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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2017-11-02 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Nahid, Louise, Jan-Åke, Vuokko, Jessica, Ingrid och Gerd.  

1. Bertil hälsar alla välkomna. Vi håller en tyst minut för Conny Johansson som avlidit. 

2. Thomas Björk-Eriksson RCC;  

Studiebesök på Kreftens Hus i Köpenhamn – är framskjutet men finns kvar på 

agendan. 

Ny representant till rådet – Jessica och Ingrid kommer att träffa Thomas Axberg 7 

november. Om det stämmer för alla parter kommer också Thomas BE och Anna KV att 

träffa honom. 

Processledare för PNR. Ingrid är förordnad som processledare för rådet och med en 

omfattning av 20 %.  Jessica Mellqvist kommer att vara utvecklingsledare och ge 

processtöd till rådet.  

Svensk Onkologisk förening har årligen möte vecka 12. Nästa år kommer mötet att 

äga rum i Jönköping 19-21 mars.  RCC Väst planerar att skicka deltagare och enligt 

Thomas är PNR välkomna att skicka ett par representanter. Rådet kan planera för att ha 

en aktiv punkt t.ex. vad man som patient/närstående kan bidra med, presentation och 

poster runt Så vill vi ha det! 

Viktigaste i budget 2019-2021. Thomas vill att rådet listar de tre viktigaste punkterna 

som vi skulle vilja budgetera pengar till.  

 

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

medicinska riktlinjer. Inga aktuella NVP att lämna synpunkter på. RMR för 

bröstcancer är inskickat av Vuokko. RMR för cancerrehabilitering är på gång enligt 

Vuokko. 

Ansvarsområden vid remiss/RMR läsning;  

• Ingrid fertilitet  

• Louise närstående och sexualitet 

• Vuokko sexualitet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar avseende 

RMR 

• Mia barnperspektivet 

• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt ansvarig sammanställa och 

mejla in svar avseende NVP. 

 

4. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
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5. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Bra att veta när du blir sjuk – 1177, tidigare Baspärmen. Mia, Lina, Louise och 

Gerd. Mia har övertagit uppdraget som sammankallande. Gruppen har träffats och 

arbetat med information som finns angående hospice på 1177. Gruppen har mejlat 

synpunkter till 1177 regionalt. Den information som finns på 1177 avseende hospice 

är nationellt material och kan inte ändras av vår regionala kontakt. Däremot kan han 

lägga in ny information på den regionala sidan. Gruppen har föreslagit att han ska 

intervjua verksamhetschef på Änggårdens hospice samt de två nya processägarna för 

den palliativa vårdprocessen.  

– Hospice. Jan-Åke sammankallande, Bertil och Louise. Denna fråga kommer att tas 

hand om inom den palliativa vårdprocessgruppen enligt Jan-Åke. Rådet tycker dock 

att det är viktigt att sprida information om att hospice finns och efter diskussion 

beslutas att Jessica tar med sig frågan till kuratorsnätverket. En del kuratorer har 

redan arbetsuppgiften att informera patient/närstående om hospice och en möjlighet 

att ytterligare nå ut med information om hospice kunde vara att gå genom 

kuratorerna.1 februari alt. 8 februari 2018 kommer nätverket för kuratorer inom 

cancervård att träffas enligt Jessica. Planeras att Louise och Gerd från PNR deltar och 

tar upp hur viktig vi anser att denna fråga är. Louise informerar om att hon varit i 

kontakt med Sofie Grinnebäck angående broschyren Vård i livets slutskede som 

vårdcentralsläkarna skall utgå ifrån när de frågar patienterna om var de vill vistas den 

sista tiden i livet. Louise har påtalat att det är viktigt att man i detta arbete också har 

kunskap om och tar upp hospice som alternativ. 

– Sexuell hälsa. Maria sammankallande, Nahid och Christer. Planerat arbetsmöte har 

ställts in. Inget aktuellt att rapportera. 

  – Politikerpåverkan. Sammankallande Ingrid och Gerd. Ingrid informerar om att 

gruppen samlar information och att ett arbetsmöte är inbokat i nästa vecka. 

 

6. Nationell arbetsgrupp för patient/närståendeföreträdarutbildning. Jessica 

rapporterar att webbutbildningen håller på att sättas samman. Man har fått pengar från 

RCC i samverkan och arbetet med att ta in offerter är på gång. Det är oklart i dagsläget 

vilket produktionsbolag som kommer att anlitas. Tidsplanen är att nätutbildningen ska 

vara klar till våren. Nätutbildningen kommer att erbjudas i olika kunskapsmoduler. 

Arbetet med att ta fram utbildningsmaterial är fördelat mellan de olika RCC: ena och 

varje RCC har fått en modul att arbeta med. RCC Väst arbetar med att utforma 

modulen om sjukvårdens organisation. Jessica och Anna är ansvariga i väst. Materialet 

kommer att presenteras i PowerPoint. Kommunikatörer är också involverade. RCC 

Stockholm Gotland kommer att äga materialet. Vem som helst kommer att kunna gå in 

och ta del av utbildningsmaterialet i de olika modulerna. Nätutbildningen är tänkt att 
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följas upp regionalt med bl.a. utbildningsdagar och mentorskap. Jessica och Maria ska 

på ett uppföljningsmöte i Stockholm 24 november. 

 

7. Ny Dropbox. Alla i rådet kommer att få log in och lösenord. En del material från 

nuvarande dropbox flyttas med. Diskussion om hur vi ska hantera de berättelser som 

finns i dropboxen. Frågan bordläggs då flera saknas på dagens möte. OBS! Alla går 

igenom sina dokument och om man tror att något är extra viktigt mejlar man detta till 

Ingrid och Jessica. 

 

 

8. Laget runt.  

Christer – har deltagit i möte i cancerrehabiliteringsprocessen. Christer har tidigare 

varit ensam patientrepresentant i denna process men nu har också Vuokko tillkommit. 

Jan-Åke – har deltagit i möte i den palliativa vårdprocessgruppen. Informerar om 

gruppen diskuterat frågor såsom; arbete med att utbilda läkarna i primärvården i 

palliativa frågor, ställa frågan var vill du leva resten av ditt liv istället för var vill du 

dö? webbutbildning i palliativ vård som finns sedan februari 2016, brister mellan olika 

huvudmän, jämlik vård, god palliativ vård oavsett var du bor, kartläggning och 

dokumentation kring hur det ser ut med den palliativa vården i VGR för att få en 

samlad bild.  

Nahid - har hållit ett föredrag på kuratorsutbildningen under 45 minuter och berättat 

om hur hon upplevde sin sjukdom. Det spelar ingen roll enligt Nahid vilken kultur man 

kommer ifrån, man har ändå samma ångest och oro. Nahid saknade psykosocialt stöd 

under sin sjukdomstid och fick ordna det mesta stödet helt själv både till sig och till 

sina barn.  

Louise – har skickat synpunkter på broschyr till Sofie Grinnebäck, se ovan. Louise 

deltog tillsammans med Jessica i Connys begravning och la en ros från alla i rådet till 

Conny. Begravningen var väldigt fin. 

Vuokko – har tillsammans med Mia den 6 oktober deltagit i en regiondag i colon 

rektalcancerprocessen. På förmiddagen var det medicinsk information och 

eftermiddagen ägnades åt olika rehabiliteringsaspekter. Gunnar Eckerdahl, 

processägare Cancerrehabiliteringsprocessen talade och bl.a. om redskapet 

distresstermometern som inte används mycket. Ur patientsynpunkt är det bra med 

distresstermometern enligt Vuokko. Kurator var inte inbjuden till dagen. Karin 

Bergmark talade bl.a. om bäckencancerrehabilitering och Susanne Ottosson om livsstil 

och colon cancer.  Minskar risken: Motion, fibrer, fisk, grönsaker, frukt, 

mjölkprodukter, kaffe, acetylsalicylsyra, Ökar risken: Rökning, alkohol, fetma, 

charkuteriprodukter, rött kött (ät max 500 gram/vecka) Shirin Bartholdsson talade om 

förebyggande åtgärder. Stomiterapeuter berättade att man har dragit in 30 % av utbudet 

av stomimaterial vid senaste upphandlingen med påföljd att flera patienter som har haft 
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sitt fungerande stomimaterial har fått stora problem då de fått utbytt material som inte 

fungerar på just deras hud. Vuokko och Mia har också deltagit i Kvalitetsregister möte 

i Stockholm avseende colorektalcancer. Nästa möte kommer att äga rum i januari och 

rådet skickar med att ta upp och föreslå att i registret ha med frågorna; Har du blivit 

erbjuden psykosocialt stöd, har du blivit erbjuden att få träffa kurator, har du 

minderåriga barn, har du i så fall blivit erbjuden stöd. Diskussionen leder fram till att 

Jessica och Ingrid ska ta fram en lathund för patient/närståendeföreträdare att använda i 

processarbete. 

Vuokko berättar också att hon via olika patientforum fångat upp att många patienter 

som blivit strålade i bäckenet vill att sena biverkningar ska registreras och forskas på. 

Jessica – är nu utsedd av Thomas/Anna att vara utvecklingsledare och ge process stöd 

till PNR. RCC i samverkan har beslutat att alla inbjudningar ska se ut enligt mall. 

Jessica kommer i fortsättningen att skicka ut kallelse till rådets möten enligt denna 

mall, se dagens kallelse. Alla svarar ja eller nej till henne på kallelsen så att korrekt 

antal luncher kan beställas. Jessica mejlar ut länk med information om onkologidagarna 

nästa år. Invigning av Kraftens Hus i Borås kommer preliminärt att äga rum i februari 

2018.  

Ingrid – informerar om att hon är medlem i Onkologisk förening, medlemskap för 

pensionärer kostar 200: -/år. I medlemskapet ingår medlemstidning. Ingrid visar 

senaste numret. 

Gerd – informerar om deltagande, som PNR representant, i paneldiskussion på 

fortbildningsdag för cancerkuratorer. Elisabeth Skeppner kurator urologkliniken 

Örebro föreläste om kuratorsarbete med urologpatienter/närstående och hur hon träffar 

alla patienter och hur hon även tar upp sexuell hälsa med alla.  

Bertil – är patientföreträdare i vårdprocessgruppen SVF. Har fått inbjudan till 

dialogdag den 10 november. Programmet handlar om ekonomiska och organisatoriska 

förutsättningar för SVF och vad har pengarna, 2 miljarder för fyra år, betytt.  

 

9. Flexibel sjukskrivning – Ingrid. Ingrid har ersatt Bodil i projektet. Ingrid informerar 

om att arbetet är inne i sin slutfas och ska presenteras vid en konferens 30 november. 

De två arbetsgivare som är med är Volvo Cars och Göteborg intraservice/kommunen. 

En fördel är bl.a. att den sjukskrivne har mycket kontakt med sin arbetsgivare Den 

sjukskrivne rapporterar in i efterhand hur mycket hen har arbetat. Än så länge rör 

projektet VGR. Annika Strandhäll har visat stort intresse och projektet har lett till ett 

förslag om lagändring i sjukförsäkringen.  

 

10. Patientföreningar – kontakt. Ingrid har lyft frågan om utökat samarbete med 

patientföreningar. Diskussionen utmynnar i att vi tror att det inte enbart räcker med att 

träffas för att nätverka utan att träffarna dels måste ha ett intressant program och dels 

tid för nätverkande. Vi diskuterar att träffas en gång/termin och då halvdag från lunch 
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och framåt. Första halvdagen tänker vi oss våren 2018. Ingrid och Jessica arbetar 

vidare med frågan. Ingrid planerar också att träffa Ung Cancer och bl.a. sondera 

terrängen för att hitta ny medlem till rådet. 

 

 

11. Så vill vi ha det i PNR – Jessica. Punkten handlar om hur vi vill ha det i rådet och vi 

inleder ett värdegrundsarbete. Var och en får i uppgift att på lappar skriva ner tre saker 

som vi anser viktigaste i det fortsatta arbetet i rådet. Lapparna sorteras efter innehåll 

och grupperas. Var och en får tre streck för att lista det man tycker är väsentligast i 

arbetet. Summering; 

• 1. - 8 streck.  Respekt för varandras förutsättningar, respekt, högt i tak, kunna 

säga vad vi tänker och tycker, ha inställningen att vi vill varandra väl, följa en 

värdegrund för rådet. 

•  2. - 7 streck. Drivkraft, att vi producerar/gör något och inte bara pratar, att 

PNR:s synpunkter ska få genomslag i verkligheten, att vi får igenom 

förbättringar för patienter, fortsätta arbeta tillsammans, att rådet arbetar för att 

förbättra det psykosociala stödet för patienter/närstående, kommer på nya idéer 

och förbättringar.  

• 3.- 7 streck. Generöst delar med sig av kunskap, tydlig och intressant 

dagordning, fortsätta att information går till alla i rådet, intresse/nyfikenhet på 

varandras områden/processer. 

•  4. - 4 streck. Trevligt och hänsynsfullt bemötande, god stämning, tolerans, 

välvilja, lyhördhet, inom rådet öppenhet och tolerans.  

• 5. Lyssna på alla, allas delaktighet.  

 

Rådet fortsätter med arbetet på nästa möte. 

 

12. Arvodesblanketterna – Jessica arbetar om blanketterna och visar två förslag. Vi väljer 

det med rutor. Nytt i blanketten är också att utvecklingsledare och mejladress ska 

anges. Arvodesblanketten ska lämnas/skickas till Karin Abrahamsson tillsammans med 

kallelse till det aktuella mötet. Karins adress framgår av arvodesblanketten. 

 

13. Rapporter från vårdprocessgrupper. Vi beslutar att i fortsättningen ha en punkt i 

agendan för dessa rapporter.  

 

14. Viktigaste i budget 2019-2021 för RCC Väst – rådet, dvs. var och en listar de tre 

viktigaste punkterna. Punkterna kommer att lämnas till Thomas, se ovan. Ingrid 

sammanställer och sammanställningen, (se mejl från Ingrid) ser ut enligt följande;  

• stärka och utveckla stödfunktioner för patienter och närstående 

• bidra till utvecklingen av cancerrehabilitering 
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• bidra till utveckling av jämlik cancervård och hälsa 

• bidra till utvecklingen av den palliativa vården 

• fortsatt satsning på SVF 

 

 

15. 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  

 

 

16. Mötestider 2018.  

Heldagsmöten 25 januari, 7 mars, 18 april, 31 maj, 5 september, 12 oktober med after 

work, 14 november, 17 december.  

Utöver dessa tider kommer julinternat 6-7 december, kväll den 6 december och heldag 

den 7 december. 

 

Kommande möten; 

            7 december PNR möte 

            14-15 december RPÄ 

 

 Nästa möte 7 december kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

            2017-11-12 

       Vid datorn Gerd de Neergaard 
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