prové och RCC:s arbetsgrupp för cancerrehabilitering. 

RCC:s arbetsgrupp ska göra en kartläggning av existerande utbud av rehabiliterings 

forum. Ett steg i kartläggningen är att anordna fokusgruppsdiskussioner med patienter. 

Man planerar för gruppdiskussioner i Göteborg, Borås och Varberg. Arbetsgruppen har 

vänt sig till olika Patientföreningar med inbjudan till fokusgruppsdiskussionerna och 

man har fått god respons. I Göteborg är gruppen fulltecknad. Elsy har fått inbjudan från 

Varberg, 6 maj, och kommer att delta. Ett andra steg i kartläggningen är att skicka ut 

enkäter till olika personalkategorier i verksamheterna för att ta in deras synpunkter runt 

rehabilitering. Efter diskussion i rådet enas vi om att PNR:s arbetsgrupp (Thomas A, 

Elsy och Bertil) avvaktar ovanstående kartläggning innan man tar upp med TBE 

angående uppdraget.  

 

9. Onkologidagarna i mars, Elsy, Louise, Nahid och Inger. Dagarna ägde rum i 

Stockholm och innehöll föreläsningar och studiebesök på Nya Karolinska sjukhuset. 

Föreläsningarna var bra och intressanta. Studiebesöket likaså. På KS har alla patienter 

eget rum med egen toalett. Utrymmena på sjukhuset är stora och luftiga. Föreläsningarna 

handlade om ny forskning och nya behandlingsresultat. De var alla livsstilsrelaterade 

och mycket rörde förebyggande åtgärder och livsstilsförändringar. Nahid berättar om en 

föreläsning som handlade om Botkyrka-projektet och som går ut på att alla ska kunna 

vara delaktiga i sin behandling trots annat språk och annan kultur. Louise berättar om en 

föreläsning som handlade om hur cancerbehandling påverkas av antioxidanter och 

kosttillskott. Forskning visar att cancerceller mår gott av både kosttillskott och 

antioxidanter. Cancerceller fördubblas och metastaser växer till sig. Louise var också på 

en annan intressant föreläsning om skuld och skam. Inger berättar om en föreläsning 

som handlade om genetik och livsstilsrelaterad cancer och en annan föreläsning, 

Fågelboet, som visade att vardagslivet för kvinnor som strålas påverkas. En studie som 

gjorts visar att man vill ha stöd tidigt i processen. Elsy berättar om en föreläsning, Sola 

eller inte. Budskapet var att vara ute så mycket som möjligt men att använda hatt och 

långärmat. Solkrämer tar bort kroppens naturliga skydd och ökar risken för malignt 

melanom. Elsy lyssnade också på en föreläsning om strålning och munhälsa. Elsy har 

tagit med och delar ut skriften Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft 

cancer utgiven av Svensk sjuksköterskeförening. Ytterligare information i Dropbox. Se 

också; 

https://www.swenurse.se/globalassets/levnadsvanor-svensk-

sjukskoterskeforening/levnadsvanor-cancer-klar-for-webb.pdf 

https://www.swenurse.se/globalassets/levnadsvanor-svensk-

sjukskoterskeforening/levnadsvanor-cancer-2019-till-webb.pdf 

https://www.swenurse.se/globalassets/levnadsvanor-svensk-sjukskoterskeforening/levnadsvanor-cancer-klar-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/levnadsvanor-svensk-sjukskoterskeforening/levnadsvanor-cancer-klar-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/levnadsvanor-svensk-sjukskoterskeforening/levnadsvanor-cancer-2019-till-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/levnadsvanor-svensk-sjukskoterskeforening/levnadsvanor-cancer-2019-till-webb.pdf
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https://www.svtplay.se/video/21699902/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-dodliga-

piller 

 

10. Bildstöd mammografi, utvecklingsledare Elin Ljungqvist. Elin berättar om projektet 

och visar bilderna som planeras ingå. Bildstödet är tänkt att användas som ett 

kommunikationsverktyg vid mammografiscreening och avser att förbättra 

kommunikationen vid undersökningstillfället. Bilderna ska kompletteras med enkla 

texter och planeras finnas på 11 olika språk. PNR får lämna synpunkter på materialet 

direkt till Elin. Bildstödet kommer att testas och utvärderas och om det blir ett bra utfall 

på utvärderingen kommer det att spridas och finnas tillgängligt på olika vårdenheter. 

Förhoppningsvis vet man till hösten hur det går. 

 

11. Uppdaterad policy patientmedverkan + arvode, Jessica. Punkten bordläggs till nästa 

möte. 

 

12. Uppsala – Örebros rekryteringsmodell Jessica och Ingrid. PNR rådet har upplösts och 

man söker nya medlemmar via hemsidan. 

 

13. PREM (SVF-enkät) SVF enkät går ut till de patienter som genomgått standardiserat 

vårdförlopp. Elsy och Ingrid är patientföreträdare i SVF processen. De har fått material 

från PREM resultat avseende 2018 av utvecklingsledare Marie Boethius. Det rör sig om 

mycket material och vi avvaktar till nästa möte med frågan. 

 

14. Flexibel sjukskrivning, Ingrid. Försäkringskassan har utrett projektet och gjort en 

rättslig kvalitetsuppföljning. FK har kommit fram till att projektet här i väst snarast ska 

avslutas. Försäkringskassan skriver i rapporten att ”Arbetssättet bör snarast avvecklas 

eftersom det leder till rättsliga brister och till avsteg från principen om likabehandling”. 

Se mejl med rapporten som vi har fått från Ingrid. Ingrid och Sofie Grinneback är 

kallade till ett möte på FK den 9 maj. 

 

15. Rapport från arbetsgrupperna; 

• Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen.  

  Mia, Lina, Louise och Gerd. Arbetsgruppen planerar läsa hänvisningar och 

sammanställa exempel på mindre bra information på 1177. Se p. 4 ovan.  

• Sexuell hälsa.  

Natalie, Nahid och Christer. Gruppen har utökas med Ingrid. Man har haft ett första 

möte och gjort projektbeskrivning. Ett andra möte planeras och tanken är att 

sammanställa befintlig information i ämnet. Eventuellt tar man hjälp av 

https://www.svtplay.se/video/21699902/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-dodliga-piller
https://www.svtplay.se/video/21699902/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-dodliga-piller
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utvecklingsledare. Rådet får i uppdrag att fundera på ett mera passande namn. Förslag 

kan lämnas till Ingrid. 

• Cancerrehabilitering  

Elsy, Bertil och Thomas A. Se p. 8 ovan. 

 

16. Laget runt; Louise och Jan-Åke har genom hänvisning från palliativa processen fått 

fråga om att ställa upp för en intervju. Bertil har deltagit vid möte i arbetsgruppen för 

patientsamverkan. Man ska gå ut i media och i annonser efterlysa patienter med olika 

sjukdomsdiagnoser. Patienterna är tänkta att ingå i förbättringsarbeten i arbetet med 

Omställningen av vården. Inger är väldigt nöjd över att ha fått delta i Onkologidagarna. 

Övriga som deltagit har tidigare uttryckt samma sak. Thomas A ska delta i Stockholm 

vid möte i lungcancerföreningen och tänker då säga något om PNR;s arbete. Nahid 

deltar i ett projekt i Närhälsan som handlar om förebyggande arbete runt cellprov. Man 

har spelat in en film om cellprovtagning. Louise informerar om tidningen Cancervården. 

Nr 1 innehåller en stor artikel om arbetet med Min vårdplan och utvecklingsledare Ellen 

Brynskog. Elsy har deltagit vid möte med huvudhalscancerprocessen. Mötet handlade 

om att revidera RMR. Det planeras att göra funktionsbedömning på personer över 75 år 

för att bättre kunna bestämma behandling. 21-23 maj ska Elsy delta i Riksstämma i 

Mun- och halscancerföreningen.  

 

17. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Nästa möte 23 maj 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-04-23 

 

 

 


