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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-05-23 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Thomas A, Inger, Gerd, Mia, Natalie, Louise och Ingrid 
(via Skype) 
1. Bertil hälsar alla välkomna.  

 
2. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra. 

 
3. Information RCC Anna och Thomas; 

• Rådsmedlemmar. Nya patient/närståendeföreträdare behövs till rådet. 
Diskussion runt detta. Natalie har uppdrag att kontakta Ung cancer. 

• Internat Marstrand. Processägarmöte har ägt rum i Marstrand. Dagarna 
inleddes med att Cecilia Läckberg, patient med mag-tarmcancer, berättade om 
sin cancerresa. Cecilia har skrivit en bok om sina erfarenheter; Att överleva sin 
cancer men inte våga leva. Vi kan få låna boken. Diskussion att bjuda in Cecilia 
Läckberg till rådet. Robert Olbe, operativ direktör, på Sahlgrenska sjukhuset 
talade om betydelsen av logistik i vården. Programmet innehöll också Tema 
patientsäkerhet, som löper som en röd tråd i arbetet med ständiga förbättringar 
samt Kvalitetsindikatorer. Diskussion i rådet om att bjuda in någon från 
Registercentrum för att berätta om arbetet med Kvalitetsregister och hur vi där 
kan hämta intressant information. Tillägg från Ingrid; Cecilie Blidmark vill ha 
information från patienter/närstående. En möjlighet att ta upp detta kan bli på 
internatet i december. Ingrid nämner också en intressant föreläsning om ansvar i 
vården. Det framkom att vi har lika många administratörer nu som tidigare. Flera 
av dessa sysslar dock med annat och administrativa uppgifter som tidigare skötts 
av administratörer har hamnat på sjukvårdspersonalens bord! 

• RCC-dagarna i Linköping. Dagarna var bra och välarrangerade. Krister 
Björkegren, Regiondirektör i Region Östergötland välkomnade till dagarna som 
sen inleddes av Hans Hägglund, ny Nationell cancersamordnare vid SKL. 
Guldkorn från olika delar av landet presenterades. Västs bidrag var en 
presentation om Kraftens Hus av utvecklingsledare Carina Mannefred. Vidare 
presenterade både Norr och Syd projekt rörande palliativ vård. Sydöst 
presenterade ett projekt – Hjärtats hus. Olika delar i landet har inspirerats av 
arbetet med Kraftens hus i Borås och planerar starta liknande verksamheter. 
Socialminister Lena Hallengren talade om ersättning de kommande fyra åren. 
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Överenskommelsen mellan stat och landsting blir klar om cirka en månad så 
inget närmare kunde sägas. Överläkare på landstinget i Jönköpings län, Karsten 
Offenbartl talade om nivåstrukturering. Forskare från Karolinska talade om 
betydelsen av fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling. Mycket evidens 
finns om att det blir bättre effekt av behandlingen om man är fysiskt aktiv. En 
föreläsning tog upp AI i framtidens sjukvård. Bl.a. lyftes etiska och juridiska 
frågor fram. Dagen avslutades med en trevlig middag. Thomas och Anna talade 
med Katrin Wode, RCC Stockholm Gotland. Katrin föreläser om integrativ 
medicin. RCC Väst planerar att bjuda in henne för en föreläsning. PNR kommer 
att bjudas in. Dag 2 tog upp pågående projekt avseende utvecklingsarbete. Från 
Väst deltog utvecklingsledare Elin Ljungquist som presenterade sitt projekt som 
handlar om Bildstöd i mammografin. Andra projekt handlade om stöd till 
närstående. Se presentationer från RCC-dagarna 
https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/kontakta-oss/rcc-dagarna-2019/. 
Vidare ägde RCC-samverkans möte rum. RCC:s roll vid cancerprevention 
diskuterades. En nationell grupp finns och från Väst deltar utvecklingsledare 
Ellen Brynskog. Det är lite oklart vad gruppen ska arbeta med. Nästa möte äger 
rum 10 juni och då ska man diskutera detta närmare. Det råder en 
begreppsförvirring och man måste börja arbetet med att klargöra och definiera 
olika begrepp. Alla områden inom sjukvården har uppdrag att arbeta med 
prevention och mycket är generellt i alla områden. Gunilla Gunnarsson talade om 
nivåstrukturering, PREM enkäter, Kvalitetsregister, INCA och SVF. Negativ 
kritik har kommit från urologområdet där man upplever att en del patienter utreds 
som inte alls har cancer. Colorectalcancerscreening togs också upp. I Väst är inga 
beslut om detta tagna.  

• Möte i NAP 10 juni, Ingrid och Bertil åker. Thomas frågar om ersättningsfrågan. 
Rådet anser att det är en icke fråga. Beslut om ersättning till patienter är taget i 
VGR. 

• Besök av Hans Hägglund 12-13 juni. Fyra rådsmedlemmar deltar vid möte den 
13 juni. De som deltar kommer att bli inbjudna till ett mingel 12 juni kl. 17.00 – 
18.00. Inbjudan kommer.  

• Cancerrehabilitering. Utifrån arbetet i PNR:s arbetsgrupp Cancerrehabilitering 
och studiebesöket på Sabbatsberg lyfter Bertil frågan om hur gruppen ska arbeta 
vidare. Efter diskussion i frågan beslutas att gruppen ska avvakta resultatet av 
den pågående utredningen av Cancerrehabilitering i VGR (RCC med stöd av 
Prové). Thomas föreslår att PNR blir remissinstans och får lämna synpunkter på 
rapporten. Rapporten ska upp i Samverkansnämnden den 4 september. Vi ska 
också invänta 1-årsuppföljningen/utvärderingen av Kraftens hus. Förslag att 
Carina kommer till rådet och informerar om denna. Diskussion i rådet om att vi i 
Göteborg vill ha Kraftens hus inklusive rehabilitering av fullständigt team.  Vi 

https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/kontakta-oss/rcc-dagarna-2019/
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diskuterar också att titta på vad vi redan har på hemmaplan i frågan om 
cancerrehabilitering. En enhet på JK erbjuder rehabilitering vid 
bäckenbottencancer. Någon i rådet har bra erfarenhet av denna enhet. Där finns 
tre sjuksköterskor och en läkare. En annan enhet som också erbjuder 
cancerrehabilitering lär finnas på Bruna stråket 5 på Sahlgrenska. Diskussionen 
mynnar också ut i att dessa två enheter som erbjuder cancerrehabilitering ska 
inbjudas till PNR för information och gemensam diskussion om behov. 
Preliminärt sätter vi datumet 4 oktober. Thomas och Anna ansvarar för inbjudan 
till mötet. Under diskussionen framkommer också att ny processägare för 
Cancerrehabilitering är Marianne Jarfeldt. Nytt Bröstcenter har nyligen invigts på 
Sahlgrenska. SU har arbetat fram detta och RCC:s roll har varit att öka 
tillgängligheten. Regionala processägare har varit väldigt drivande i arbetet. 

 
4. Nätverksträff + utvecklingsledarträff 8 maj; Nätverksträffen med föredrag om 

Skandionkliniken och om Rehbiliteringskoordinator blev bra och la grund till fortsatt 
samarbete med patientföreningarna. Utvecklingsledarträffen blev också bra och Ingrid 
har fått positiv respons från utvecklingsledarna. Bertil sammanfattar träffen som väldigt 
bra och en grund även här för fortsatt samarbete. 
 

4. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer. Aktuella remisser som vi har lämnat synpunkter på är; NVP 
hudlymfom och NVP Vulva. Vi har ytterligare sju NVP som är på en sammanslagen 
remissrunda. Elsy, Louise och Gerd tar ansvar för dessa. Alla är välkomna med 
synpunkter. 
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 

Ingrid informerar att PNR Syd gärna vill ta del av vår Lathund avseende läsning av 
NVP. Diskussion runt detta som utmynnar i att vi delar med oss av vår Lathund samt att 
vi erbjuder oss att två kan komma från PNR och berätta om Lathunden och hur vi arbetar 
med remissvar för NVP. Bertil och Gerd åker förutsatt att Syd tackar ja till erbjudandet. 
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5. RCC – dagarna i Linköping. Natalie, Pia och Ingrid har deltagit. Se tidigare också 
anteckning i p. 3 RCC-dagarna. Natalie rapporterar att alla PNR – representanter hade 
möte dag 2. Stig Hannu PNR RCC Stockholm-Gotland var ordförande. 
Powerpointpresentation med resultat från enkäten som tidigare i våras gått ut till alla 
patient/närståendeföreträdare gicks igenom. Man fick också information om NAP, 
Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan. Varje råd har 2+1 representant och från 
vårt råd ingår Ingrid, Bertil och Jessica. Bestämt är att Stig Hannu skall vara ordförande 
och Margareta Haag, PNR Stockholm Gotland vice ordförande året ut. Annika Larsson 
utvecklingsledare RCC Uppsala-Örebro är ansvarig för arbetsgruppen. Nästa möte i 
NAP ska äga rum 10 juni. På PNR mötet visades också en presentation med 
arbetsuppgifter för NAP gjord av Stig Hannu och Margareta Haag. Presentationen 
innehöll också resultatet av utvärderingen. Denna skall presenteras på ett möte med Hans 
Hägglund den 5 juni. Vi går igenom presentationen av arbetsuppgifter och kommer fram 
till att det är mycket av innehållet som vi inte kan ställa oss bakom. En del är 
oförståeligt, annat är otydligt och öppet för olika tolkningar. Vi kan tänka oss att stå 
bakom presentationen av enkäten utan tolkningar från PNR Stockholm Gotland.  
Angående NAP:s arbetsuppgifter så anser vi att dessa ska diskuteras och föreslås på 
mötet den 10 juni. Därefter menar vi att förslagen ska tillbaka till varje PNR för 
förankring i råden. Vi förstår inte heller varför man ska gå igenom detta med HH redan 
den 5 juni innan nästa möte. Ingrid mejlar ut förhandsinformation att vi inte ställer oss 
bakom presentationen under sittande möte. 28 maj träffas Ingrid, Bertil, Natalie och 
Jessica för att formulera våra synpunkter i frågan. 
 

6. Flexibel sjukskrivning, Ingrid. Ingrid och Sofie Grinneback har deltagit i ett möte på 
FK den 9 maj. 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. Inga nya ärenden från 1 juni och de som pågår 
avslutas siste december. 

 
7. Uppdaterad policy patientmedverkan + arvode, Jessica. Vi går igenom den 

uppdaterade policyn och tycker den är OK. Beträffande arvode så har VGR har fattat 
beslut om ersättning för patientmedverkan. RCC inväntar svar från SKL i arvodesfrågan. 
Jessica har för NAP redovisat VGR:s policy gällande arvodering. 
 

8. PREM (SVF-enkät) Ingrid. SVF enkät går ut till de patienter som genomgått 
standardiserat vårdförlopp.  Enkät går ut varje kvartal. Dessa sammanställs två gånger 
om året och i februari och september kommer resultaten från PREM enkäterna ut. Om 
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det är under 50 patienter i en diagnos skickas enkäten ut till alla. Över 50 patienter så 
skickas den ut slumpvis. Elsy och Ingrid är patientföreträdare i SVF processen. Nästa 
möte i processen i september. De får material från PREM resultat av utvecklingsledare 
Marie Boethius. Det har visat sig att de som inte har fått en cancerdiagnos är mer 
missnöjda jämfört med de som får diagnosen cancer. Av resultaten kan man också göra 
uppföljning av flaskhalsar och se undanträngningseffekter.  

 
9. Rapport från arbetsgrupperna; 

• Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen.  
 Mia, Lina, Louise och Gerd. Lina slutar i rådet. Arbetsgruppen har ett möte inbokat 
den 3 juni. Vi har tittat på skrivningar om palliativ vård och Louise lyfter rubriken 
Vård i livets slutskede som vi i gruppen inte är riktigt överens med. Rådet har inga 
synpunkter så vi arbetar vidare. Vi har haft problem med ingång till 1177 nationellt. 
Ingrid lämnar information från RCC dagarna om att RCC Norr samarbetar med 1177 
för att utveckla palliativ vård. Fredrik Wallin, motsvarighet till Jessica, är 
utvecklingsledare och deltar i projektet. På dagarna framkom från Bo Alm, 
kommunikatör RCC, att det är svårt att få till samarbete med 1177. Vi kanske kunde få 
hjälp av Norr med ingång till 1177.  

• Sexuell hälsa.  
Natalie, Ingrid, Nahid och Christer. Gruppen har fått mycket input och det finns 
mycket material i frågan. Ett problem som finns är att patient/närstående är för blyga 
för att efterfråga och ett annat problem är att personal är för blyga för att erbjuda. 
Gruppen fortsätter samla ihop information och ska träffas igen för vidare planering. 

• Cancerrehabilitering  
Elsy, Bertil och Thomas A. Se p. 3 Cancerrehabilitering. Arbetsgruppen avvaktar tills 
vidare. Rådet planerar att bjuda in Sofie Grinnebäck 3 september för att informera om 
resultatet av arbetet i RCC:s arbetsgrupp för cancerrehabilitering. 
 

10. Föreläsningar i Skagerak kl. 10.00 
10 september Stamcellstransplantation Jan-Erik Johansson (RPÄ) 8 oktober Palliativ vård 
Maria Johansson (RPÄ) Maria Calissendorff (RPÄ) 5 november Sarkom Stefan Lindskog 
(RPÄ) 10 december Särskild gynekologisk dysplasi Cecilia Kärrberg (RPÄ) 
 

11. Podd med patientupplevelser, Natalie och Jessica. Förslag att starta en podd som bl.a. ska 
innehålla våra patientupplevelser och våra patienterfarenheter. Podden ska inrikta sig till 
patienter och närstående. En podd kan underlätta för blyga personer som kan ha svårt ställa 
frågor t.ex. i frågor rörande sexuell hälsa. Jessica tar upp frågan med RCC och Natalie 
erbjuder sig att göra en ansökan till innovationsplattformen som kan bistå i arbetet. Nahid 
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tipsar om att det finns en podd som tar upp sex efter förlossning, Snabbispodden. Se mejl 
från Jessica och även länk;   
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/sexpodden--rfsu-
dokumentar/snabbispodden-sex-efter-forlossningen/ 

 
12. Inbjudningar och intressanta föreläsare, Ingrid.  

• Henrik Ripa, styrelseordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
planeras bjudas in november alt. decembermötet 

• Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet 
(föreläsning om bl.a. kosttillskott) 

• Susanna Rosenqvist, specialist i psykiatri och onkologi psykosociala 
mottagningen Sophiahemmet (föreläsning om bl.a. skuld och skam) 

 
13. Laget runt; Thomas A har deltagit i ett medlemsmöte i lungcancerföreningen. Hillevi 

Rylander föreläste om strålprocessen, en väldigt bra föreläsning. Gerd har deltagit i ett 
medlemsmöte i blodcancerföreningen. Vid mötet efterfrågades patientrepresentanter till 
omvårdnadsgruppen i hematologi. Gerd erbjöd sig att delta. Bertil deltar i arbetsgrupp i 
arbetet med Omställningen av vården. Det planeras en utbildning för nya 
patientrepresentanter (ej cancer). Fem patienter ska delta och Bertil kommer att 
medverka och berätta om rådet och lite om sina erfarenheter.  
 

14. Övriga frågor;  
• Kallelsen. Diskussion runt denna och hur den kan se ut. Diskussionen mynnar ut 

i att Ingrid tar denna fråga med SVF koordinatorerna/utvecklingsledarna. Man 
kanske kunde börja med en diagnos förslagsvis tarmcancer. Ingrid tar upp frågan 
med utvecklingsledare Malin Samuelsson 

• Arvodesblanketter, Jessica. Arvodesblanketter kan lämnas direkt till Jessica 
eller skickas med vanlig post. Ej e-post. Jessica delar ut svarskuvert som är 
frankerade. 

 
15. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Nästa möte 3 september 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-06-04 
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