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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2017-08-29 

Plats: Skagerack RCC Väst  

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Vuokko, Nahid, Mia, Louise, Ingrid, Maria, Jan-Åke, Gerd och 

Jessica Mellquist utvecklingsledare RCC Väst. 

1. Bertil hälsar alla välkomna. Vi håller en tyst minut för Bodil Dower som avlidit. 

2. Anna Verdoes och Thomas Björk Eriksson RCC;  

Patient-och närståenderådets fortsatta organisation 

Diskussion om hur PNR i fortsättningen ska dockas in i RCC. Förslaget som Anna och 

Thomas för fram är att göra ett tjänsteköp på 20 % och där någon av oss i rådet går in 

och arvoderas. Rådets ställning blir då jämförbar med en process och den som går in på 

20 % kan jämföras med en processägare. En av oss blir en länk in till RCC och vi 

kommer att få en utvecklingsledare som stöd precis som processägarna. Rådet tycker 

förslaget är bra och accepterar den föreslagna lösningen. Rådet äger frågan att komma 

med förslag på vem av oss som ska bli länken in till RCC och arbeta 20 %. En 

arbetsgrupp kommer att bildas med syfte att arbeta fram en arbetsbeskrivning för 

tjänsten. Jessica är sammankallande och Bertil och Jan-Åke utses att ingå i 

arbetsgruppen. På frågan om vad RCC önskar sig av rådet svarar Anna att bl.a. rådets 

perspektiv på vårdprogram och RMR är värdefulla. Likaså är det värdefullt med våra 

synpunkter på vård och vårdutveckling. 

Finansiering RCC 

Enligt Thomas har RCC full finansiering tom 2018. Man vet än så länge inte så mycket 

om 2019. RCC har dock visat och fört fram sitt arbete med vårdutveckling och Thomas 

menar att ingen vill ta bort organisationen. Thomas tror att man kommer att vilja 

använda RCC:s modell i de olika programområdena som presenteras i Sammanhållen 

struktur för kunskapsstyrning-hälso-och sjukvård. Se powerpointpresentation vi fick 

från Anna Verdoes i mejl i början av juni samt se länk 

https://skl.se/download/18.21b4e0115bf09bdc02ba191/1495017669282/ 

På fredag kommer sjukvårdsdirektör Ann Söderström till RCC för att presentera detta 

mellan 09.00-10.00. Rådet är välkomna att delta.  

Studiebesök på Kreftens Hus i Köpenhamn 

Besöket skulle ha ägt rum 14-15 september. Då inget är bokat ställs besöket in. En 

arbetsgrupp bestående av Bertil, Christer och Ingrid bildas med syfte att arrangera 

studiebesöket längre fram.  

 

 

https://skl.se/download/18.21b4e0115bf09bdc02ba191/1495017669282/
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Styrgruppen 

Ingrid är med i styrgruppen och tar upp att omsättningen i styrgruppen är stor och detta 

är bekymmersamt. En anledning kan vara att det är oro på sjukhusen och det är många 

chefsbyten. Det är också svårt att hinna med resor. Eventuellt kan man göra något för 

att underlätta genom att utnyttja teknik med video- och Skype möten. 

3. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 

4. Jessica Mellquist, presentation. Utvecklingsledare Jessica Mellquist RCC deltar i 

dagens möte. Jessica ersätter tillfälligt Bodil. Jessica är socionom och har stor 

erfarenhet av palliativ vård. Som utvecklingsledare har Jessica hand om 

barncancerprocessen. Jessica kommer att arbeta i den nationella gruppen för 

patientsamverkan. Jessica har som närstående, egen erfarenhet av cancer. 

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

medicinska riktlinjer. 

Rådet har lämnat synpunkter på RMR regional tillämpning NVP Endometriecancer 

samt RMR regional tillämpning NVP Tjock- och ändtarmscancer. Inga NVP har varit 

aktuella sedan förra mötet. 

Diskussion om hela rådet ska stå bakom remissvaren eller om endast de som lämnat 

synpunkter ska stå nämnda. Alla får programmen och riktlinjerna på mejl. Vi beslutar 

att det räcker med tyst samtycke från de som inte lämnat synpunkter och fortsätter 

svara från hela rådet. Ansvarsområden se sammanställning. Mia tar ansvar för 

barnperspektivet. 

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. 

6. Rapport från arbetsgrupperna; 

 – Så vill vi ha det! Ingrid sammankallande och Gerd. Ingrid informerar om 

bakgrunden till arbetet för Jessica. Arbetsgruppen tror att Karin Allander har beställt 

nya utifrån den senaste revideringen i våras. Jessica lovar att kolla detta och 

informerar senare att Karin beställt 6 000 exemplar. Stockholm Gotland har beställt 3 

000 av dessa. Ingrid informerar om att hon har blivit intervjuad av tidningen M 

magasin som ska ha en artikel om bröstcancer i kommande nummer. Ingrid nämnde 

om Så vill vi ha det! i intervjun och det kommer att berättas om skriften i M magasin 

som kommer ut den 29 september. 

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

Louise och Gerd. Information om att arbetet fortgår och att gruppen hade ett möte på 

försommaren. Mesta arbetet just nu är att gå igenom information av psykosocial 



3 

 

Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

karaktär som finns på 1177 och komma med synpunkter till vår regionala 

kontaktperson. Maria informerar om att hon varit inne på 1177 och hittat 

felaktigheter. Hon berättar att det finns en mejladress som man kan använda sig av 

och rapportera in felaktigheter. 

– Hospice. Jan-Åke sammankallande, Bertil och Louise. Gruppen har inte riktigt 

kommit igång men ska träffas idag efter mötet. Viktiga frågor som gruppen kan 

arbeta med är att föra fram att alla inte vill/kan vårdas i hemmet utan att det måste 

finnas alternativ till vård i hemmet. 

– (Sexualitet och samlevnad) Sexuell hälsa. Vuokko, Nahid, Maria och Christer. 

Vuokko har sammanställt en hel del material och mejlat ut länkar. Mycket material 

finns redan men problemet, enligt Maria, är att innehållet inte är implementerat hos 

personal i vården. Det talas sällan om denna problematik. Arbetsgruppen vill byta 

namn till Sexuell hälsa.  

Vi hade tidigare planerat att Johan Bengtsson tillsammans med personal från urologen 

skulle bjudas in till dagens möte för att diskutera detta ämne. Så har inte skett. 

Beslutas att avvakta med att bjuda in någon tills vi vet hur strukturen för det fortsatta 

arbetet i rådet ska läggas upp. 

De arbetsgrupper som inte gjort projektbeskrivning har detta på sin agenda. 

Projektbeskrivningen finns i Dropbox.  

Rådet har funderingar på att bilda 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 dock på dagens möte. 

7. Regionfullmäktige 12 juni. Kort rapport från de som deltog i uppvaktningen. Rådet 

presenterade en flyer som handlade om När får vi Kraftens Hus i Göteborg. Mia, Bertil, 

Nahid och Vuokko berättar om intressanta möten med politiker, bl.a Jonas Andersson. 

Det kändes meningsfullt och man fick fram budskapet. 

8. Uppropet från PNR RCC Stockholm Gotland diskuterades. Beslutas att bilda en 

arbetsgrupp för att arbeta med det underlag vi har fått. Ingrid och Gerd bildar 

arbetsgruppen som kallas Politikerpåverkan. Arbetet beräknas vara klar i början av 

nästa år. 

9. Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan. Maria deltar från rådet och Jessica från 

RCC. Medskick att filmerna som finns på RCC:s hemsida idag är alldeles för långa. De 

bör vara max 10 minuter, men också att man kunde blanda infoprat med bilder. 

10. Nationellt videomöte 21 september kl. 13.00. Vi behöver hjälp med att boka lokal 

Knarrholmen på RCC. Diskussion om vilka som ska delta och kommer fram till att 

Mia, Ingrid och Gerd som deltog på RCC dagarna i Uppsala deltar för kontinuitetens 

skull.  
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11. Studiebesök på Änggården hospice 28 september. Besöket äger rum som planerat. 

Sofie Grinnebäck från RCC har organiserat besöket. Se minnesant 1 juni 2017. Ingrid 

och Vuokko meddelar förhinder. 

12. Laget runt; Ingrid rapporterar från SVF möte som hon deltagit i. Man fick en 

uppdatering av vårdförloppen. Prostata är det bekymmersamt med. Man inte lyckats 

med att minska kötiden speciellt mycket. Vad gäller bröstcancer så har köerna börjat 

minska, man har gjort upphandling på Carlanderska och det rullar på bättre. På SÄS i 

Borås har handläggningstiden minskat mycket avseende patologin. I Uddevalla får alla 

sina undersökningar gjorda på en dag. Den korta utredningstiden i Uddevalla om 

endast en dag gäller misstanke om cancer i urinblåsan. Enligt Bertil är tanken att få in 

recidiven i SVF. Det finns en oro för vad som händer med SVF efter 2018. En 

regiondag med information om SVF planeras i Göteborg i januari nästa år. Flexibel 

sjukpenning, Ingrid ersätter Bodil i samarbetet med Försäkringskassan. 

Baskunskapsdag, Ingrid har tidigare föreslagit att vi har en dag med föreläsare som 

talar om cancer utifrån ett basperspektiv. Diskuterar också att bjuda in 

patientföreningarna till denna dag. Vi får återkomma till detta när strukturen har lagt 

sig. Nahid rapporterar mera från Regionfullmäktigeuppvaktningen. Informerar också 

om att hon ska delta som gästföreläsare på Kuratorsutbildningen i oktober. Hon ska 

berätta om sina cancererfarenheter utifrån sitt perspektiv. Maria har ny e-postadress 

maria.pnrvast@gmail.com. Mia tar upp en diskussion om genetik. Vuokko deltog i en 

paneldebatt på cancerdagen i Almedalen i sommar. Debatten handlade om 

Kunskapsbaserad och jämlik vård och hade sin grund i Utredningen om ökad 

följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården, utredare Sofia 

Wallström. Vuokko mejlar information med länk till utredningen. SW rekommenderar 

att nationella riktlinjer inte ska göras mer bindande bl.a. av den anledningen att 

patienten inte är standardiserbar. Vuokko framförde att ordet bör finns 203 gånger i 

riktlinjerna för Cancerrehabilitering och ur ett patientperspektiv är detta problematiskt. 

Vidare visar utredningen att personal inte läser nationella riktlinjer (t.ex. NVP eller 

RMR) utan att de istället googlar eller frågar en kollega. Utredaren föreslår digitalt 

kunskapsstöd till professionen i form av fri tillgång till PubMed. För att minska 

professionens informationsövertag menade Vuokko att även patienten ska få tillgång 

till samma kunskapsunderlag. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslås att 

göra uppföljande rapporter. SW har inte haft i uppdrag att föreslå grundlagsändringar 

(kommunernas självstyre) Louise kommer att som närståenderepresentant delta i ett 

projekt som syftar till att främja lungcancerpatienters situation. Alla universitetssjukhus 

har fått donerade medel från Bengt Sjöberg för att starta projekt. Louise och Jan-Åke 

deltar som närstående resp. patientrepresentant i den palliativa processen. Gerd 

kommer att delta i en paneldiskussion som handlar om kuratorn roll, detta också i 

Kuratorsutbildningen som nyligen startas upp av RCC. Jessica Mellquist och Carina 

Mannefred håller i utbildningen. 

mailto:maria.pnrvast@gmail.com
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13. 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;  

  

            28 september, halvdag studiebesök på Änggårdens hospice och halvdag PNR-möte 

              2 november PNR möte  

              7 december PNR möte 

            14-15 december RPÄ 

      

Nästa möte 28 september kl.8.30–16.30 Lokal Barken i Lillhagsparken 

Fika 8.30–9.00. 

Fm. PNR möte 

Em. studiebesök Änggårdens hospice 

Buss 52 går till Lillhagsparken Norra. 

 

 

 

 

 2017-09-10 

       Vid datorn Gerd de Neergaard 
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