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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-10-04 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

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

Åke, Christina och Elsy. 

1. Bertil hälsar alla välkomna och speciellt välkommen hälsas Christina Hansson ny 

medlem i rådet. 

2. Information RCC Thomas och Anna; 

• Ny utvecklingsledare på RCC Ewa Carlsson-Lalloo presenteras. Eva är 

sjuksköterska och hon kommer att ha hand om en del vårdprocesser, bl.a. 

gyncancer, pancreas och esofagus. Rådets nya medlem Christina presenterar sig 

liksom vi andra i rådet. 

• Thomas rapporterar från RCC i samverkansmöte 10 juni där man bl.a. 

diskuterade nivåstrukturering avseende HH området (gäller 1500 pat./år). Vidare 

gick man igenom arbetsgrupper och diskuterade bäckenrehabilitering, NVP och 

SVF. Man fick rapporter från Nationella strålterapiregistret och man diskuterade 

att all strålinformation och dosfördelning ska finnas i ett centralt register. En 

nationell arbetsgrupp arbetar med prostatacancertestning. Ordförande för gruppen 

är Ola Bratt Sahlgrenska och arbetet är ett pilotprojekt som ska pågå i tre år. 12 

000 man födda 1970 ska bjudas in. Om det blir ett bra resultat planeras för en 

fullskalig testning för män i åldrarna 50-74 år. På mötet diskuterades också 

läkemedelsuppföljningar. RCC i samverkan hade också möte med 

patientföreträdare från de olika råden som presenterade sitt arbete och där Ingrid 

drog presentationen avseende PNR RCC Väst. 25 juni ägde ett nytt 

samverkansmöte rum och där överenskommelsen för 2019 presenterades. 340 

miljoner avsätts för SVF, 9 miljoner SKL, 18 miljoner till vardera RCC och 60 

miljoner till Barncancercentra där varje RCC får 10 miljoner. 19 miljoner avsätts 

till NVP.  

• 12-13 juni var nye nationelle samordnaren Hans Hägglund på besök på RCC Väst. 

Programmet var gediget och innehöll även ett möte med delar av PNR.  

• Den nationella cancerstrategin fyller 10 år 3 februari 2020. Firandet äger rum i 

Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm. Save the day har gått ut till 

PNR. Se mejl från TBE via Pernilla L den 27 september. 2-3 personer från rådet 

får åka.  

• 4 februari äger världscancerdagen rum i Stockholm. 

• Marsstrandmötet, Anna rapporterar om bl.a. överenskommelsen och arbetet med 

gemensamma mål. Se utförliga anteckningar om detta i minnesanteckningar från 

mötet 3 september. 

• 9 oktober äger konferens om integrativ cancervård rum i Stockholm. Föreläser 

gör bl.a. Katrin Wolde processledare RCC Stockholm-Gotland och hon talar om 

hur alternativa behandlingar påverkar. Enligt TBE kan integrativ cancerbehandling 
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definieras som vad man kan göra som patient/närstående för att må så bra som 

möjligt. Ingen från rådet deltar då anmälningstiden gått ut innan det var beslutat 

vilka som skulle åka. 

• Almedalsveckan, webbsändning från dagarna finns på RCC:s hemsida. 

• Cancerrehabilitering, utredningen är i slutfasen och ska presenteras för 

samverkansnämnden 8 november. Utredningen har gått ut på remiss till många och 

synpunkter har inkommit.  

• Onkologins verksamhet, RCC har fått i uppdrag av hälso- och 

sjukvårdsdirektörerna VGR och Halland att göra en översyn av onkologins 

verksamhet i VGR och norra Halland. 

• Policy resor PNR representanter, Ingrid lyfter frågan om hur många som får åka 

på Cancerdagen 2019 och TBE svarar 2-3 stycken. 

• Ackrediteringsprocess Sahlgrenska, Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center 

har ambitionen att vara ett av Europas ledande cancersjukhus. Som ett led i den 

ambitionen går Sahlgrenska Universitetssjukhuset in i en process med målet att bli 

ett ackrediterat Comprehensive Cancer Center (CCC). Ett CCC ska erbjuda 

cancervård av hög kvalitet samt bedriva framstående forskning inom ramen för 

centrat och i samverkan med akademi. Man hoppas att rådet kan bistå med två 

deltagare i visionsarbetet. 

3. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra förutom att vi inte har fått Henrik 

Ripas powerpointpresentation. 

4. Kartläggning av rehabiliteringsresurser, Sofie Grinneback RCC; För ett år sedan 

fick RCC i uppdrag att kartlägga rehabiliteringsresurser i Västra sjukvårdsregionen. I 

uppdraget ingick att redogöra för hur cancerrehabiliteringen inkl. ledtider fungerar, att 

redogöra för hur cancerrehabiliteringen kan utvecklas och att ge en återrapportering i 

nivåstrukturerade åtgärder. Enligt Sofie kan det vara väldigt olika vad vi lägger i 

begreppet cancerrehabilitering beroende på var vi arbetar. I arbetsgruppen gjordes en 

intresseanalys där man inriktade sig på kärnintressen såsom patient/närstående, RCC 

Väst, Läkare och rehab. professioner. Gruppen arbetade också med en effektanalys då 

man ville identifiera effekterna man ville uppnå med cancerrehabilitering i VGR. Tolv 

områden att arbeta vidare med identifierades. Detta blev för omfattande och man valde 

därför ut fyra områden att gå vidare med; ansvarsfördelning, arbetssätt, 

kompetensutveckling och tillgänglighet. Man hade ett metodval för insamlingen av 

information med enkäter, djupintervjuer (40 personer totalt, kssk utgjorde större delen 

men också dietister och kuratorer ingick) och fokusgrupper (Borås, Göteborg och 

Varberg) Tanken var att rapporten skulle presenteras för samverkansnämnden i 

september men är senarelagd och presenteras den 8 november. Rådet får därför inte ta 

del av resultatet vid mötet. Sofie kan dock säga att tio områden har identifierats för att 

arbeta vidare med i syfte att förbättra rehabiliteringen och hon nämner rutiner för min 

vårdplan och hälsoskattning samt lymfterapi. Sofie hoppas att arbetat med rapporten 

resulterar i att RCC får ett nytt uppdrag med att arbeta fram en handlingsplan för 

cancerrehabilitering. Om RCC får detta uppdrag framför vi önskemål om att de som 

ingår i rådets rehabiliteringsarbetsgrupp formellt får i uppdrag att ingå i den 
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arbetsgrupp som isfall bildas. Om det inte blir ett bra utfall kan vi tänka oss att 

arbetsgruppen med stöd av hela rådet på något sätt stöttar och framför vikten av 

rehabilitering. Enligt Sofie är både Cancerfonden och RCC i samverkan nyfikna på 

arbetet med rapporten. I arbetet med kartläggningen har man inte tagit med 

rehabiliteringsanläggningar t.ex. Mösseberg. Ny processledare för cancerrehabilitering 

är enligt Sofie Marianne Jarfeldt. Sofie lovar att rådet får rapporten utmejlad så snart 

det går efter att den har varit uppe i samverkansnämnden.  

5. Överenskommelse 2019 om kortare väntetider i cancervården; Ingrid och Elsy har 

varit på möte hos SVF gruppen. Även SVF koordinatorer deltog. Patientföreträdare ska 

involveras i redovisningen angående hur man har lyckats med SVF. Respektive RCC 

ska samlat skicka in redovisningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 

den 15 november 2019, detta också för att kunna få ta del av andra delen av pengarna. 

Till redovisningen ska också bifogas en plan för att förbättra arbetet.  

Se länk; 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard/overenskomm

elsecancervard.2049.html 

SVF-arbetet under 2019 ska fokusera på att nå målen för 2020. Det redan uppnådda 

målet, att 70 % av cancerfallen ska utredas via SVF, ska bestå. Arbetet behöver också 

intensifieras för att målet att 80 % av de som utreds i ett SVF får starta behandling 

inom utsatta maximala tidsgränser ska uppnås. 

6. NAP-möte. (Nationella patientföreträdarrådet) Ingrid och Bertil rapporterar från 

telefonmöte 20 september med NAP företrädare från de olika råden. Även Jessica 

deltog. Ingrid har mejlat ut till alla råd delar av minnesanteckning från vårt möte med 

Hans Hägglund. På NAP mötet diskuterades olika frågor att arbeta vidare med 

nationellt. De frågor man enades om att arbeta vidare med är subventionerad tandvård 

och en trygg socialförsäkring. Syd var intresserad av att arbeta med gentestning. Inget 

större intresse noterades att arbeta vidare utifrån Ung Cancers rapport. Annika Larsson, 

ansvarig för NAP, har efter mötet mejlat Ingrid och föreslagit att två projektgrupper 

bildas och att sammankallande utses. Detta ska tas upp på mötet 15 november. Bertil 

och Thomas A erbjuder sig att delta i gruppen trygg socialförsäkring och Elsy i 

subventionerad tandvård. Vidare framkom på mötet att övriga råd har svårigheter att få 

yngre representanter och att några lämnat råden då de ansett att man inte har arbetat 

tillräckligt med barncancerfrågor. 

7. Arbetsgrupperna;  

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

Gerd. Gruppens planerade möte ställdes in och man planerar ny träff. På agendan är 

arbete med sidan Bra att veta om du får cancer samt artiklar om palliativ vård. 

Närhet, lust och tröst (Sexuell hälsa). Natalie, Ingrid, Nahid och Christer.  

Diskussion runt att mycket material redan finns och det är inte materialbrist som är 

problemet. Rådet har via mejl fått ta del av den broschyr som togs upp på förra mötet. 

Broschyren är skriven av tre sjuksköterskor bl.a. Karin Gustavsson. Vad rådet vill 

åstadkomma är att personalen ska få stöd så att de klarar av/vågar öppna upp samtal 

med cancerberörda. Förslag framförs om att standard borde vara att lämna ut broschyr 

t.ex. till patient som blir strålad i underlivet. Diskussionen mynnar ut i ett förslag att 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard/overenskommelsecancervard.2049.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/cancervard/overenskommelsecancervard.2049.html


4 

 

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 

bjuda in omvårdnadsansvariga bl.a. för de olika omvårdnadsgrupperna för att diskutera 

frågan. Eventuellt ska också författarna till broschyren bjudas in. Arbetsgruppen utökas 

med Christina och den arbetar vidare med frågan. 

Cancerrehabilitering Elsy, Bertil och Thomas A. Arbetsgruppen har varit referensgrupp i 

RCC:s utredning/kartläggning av rehab resurser. Om RCC får uppdrag att arbeta fram en 

handlingsplan för cancerrehabilitering önskar gruppen bli formellt utsedda för att ingå i 

arbetsgruppen. Detta önskemål har framförts till Sofie Grinneback. 

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

medicinska riktlinjer. Aktuella remisser att lämna synpunkter på är NVP 

Binjuretumörer och Buksarkom. Synpunkter ska lämnas senast 15 oktober. Ytterligare 

NVP där synpunkter ska lämnas senast 15 november är; Analcancer, Bröstcancer, 

Indolenta B-cellslymfom, Skelett- och mjukdelssarkom, Hjärntumörer och Tjock-och 

ändtarmscancer.  

Enligt Ingrid står i överenskommelsen mellan staten och SKL att; under 2019 ska de 

vårdprogram som revideras implementera den nya modellen för uppföljning och 

rehabilitering efter behandling av cancersjukdom. Vi diskuterar att bevaka att detta står 

i vårdprogrammen. Bertil åtar sig att titta efter rehabilitering och Ingrid uppföljning. Vi 

känner oss lite osäkra på vad som menas med uppföljning och Ingrid/Jessica tar denna 

fråga vidare. Ingrid och Natalie hjälps åt att titta på fertilitet. Christina lovar kolla 

sexualitet. På nästa möte 7 november planerar vi att gå igenom de olika rubrikerna för 

ansvarsområden och titta igenom Lathunden för läsning av remisser.  

     Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

• Natalie och Ingrid fertilitet  

• Louise närstående och sexualitet 

• Christina 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 uppföljning 

• Bertil rehabilitering 

9. Utvärdering processledare för ett år, Ingrid. Arbetsgruppen bestående av Jan-Åke, 

Bertil och Jessica som tog fram uppdragsbeskrivning för processledare PNR har fått i 

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

Gruppen ska träffas i nästa vecka. Någon sammankallande behöver inte utses. 

10. Nätverksmöte 20 november 13.00–16.30; Ingrid och Jessica. Mötet äger rum i 

Regionens hus, Vita villan i lokal Rallaren. 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. Ingrid 

introducerar föreläsaren och efter pausen drar Ingrid PNR:s presentation. Inbjudan 

skickas till patientföreningar som är välkomna två personer/förening. 
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Utvecklingsledarna kommer också att få inbjudan och likaså patientföreträdare i 

processerna samt även omvårdnadsansvariga, nätverket för kuratorer och PNR. Antal 

platser 50. Halvdagsersättning och reseersättning utgår. Arbetsgrupperna i rådet har 

möjlighet att arbeta på förmiddagen. Mejla i fall Jessica som bokar lokal och eventuellt 

dator. 

11. Fler företrädare till PNR; Ingrid har varit i kontakt med en patientföreträdare som 

lovat fundera på saken. Natalie kollar företrädare från Ung cancer och så har vi 

eventuellt ytterligare en patientföreträdare som är intresserad.  

12. Laget runt; Louise informerar om att hon tillsammans med Mia, Nahid och Gerd gett 

synpunkter på filmmanus (animerad film) avseende strålning. Gerd har tillsammans 

med Jessica deltagit i möte med HFS, Hälsofrämjande hälso-och sjukvård, och berättat 

om PNR och om vad man kan göra som patient/närståendeföreträdare. Berättar också 

om att vi på mötet fick information om Levande bibliotek (patient/närstående kan dela 

med sig av sina erfarenheter) och Framtidens informationsmiljö (patient/närstående kan 

anmäla intresse av att delta). Information om detta finns på 1177. Jessica mejlar ut 

länk; https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sok/?q=patientmedverkan 

 Jan-Åke är tillsammans med Louise företrädare i palliativa processen och ska delta på 

möte i nästa vecka. Thomas A ska delta i lungcancerföreningens temadag 11 

november i Stockholm. Natalie berättar om spännande lymfterapibehandling i Arizona. 

Hon kommer att skriva en rapport om sin behandling och efterlyser en rapportmall. 

Nahid informerar om att hon deltagit i möten om screening för mammografi och 

cellprov på Angereds närsjukhus. Elsy visar en intressant bild på vad ett läkarbesök 

kan innehålla. Se bilden i bifogad fil. Jessica har etablerat kontakt med Gerd Lärfors 

som hon träffade i Almedalen.  Kontakten avser ett samarbete med rådet för nya 

terapier, NT-rådet, som godkänner nya behandlingsterapier. Jessica har också haft 

kontakt med Andreas Hager ansvarig för rådets patientsamverkan. Syftet med 

samarbetet är att få ut information till patienter och närstående om nya terapier. Övriga 

fem RCC är positiva till samarbetet. Se länk från Jessica om NT – rådet  

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgift

er/roller/ntradetnyaterapier.5.4771ab7716298ed82ba5e87.html                                  

Jan-Åke får i uppdrag att på reda på rutiner för ordnat införande av läkemedel i 

regionen och landet. Ingrid har fått inbjudan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset att 

delta i ett möte om patientmedverkan, fyra patienter är inbjudna. Ingrid visar några ex. 

av Cancerfondens tidning. Hon berättar också att hon ska träffa representant för 

läkemedelsföretaget Roche i nästa vecka. Representanten arbetar med VGR och hen 

vill veta mer om PNR. Bertil har deltagit i möte med omställningsgruppen och även 

vid utbildningsmöten med patienter. 7-8 patienter deltar i utbildningen. 

13. Lena Rosenlund, doktorand vid GU, PREM; Lena är sjuksköterska och barnmorska 

och har tidigare arbetat på RCC i Stockholm-Gotland med bl.a. kvalitetsregister och 

PREM. Lena är nu forskare på GU, institutionen för Vårdvetenskap och hälsa och ska 

göra en studie, Patientens upplevelse av personcentrering – utveckling av Rasch-

analyserad frågebank. Lena delar ut skriftlig information om studien.  

Studien syftar till att ta vara på patienters erfarenheter av personcentrering i hälso-och 

sjukvård och att utveckla en frågebank för att kunna mäta och utvärdera detta. Lena 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sok/?q=patientmedverkan
https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter/roller/ntradetnyaterapier.5.4771ab7716298ed82ba5e87.html
https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter/roller/ntradetnyaterapier.5.4771ab7716298ed82ba5e87.html
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behöver hjälp med att bygga upp en frågebank och hjälp med att titta på frågorna. 

Deltagandet inkluderar en workshop på en halvdag någon gång i oktober. Ersättning 

utgår. Vi kan få frågorna endera via mejl eller hem på posten. En del av oss anmäler sig 

direkt under mötet och andra kan anmäla sig via mejl. Doodlelänk med datum för 

workshopen kommer att mejlas ut.  

14. Deltagande i konferenser;  

Visionsarbete på Sahlgrenska- Se p. 2 ackrediteringsprocess. Rådet har fått 

inbjudan via mejl. Inbjudan avser deltagande på möten, 5 november, 18 november och 

5 december 16-00-18.00 på Sahlgrenska, Bruna stråket. Ingrid går 5 och 18 november 

och Elsy 5 december. 

Integrativ medicin, ingen deltar då anmälningstiden gått ut när Mia och Bertil skulle 

anmäla sig. 

Spetspatienter, konferens i Stockholm 18 november. Enligt Jessica får två personer 

åka, en tar hennes plats då hon inte kan åka. Bertil och Natalie kommer att anmäla sig 

för deltagande.  

Cancerdagen 27 november arrangeras av Dagens medicin i Stockholm. Tre personer 

får åka och Gerd, Mia och Nahid kommer att anmäla sig för deltagande. 

15. Föreläsningar i Skagerak kl. 10.00 

8 oktober Palliativ vård Maria Johansson (RPÄ) Maria Calissendorff (RPÄ), 5 november 

Sarkom Stefan Lindskog (RPÄ), 10 december Särskild gynekologisk dysplasi Cecilia 

Kärrberg (RPÄ) OBS! Sarkomföreläsningen 5 november utgår och är framflyttad till den 16 

januari.  

16. 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. Beslutas inbjudas till 11 

decembermötet. 

• Bo Eriksson Maria Sörby IPÖ. Maria Sörby är inbjuden till 7 november. 

• Karin Gustavsson ssk, onkologen Sahlgrenska 

• Anna Genell RCC 

• Maria Olsson, Uppföljningsmottagningen Sahlgrenska, ungas upplevelse 

17. Övriga frågor;  

• Kallelsen, Ingrid. Diskussion i frågan. Enligt Christina är det en viktig men svår 

uppgift att ta sig an. Diskussionen mynnar ut i att ev. be omvårdnadsansvariga ta 

med sig kallelser för diskussion runt detta vid ett framtida möte.  

• Rapportmall. Frågan lyfts till Sofie Grinneback och hon lovar mejla Ingrid RCC:s 

rapportmall som vi sen ska få alla i rådet. 

18. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Planerade möten; 7 november, 11 december och julmiddag med internat Nya 

varvet 5-6 december (obs! deltagande heldag båda dagarna) 

Nästa möte 7 november 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-10-14 


