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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-09-03 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Thomas A, Inger, Gerd, Mia, Louise, Ingrid, Christer, Jan-

Åke och Elsy. 

1. Bertil hälsar alla välkomna till en ny termin i rådet.  

2. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra. 

3. Information RCC Anna; 

• RCC i samverkan har haft internat i Marstrand. Regeringen har tilldelat RCC 

pengar inför 2019. På agendan vid mötet i Marstrand diskuterades hur RCC i 

samverkan ska prioritera vilka områden som ska förstärkas. Barncancerområdet 

är enligt överenskommelsen med socialdepartementet ett av de områden som 

behöver förstärkning. Överenskommelsen för 2019 består av tre delar: − ”ett 

gemensamt system med standardiserade vårdförlopp − insatser inom 

barncancervården − ytterligare insatser på cancerområdet”.  

Se länk till Överenskommelsen https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/ok_cancer_2019_slutlig.pdf 

Varje region har fått 6 miljoner kronor. Inom vårt område, RCC Väst, ska ett 

möte med professionen i barncancervården äga rum 18 september. På mötet ska 

diskuteras vilka områden i vården som behöver förstärkas, klart är dock att 

kontaktsjuksköterskorna inom barncancerområdet behöver förstärkning. RCC 

Väst ska lämna in en rapport till SKL runt detta arbete i november. Hans 

Hägglund, ordförande för RCC i samverkan, ska diskutera med 

socialdepartementet hur överenskommelsen för 2020 ska se ut.  

• RCC i samverkan kommer på nästa möte diskutera preventionsuppdraget. 

Några personer i varje RCC har ansvar för preventionsfrågan och man kommer 

att arbeta nationellt i frågan. I ett av programområdena i Omställningen ingår 

preventionsområdet och arbetet kommer även att samordnas med detta.   

• Cancerrehabiliteringsutredningen avseende kartläggning börjar bli klar och 

den ska presenteras i Västra Samverkansnämnden i september med beslut i 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen oktober. Från rådet har Elsy, Bertil och Thomas A 

varit med i processen. De har fått rapporten och informerar om att den innehåller 

många bra förslag. 

• Förvaltning av Min vårdplan på 1177 och hur detta ska se ut ska diskuteras av 

RCC i samverkan. Eventuellt kan man tänka sig en nationell förvaltning. 

• Fråga från Ingrid; Patientorganisationer börjar se allt mer olika ut. Patienter 

finns i föreningar, nätverk, som spetspatienter och på Dagenspatient.se. Ingrid 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/ok_cancer_2019_slutlig.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/ok_cancer_2019_slutlig.pdf
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har fått inbjudan från Dagenspatient.se (drivs av spetspatienter) att 18 november 

delta i en konferens. Ingrid undrar hur vi ska ställa oss och om vi ska delta.  

Diskussion i frågan som beslutas tas upp igen på nästa möte den 4 oktober. Mia 

deltog i ett möte med spetspatienter på Kraftens Hus i Borås för drygt ett år 

sedan. Någon uppföljning från detta möte har inte kommit Mia till del. 

• Fråga från Thomas A; Hur ska utredningen/kartläggningen avseende 

cancerrehabilitering presenteras? Enligt Anna kommer utredningen att behandlas 

i sjukvårdsnämnderna i varje region(VGR och Halland) för vidare handläggning i 

respektive region. 

• Fråga från Jan-Åke; I GP kunde man för en tid sedan läsa en artikel om hur en 

person åkte till Finland och där privat bekostade en canceroperation till en 

kostnad på över 800 000:-. Artikeln kan skapa en bild av att cancerpatienter 

erbjuds dålig vård och Jan-Åke undrar hur detta hanteras och bemöts från 

sjukvårdens sida. Enligt Anna skriver Hans Hägglund ibland replik på insändare. 

Anna lovar ta Jan-Åkes kommunikationsfråga till Thomas.  

 

4. De unga bakom cancer, rapport från Ung Cancer. Diskussion med 

Utvecklingsledare Johan Bengtsson angående Ung Cancers rapport 

https://ungcancer.se/wp-content/uploads/2019/02/ungcancer-rapport-2018-full-

lowres.pdf 

Olika synpunkter framkommer under diskussionen såsom att alla som drabbas av 

cancersjukdom kan bli nekad försäkring och att flera av de problemställningar som 

kom fram i rapporten även drabbar vuxna och äldre personer som insjuknar i cancer. 

Unga vuxnas problematik är dock väldigt special enligt Ung Cancer och behöver 

lyftas och synliggöras i vården och i stort i samhället. Vidare diskussion runt att Ung 

Cancer vill driva opinionsbildning i frågan. Deras grupp är väldigt betydelsefull och 

kanske mer provokativ jämfört med andra grupper i vården. Får Ung cancers rapport 

ett nationellt genomslag så kanske detta kunde skvätta över på andra patient-

kategorier. Rådet är enigt i att alla punkter som lyfts fram i rapporten är väldigt 

viktiga och eftersatta frågor i vården. I Johans processer kommer man att driva 

frågorna som tas upp i rapporten. Rådet enas om att diskutera och föreslå att NAP i 

samverkan gemensamt arbetar med dessa frågor. Finge man till stånd ett nationellt 

samarbete skulle ett uttalande/skrivelse därifrån ha större tyngd. NAP ska ha ett möte 

20 september. Rådet arbetar med att få in ytterligare en person från Ung Cancer som 

rådsmedlem.  

 

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

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

Aggressiva B-cellslymfom, Hodgkins lymfom, Kronisk lymfatisk leukemi, 

https://ungcancer.se/wp-content/uploads/2019/02/ungcancer-rapport-2018-full-lowres.pdf
https://ungcancer.se/wp-content/uploads/2019/02/ungcancer-rapport-2018-full-lowres.pdf
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Levercellscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Myelom och Äggstockscancer 

epitelial. 

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 

 

6. Inbjudan från HFS, hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Jessica har fått en 

inbjudan för att tala om Patientmedverkan inom Regionalt Cancercentrum 9 

september kl. 9-12 Plats: VGRs konferenscenter, Nya Regionens Hus. Beslutas att 

Gerd deltar och informerar om vad man gör som patientföreträdare. Vi utgår ifrån vår 

Powerpointpresentation om PNR:s arbete. Jessica tar med Så vill vi ha det och 

broschyren om vårt råd. 

 

7. Besök av Henrik Ripa, styrelseordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Henrik presenterar sig själv lite närmare och berättar om en del av sina egna 

erfarenheter av sjukvård. Henrik är förutom styrelseordförande även regionråds-

ersättare. Han sitter i personalutskottet och i Nämnden för högspecialiserad vård samt 

i Cancerfonden. Henrik visar ett bildspel som bl.a. tar upp, som han ser det, viktiga 

områden inom vården såsom forskning, utbildning, utveckling och innovation. Målen 

är en akutsjukvård i toppklass, att vården har ett värde för patienten samt att 

Sahlgrenska ska vara landets ledande sjukhus. Henrik mejlar bildspelet till Ingrid som 

vidarebefordrar till alla i rådet. Vi får gärna höra av oss till Henrik och vid behov 

bolla frågor; henrik.ripa@vgregion.se  

Jessica mejlar Ung cancers rapport, De unga bakom cancer till Henrik. 

 

8. Val av processledare för ett år, Bertil. Arbetsgruppen bestående av Jan-Åke, Bertil 

och Jessica som tog fram uppdragsbeskrivning för processledare PNR får i uppdrag 

att tillsammans med Ingrid göra en utvärdering av hur det har fungerat. Gruppen ska 

titta över och komplettera uppdragsbeskrivningen. Vi beslutar att ta upp frågan på 

nytt vid decembermötet. På detta möte ska också väljas ordförande samt vice och 

sekreterare samt vice. 

 

mailto:henrik.ripa@vgregion.se
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9. Fler företrädare till rådet, Ingrid och Jessica. På förslag finns Christina Hansson, 

Ronald van Veen och Anneli Svensson. Jessica ber alla i rådet att till nästa möte ha 

med sig två namn som eventuellt kan komma ifråga som patientföreträdare. 

 

10. Avtackning av tidigare patientföreträdare, Ingrid och Jessica. Jessica åtar sig att 

efter nästa mötes avslut bjuda in Lina och Vuokko. Mötet äger rum 4 oktober. 

 

11. Rapporter; 

• NAP, Nationellt patientföreträdare möte i Stockholm. Utvecklingsledare 

Annika Larsson Uppsala-Örebro är ansvarig för NAP. På senaste mötet deltog 

Ingrid, Bertil och Jessica. Alla PNR drog sina presentationer och berättade vad 

man sysslade med i de olika råden. Man diskuterade också enkäterna som gått 

ut till alla i PNR samt till patientföreträdare i de olika processerna. Få svar 

hade inkommit från företrädare i processerna. Vidare bestämdes att NAP ska 

ha en bank där man lägger in de projekt som man har arbetat med i de olika 

råden, även pågående projekt. Ingrid har skickat in från vårt PNR. 

• Möte med Hans Hägglund 13 juni, deltog gjorde Ingrid, Bertil, Elsy, Jessica 

och Gerd. På mötet redogjorde Ingrid om vårt arbete utifrån vår 

powerpointpresentation. Vidare diskuterades följande frågeställningar; 

Subventionerad tandvård ev. enbart för cancerpatienter 

Suicidprevention 

Nya mediciner och nya behandlingar 

Second opinion 

Viktigt att veta om du får cancer via 1177 nationellt 

Förslag att sprida ”Så vill vi ha det till andra diagnosgrupper”. Att hjälpa till 

att sprida de goda exemplen... att inte alla ska behöva börja om från början... 

En trygg sjukförsäkring 

Kontakter o påverkan av beslutsfattare o politiker  

Palliativ vård in absurdum som kan innebära lidande istället för livskvalitet. 

På dagens möte beslutar vi följande; förslagen subventionerad tandvård och en 

trygg sjukförsäkring ska lyftas i NAP, viktigt att veta om du får cancer 

nationellt fortsätter vår arbetsgrupp 1177 med, Bertil tar med sig broschyren 

Så vill vi ha det till arbetsgruppen i Omställningen, Louise och Jan-Åke lyfter 

frågan om palliativ vård in absurdum i den palliativa processen 

• Besök hos PNR RCC Syd 21 augusti, Bertil och Gerd. Rådet var inbjudet 

av PNR i syd för att berätta om vårt arbete och specifikt om hur vi arbetar med 

att svara på remisser avseende Nationella vårdprogram. Bertil informerar om 

rådet och vårt arbete med bl.a. arbetsgrupper. Gerd informerar om vårt sätt att 
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arbete med remissvar på NVP. Syd får ta del av vår Lathund som vi använder 

i detta arbete. Båda råden önskar ett fortsatt samarbete.  

• Almedalen, Ingrid och Jessica. Ingrid rapporterar från ett antal seminarium; 

RCC i samverkan där två patienter deltog och berättade om sina upplevelser 

under cancerresan, ordförande för NT, Nationella terapier, som redogjorde för 

avvägningar vid införandet av nya mediciner, vad vinner vi på behandlingen 

och vad kostar den. Man samarbetar med olika patientföreningar och skickar 

ut information om nya terapier, Barncancerföreningen frågade sig vad 

riksdagsledamöterna gör för barncancerpatienter och sena biverkningar och 

konsekvenser av dessa, Bayer med Lina Lilja hade ett seminarium om 

precisionsmedicin som tog upp hur man kan ta fram just den medicinen som 

rår på just den typen av cancer, Bröstcancerförbundet tog upp frågan om hur 

mycket patienten känner till om den nya Patientlagen och att Sverige behöver 

en ny cancerförsäkring. I sammanhanget gavs information om en ny 

försäkring, Alivia. Ingrid informerar dock att alla RCC chefer har skrivit en 

artikel i Dagens medicin som handlar om att man inte behöver en 

cancerförsäkring. 

 

12. Rapport från arbetsgrupperna; 

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

Louise och Gerd. Gruppen planerar träffas och på agendan är att läsa artiklar 

om palliativ vård och 1177 nationellt.   

• Sexuell hälsa. Natalie, Ingrid, Nahid och Christer. Arbetsgruppen har samlat 

material i ämnet, mycket finns redan. Vad rådet vill åstadkomma är att 

personalen ska få ett stöd så att de klarar av/vågar öppna upp samtal med 

cancerberörda. Louise informerar om en broschyr Sexuell hälsa vid 

cancerrehabilitering, onkologen maj 2019. Broschyren är skriven av tre 

sjuksköterskor bl.a. Karin Gustavsson. Den vänder sig till patienter och 

närstående. Ingrid ska ta reda på länk till broschyren och maila ut till alla för 

påseende. Beslutas att arbetsgruppen ska titta på broschyren och utifrån denna 

se om gruppen kan utarbeta en broschyr till vårdpersonal.   

• Cancerrehabilitering Elsy, Bertil och Thomas A. Arbetsgruppen har varit 

referensgrupp i RCC:s utredning/kartläggning av rehab resurser. Gruppen har fått 

rapporten och den innehåller mycket förslag på vad som saknas och vad man 

behöver arbeta vidare med. Rapporten innehåller konkreta förslag och att bl.a. ett 

kompetenscentrum behövs. Gruppen avvaktar med eget arbete tills vidare. 

 

 



6 

 

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 

 

 

13. 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) 

 

14. Utredningar sjukförsäkring, Ingrid informerar om två olika utredningar avseende 

sjukförsäkring. Se länkar; 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2019/01/sou-20192/ 

  

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/delrapportering-av-uppdrag-for-en-

valfungerande-sjukskrivningsprocess/ 

 
 

15. Inbjudningar och intressanta föreläsare, Ingrid.  

• Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet 

(föreläsning om bl.a. kosttillskott) 

• Annika Baan, chef för rehab och kliniska prövningar 

• Bo Eriksson Maria Sörby IPÖ 

• Lena Rosenlund doktorand GU PREM, inbjuden 4 oktober 

• Karin Gustavsson ssk, onkologen Sahlgrenska 

 

16. Deltagande i konferenser; Primärvårdskonferens 1-2 oktober i Göteborg, 

diskussion utmynnar att vi inte deltar. Integrativ medicin i Stockholm 9-10 oktober, 

Bertil och Mia har lämnat intresseanmälningar och de får delta. Workshop om 

PREM i oktober. Lena Rosenlund doktorand GU vill komma till rådet och berätta om 

sitt arbete. Hon söker patientrepresentanter till en workshop i oktober. 7-10 patienter 

söks. Jessica mejlar ut information i frågan. Beslutas att LR bjuds in till nästa möte 4 

oktober. Cancerdagen 27 november i Stockholm, beslutas att avvakta till nästa möte. 

 

17. Laget runt; Louise informerar om att hon tillsammans med Mia och Gerd ska delta i 

ett möte med Frida Smith och ge synpunkter på filmmanus avseende strålning, Mia 

har anmält intresse för att delta som patient i patientmedverkan vid sjukhuset i Borås 

och hon är kallad till ett informationsmöte. 

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20192/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20192/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/delrapportering-av-uppdrag-for-en-valfungerande-sjukskrivningsprocess/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/05/delrapportering-av-uppdrag-for-en-valfungerande-sjukskrivningsprocess/
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18. Nätverksmöte 20 november; Susanna Rosenqvist specialist i psykiatri och onkologi, 

psykosociala mottagningen på Sophiahemmet kommer att medverka. Hon kommer att 

hålla en föreläsning som bl.a. handlar om skuld och skam. Inbjudan kommer att 

skickas till patientföreningar som är välkomna två personer/förening. 

Utvecklingsledarna kommer också att få inbjudan och likaså patientföreträdare i 

processerna, antal platser 50. Save The day mejlas ut av Pernilla Lembing. 

Programmet startar kl. 13.00. Arbetsgrupperna har möjlighet att arbeta på 

förmiddagen. 

 

19. Övriga frågor;  

• Kallelsen. Ingrid har tagit denna fråga med utvecklingsledare Malin Samuelsson. 

Utformning av kallelse ingår i ett större projekt och i olika datasystem. Vi får 

avvakta men följa denna viktiga fråga.  

• Boktips Thomas A, Henry March Hjärnkirurg livet och döden. 

• Förslag att arbeta vidare med i NAP, en trygg sjukförsäkring, subventionerad 

tandvård, kontakter och påverkan av beslutsfattare och politiker, Ung cancers 

rapport De unga bakom cancer. 

 

20. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Kommande möten 4 oktober med AW, 7 november, 11 december och julmiddag 

med internat Nya varvet 5-6 december 

 

Nästa möte 4 oktober 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-09-18 

 


