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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2017-09-28 

Plats: Lillhagsparken Lokal Barken 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Lina, Christer, Nahid, Mia, Louise, Maria, Jan-Åke och Gerd. Anna 

Karevi Verdoes utvecklingschef RCC Väst deltar under förmiddagen. 

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

2. Anna Verdoes RCC;  

Patient-och närståenderådets fortsatta organisation – Rådet får ta del av 

Uppdragsbeskrivning Processledare för Patient- och närståenderådet som 

arbetsgruppen bestående av Bertil, Jan-Åke och Jessica har utarbetat. Vi går igenom 

blanketten och beslutar att godkänna den med några tillägg. Anna kommer att be 

Jessica att komplettera blanketten med våra tillägg.  

I kallelsen till dagens möte har Ingrid Kössler föreslagits bli den av oss i rådet som 

utses som processledare. Mötets förslag blir att Ingrid ska utses till processledare på två 

år. Anna kontaktar Ingrid i frågan. Vi beslutar också att nya medlemmar som kommer 

till rådet ska erbjudas mentorskap och att det är ordföranden och processledaren som 

har ansvar för detta.  

Studiebesök på Kreftens Hus i Köpenhamn – vi beslutar att avvakta med 

studiebesök tills våren 2018. Anna stämmer av med Thomas och återkommer med 

datumförslag. 

Kraftens hus Sjuhärad – Anna informerar om att lokal är på gång i Simons land. 

VGR tillskjuter medel under tre år med en miljon/år. Oklart med annan finansiering 

men arbetsgruppen planerar starta med de medel man har och förhoppningen är start 

vid årsskiftet. 

3. Nationell arbetsgrupp för patientutbildning. Maria från rådet och Jessica från RCC 

deltar i arbetsgruppen som har haft ett möte i Stockholm. Jessica har mejlat ut material 

som vi har fått lämna synpunkter på. Maria informerar om förslaget till utbildning för 

alla nya patient- och närståendeföreträdare och som består av tre delar; grundläggande 

nätutbildning som ska se likadan ut för hela Sverige, kompletterande första utbildning 

med mer lokala inslag (kan se olika ut för olika RCC) och fördjupningsutbildning med 

fysiska mötesträffar i båda fallen. Tidsplanen är att nätutbildningen ska vara klar i 

början av nästa år. Diskussion om mentorskap. Rådets uppfattning är att vi kan tänka 

oss mentorskap till nya medlemmar i rådet. Se p.2. 

4. Nationellt videomöte 21 september kl. 13.00 – Rapport från Mia och Gerd. Ingrid 

deltog också i videomötet. Minnesanteckningar kommer att mejlas ut. På mötet 
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diskuterades skrivelse se p. 5. Nästa videomöte planeras äga rum den 21 mars kl. 13-

15. RCC Väst står på tur att ha ansvar för mötet.  

5. Skrivelse Cancervårdens framtid – detta vill patienter och närstående. Skrivelsen 

är utformad av Stig Hanno och Barbro Sjölander PNR Stockholm-Gotland. Skrivelsens 

upprinnelse är uppvaktningarna vid Rundabordssamtalen och den skrivelse som alla 

PNR råd då ställde sig bakom. Den nya skrivelsen ska ställas till Regeringen, 

socialdepartementet, socialministern, Socialutskottets ordförande och vice ordförande, 

Riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska talespersoner, Sveriges kommuner och landsting 

samt RCC-chefer och samordnare. Diskussion om hur vi ska ställa oss. Beslutas att vi 

ställer oss bakom skrivelsen.  

6. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 

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

medicinska riktlinjer. Aktuella NVP att lämna synpunkter på är NVP för myelom och 

NVP för KLL, Kronisk lymfatisk leukemi. Alla har haft möjlighet att lämna 

synpunkter. Dessa är sammanställda och utsända via mejl. Vi beslutar att skicka in 

svaren enligt utkast. Vi har inget RMR på gång men Anna meddelar att hon kommer att 

skicka ut RMR avseende bröstcancer i morgon. 

Ansvarsområden vid remiss/RMR läsning;  

• Ingrid fertilitet  

• Louise närstående och sexualitet 

• Vuokko sexualitet 

• Mia barnperspektivet 

• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt sammanställer och mejlar 

in svaren. 

8. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Bra att veta när du blir sjuk, tidigare Baspärmen. Lina sammankallande, Mia, 

Louise och Gerd. Mia övertar uppdraget som sammankallande efter önskemål av 

Lina. Lina informerar om tidigare arbete. Gruppen har av olika anledningar inte 

träffats på länge. Gruppen bestämmer tid för nytt arbetsmöte 9 oktober. Beslutas att 

gå igenom vad som finns på 1177 om hospice. 

– Hospice. Jan-Åke sammankallande, Bertil och Louise. Projektbeskrivning är på 

gång och dagens studiebesök på Änggårdens hospice bör bli en källa för inspiration. 

Gruppens ambition är att lyfta frågor som är angelägna i sammanhanget. 

– Sexuell hälsa. Maria sammankallande, Nahid och Christer. Gruppen har träffats 

och skissat på sina tankar i ämnet och som rör allt ifrån bristen på kommunikation, att 

våga prata om sexualitet, patientperspektivet och föreläsningar. Gruppen har idéer om 

nätverksmöte då patientföreningar bjuds in, Workshops och en skrift som behandlar 

sexuell hälsa. Man vill få till en helhet i ämnet. Gruppen planerar ha klar 

projektbeskrivning till nästa möte.  
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– Politikerpåverkan. Sammankallande Ingrid och Gerd. Gruppen har träffats och 

man har gjort en projektbeskrivning som är insänd till Thomas och Anna. Gruppen 

har gjort en synopsis över vad man har tänkt sig ha med.  

Mall Projektbeskrivning finns i Dropbox.  

Rådet har fortsatta funderingar på en arbetsgrupp med tema smärta då flera i rådet har 

erfarenheter av hur svårt det är att få smärtlindring. Flera har också 

närståendeerfarenheter och vittnar om att det har fungerat dåligt. Inget närmare 

beslutas.  

9. Studiebesök på Änggården hospice 28 september. Vi togs emot av verksamhetschef 

Annika och psykosocial sjuksköterska Sara. Med oss vid studiebesöket är också 

utvecklingsledare Sofie och regionala processägare för palliativa processen Maria 

Johansson och Maria Calissendorff. Änggårdens hospice startade sin verksamhet 1998 

och är ett av tre hospice i Göteborg. För övrigt i VGR finns hospice Gabriel i 

Lidköping. På Änggården finns plats för 11 gäster. Antalet anställda är ca 30 och består 

av sjuksköterskor, undersköterskor och en pastor. Läkarna är anställda på den palliativa 

sektionen inom Sahlgrenska och har det medicinska ansvaret för de tre hospicen. 

Gästen ansöker om plats på hospice och till ansökan måste bifogas ett läkarintyg som 

styrker hospicevård. För gäster som bor utanför Göteborgs kommun måste också ett 

beviljat bistånd från kommunen bifogas. Ansökningarna ska gå till hospicesamordnare 

i Göteborgs stad och det är samordnaren som beviljar plats. Gästen kan också göra en 

vilande hospiceansökan som aktualiseras vid behov. Man upplever att det finns 

tillräckligt med hospiceplatser och det är inga längre kötider utan man kan erbjudas 

plats snabbt. Diskussion runt detta och vi funderar på om det är så att gemene man inte 

vet om och känner till vad hospice kan erbjuda och därför blir det aldrig aktuellt att 

ansöka om plats. Dödsfallen äger istället rum på akutavdelningarna på sjukhusen. 

Änggården kommer in i slutet av en människas liv. Åldern på gästerna varierar mellan 

18-97 år. Man har godkänt barn men det har inte blivit aktuellt att de kommit. Man har 

ankomstsamtal med alla gäster och man backar också upp närstående. Närstående 

erbjuds enskilda samtal och samtal i grupp. Man följer upp och kollar familjer med 

barn. Efterlevandestöd ges till närstående. Änggården erbjuder också mycket 

vardagliga aktiviteter så att gästerna ska känna att man är i ett hem och inte på en 

vårdinrättning. En del gäster vill också ha hjälp med att ”lämna sina spår” till 

efterlevande.  

Diskussion huruvida det finns en valfrihet i möjligheten att välja vård på hospice eller 

inte. Detta är en svår fråga då vi tror att många inte känner till vad hospice kan erbjuda 

och då det också kan finns en rädsla förknippat med ordet hospice. Det är också 

komplext runt kriterierna för att få komma till hospice. Det finns kriterier och Annika 

lovar att vi ska få ta del av dessa via mejl.  

I Sverige finns totalt 14 hospice men enligt Annika ser verksamheterna väldigt olika ut. 

En del fungerar som Änggården medans andra fungerar som palliativa 
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slutenvårdsplatser. Änggården kommer att finnas kvar i Lillhagsparken tom 2018. 

Sedan är planen att flytta hospicet till Hovås. Man har blivit erbjuden mark och 

ritningarna är klara. Problem finns dock med överklagande grannar. 

10. Presentation av nya vårdprocessägare i palliativa vårdprocessen Maria Johansson 

och Maria Calissendorff. Maria Johansson har tidigare arbetat som distriktsläkare i 

Uddevalla och har varit med om att bygga upp möjligheten att äldre multisjuka läggs in 

direkt på avdelning istället för att gå via akuten. Maria J har med sig ett 

primärvårdsperspektiv in i den palliativa processen. Under hösten ska hon delta i en 

utbildning för primärvårdsläkare som äger rum runt om i regionen. Maria C kommer 

från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har en inriktning mot den specialiserade 

palliativa vården, har bl.a. arbetat inom ASIH.  

Mariorna delar på uppdraget. Mariorna berättar att de har fått ett uppdrag av 

koncernledningen i VGR att delta i ett pilotprojekt runt barn och palliation.  

Sofie Grinnebäck RCC Väst är utvecklingsledare i processen och Louise och Jan-Åke 

är närstående- och patientföreträdare.  

Gruppen arbetar med att skriva ihop ett tjänsteutlåtande och hoppas få ett uppdrag med 

syfte att utreda hur det ser ut för palliativ vård i VGR. 

 

11. Lista på intressanta föredragshållare; 

• 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  

Kommande möten;  

            2 november PNR möte  

            7 december PNR möte 

            14-15 december RPÄ 

 Nästa möte 2 november kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

            2017-10-01 

       Vid datorn Gerd de Neergaard 

 


