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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-11-07 

Plats: RCC Väst Skagerak 

Tid: 9.00 -16.30 

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

Christina och Elsy. 

1. Bertil hälsar alla välkomna. 

2. Information RCC Thomas; 

• Studiebesök Royal Free Hospital London, Thomas informerar om ett 

studiebesök för att studera vårdinformationsmiljö. Deltog gjorde också Anna V 

samt flera processägare. Vid besöket redogjorde Thomas om hur RCC bildades, 

målbild och organisation. Han tog också upp värdet av patientmedskapande 

• RCC i samverkansmöten; Minnesanteckningar finns på Cancercentrum.se 

• RCC i samverkansmöten har ägt rum under hösten. Cancerfonden var med på 

senaste mötet och man talade om hur de och RCC kan arbeta tillsammans. Vidare 

på mötet diskuterades att lyfta fram kompetensen inom strålterapin, 

screeningfrågor och uppdraget Cancer och graviditet. (Ett uppdrag som RCC 

Väst är stödjande för)  

• Screeningfrågor; Ann Söderström har gett i uppdrag att ta fram ett slimmat 

förslag om screening för kolorectalcancer i VGR. HSS vill ha förslaget på bordet 

i början av nästa år. Tanken är att det ska gå igång 3:e kvartalet 2020 som ett 

projekt som ska pågå i tre år för att därefter utvärderas. Man lutar sig åt mot 

förslaget om prostatacancerscreening  

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

Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm. Moderator är Kattis Ahlström. 

RCC i Samverkan betalar resa för fyra personer från varje PNR. Vårt RCC 

kommer att bekosta arvode och logi för en natt. Thomas förslag är att de fyra 

som får delta även stannar och deltar på Världscancerdagen 4 februari. Thomas 

behöver namnen idag  

• 4 februari äger världscancerdagen rum i Stockholm. Arrangör är Nätverket 

mot cancer. Fyra personer deltar. Se ovan 

• Policy i deltagande för konferenser; Policyn från 2016 har reviderats i samråd 

med Thomas BE. Alla i rådet har fått den reviderade policyn via mejl. Utöver 

deltagande i världscancerdagen och RCC-dagarna får varje rådsmedlem delta i en 

konferens/år. Efter deltagande i konferens ska reseberättelse skrivas och gärna 

med bild. Alla berättelser ska bifogas PNR:s årsberättelse. Gerd får i uppdrag att 
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upprätta och hålla i förteckning över konferensdeltagande. I december månad 

görs ett års hjul   

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

• Nationella uppdrag i NAP, Thomas har via mejl fått information om 

planeringen med start av två NAP arbetsgrupper, en avseende trygg 

sjukförsäkring och en avseende subventionerad tandvård. Diskussion runt detta 

och Thomas framför att RCC Väst kan tänkas bekosta något möte med FK  

• Internat 5-6 december på Nya varvet. PNR är inbjuden till julmiddag på kvällen 

den 5 och deltagande den 6 på dagen. Övernattning ingår för den som inte kan ta 

sig hem (mer än en timmes resa). Processägarnas föredragningar med årets arbete 

6 december kommer att filmas. Thomas ordnar så att de som inte kan delta 

kommer att kunna titta på filmerna hemifrån. Lista med intresserades e-post 

lämnas till Pernilla. PNR får möjlighet att delta i Per Salanders föreläsning 5 

december 

• RCC möte i samverkan 19 december; Diskussion runt att det är svårt att som 

patient/närstående bli ställd inför att behöva välja behandling efter att ha fått ett 

tufft cancerbesked/diagnosbesked. Efter gemensam diskussion i rådet föreslår 

Thomas BE att på mötet ta upp förslag från oss att bilda en arbetsgrupp som 

arbetar med att förslagsvis ta fram en broschyr liknande Så vill vi ha det men nu 

en som handlar om Så här vill vi ha det när vi ställs inför att välja 

cancerbehandling. Thomas kommer att be att RCC Väst och PNR får detta 

uppdrag. Eventuellt kan arbetet ske i samarbete med prostata- och bröstcancer 

processägarna 

• Tillgång till tidningen Dagens medicin, Ingrid efterlyser tillgång till tidningen. 

Thomas har den digitalt. En papperstidning finns också och den kan läggas i 

postfacket på RCC. 

 

3. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra. 

 

4. Utvärdering processledare för ett år, Bertil. Arbetsgruppen bestående av Jan-Åke, 

Bertil och Jessica har arbetat med frågan. Jessica har utformat en enkät (hur har vi 

upplevt att det har fungerat med processledare) bestående av ett antal frågor som 

Bertil läser upp på mötet. Bertil meddelar att gruppens förslag är att Ingrid ska 

fortsätta som processledare ett år till om hon så vill. Vi enas om att det känns 

överspelat med enkäten. På decembermötet kommer rådet att besluta i frågan och 

samtidigt sker val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare.  
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5. Deltagande i konferenser;  

Nationella cancerstrategin 3 februari 2020. Efter diskussion enas vi om att 

Christer, Jan-Åke, Inger och Christina deltar.  

Världscancerdagen 4 februari 2020. Deltar gör Christer, Jan-Åke, Inger och 

Christina. Ingen av dessa har tidigare deltagit i Världscancerdagen. Ingrid mejlar 

namnen till Thomas BE.  

Onkologidagarna 16-19 mars 2020 äger rum i Växjö. Elsy och Louise anmäler 

intresse. 

RCC – dagarna 26-27 maj äger rum på Gotland. Louise anmäler intresse. 

Cancerdagen Almedalen 2020 

Cancerdagen Dagens medicin 2020 

 

6. INCA patientöversikt, IPÖ; Maria Sörby RCC Uppsala-Örebro. Maria arbetar 

som projektledare med införandet av patientöversikter i cancervården. Projektet är 

nationellt och det är RCC Uppsala-Örebro som är ansvarig. Alla RCC arbetar 

tillsammans i projektet. Projektet får ekonomiskt stöd bl.a. från Vinnova och 

Sjöbergsstiftelsen. Hans Hägglund är ordförande för projektgruppen. Två 

patientrepresentanter ingår i också i gruppen. Patientöversikter inom cancervården 

möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård 

och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling 

av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård. Läs om 

projekten; https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/ 

    

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/inforandeprojekt/ 

Maria visar en film som man kan ta del av via Cancercentrums hemsida. En 

patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter 

om varje cancerpatient. Patientöversikten samlar uppgifter om patientens 

sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, 

biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs i 11 olika 

moduler och visualiseras på ett överskådligt sätt i patientöversikten. Nyttan och syftet 

med en patientöversikt är att den visualiserar hela behandlingen för vårdgivaren och 

även patienten. I projektet arbetar man med 8 diagnoser; lunga, bröst, melanom, 

myelom, njure, ovarial, CNS och prostata. På sikt är tanken att översikten, som är ett 

komplement till patientjournalen ska gå ihop med densamma. All information som 

förs in i en patientöversikt är strukturerad genom en särskild ordningsföljd, enhetligt 

ordval och olika förval. Det innebär att data kan överföras från en patientöversikt till 

ett kvalitetsregister. Nytta som redan nu kan ses är; minskad förberedelsetid inför 

patientbesök, stor vinst på internronder eller i samråd med annan kollega, underlättar 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/inforandeprojekt/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/inforandeprojekt/
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patientbesök då läkare och patient ser översikten tillsamman, översikten går att skriva 

ut. 

7. Rapport om ordnat införande nationellt och i VGR, Jan-Åke; På förra mötet fick 

Jan-Åke i uppdrag att ta fram information om ordnat införande av läkemedel utifrån 

diskussion om allas lika tillgång till nya läkemedel. Jan-Åke har haft kontakt med 

Anna Lindhe i VGR. Hon arbetar med ordnat införande såväl nationellt som 

regionalt. 

• På nationell nivå finns sedan 2017 ett råd, NT rådet (nya terapier). Rådet består av 

en expertgrupp från de 7 sjukvårdsregionerna i landet. De lämnar rekommendationer 

till landets regioner om användning av vissa läkemedel. Målsättningen är en ”rättvis, 

jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning”. NT rådet beslutar om 

rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och 

sjukvården. NT rådets rekommendationer är inte tvingande. 

• Ordnat införande regional nivå Västra Götaland Inom västra Götalandsregionen 

finns ett program och prioriteringsråd (tjänstemän) Tre gånger per år lämnar rådet 

beslutsförslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen (politiker) för beslut. Avsikten är att 

nya läkemedel ska införas likvärdigt på alla sjukhus i regionen. Rådet behandlar 

utöver läkemedel även nya kostsamma behandlingsmetoder. Rådets förslag omfattar 

· Införande av nya läkemedel 

· Nya behandlingsmetoder. 

· Introduktionsfinansiering under 2 år. Därefter förutsätts att sjukhusen 

behandlar kostnaden för nya läkemedel i den vanliga ekonomiska 

budgetprocessen. 

8. Rapport från möte med Ida Sjöberg Roche om ordnat införande Ingrid; Ida 

Sjöberg har som arbetsuppgift på Roche att se hur läkemedel kommer ut till 

patienterna. IS är kritisk och anser att om NT har beslutat nationellt om anvisning av 

läkemedel så borde detta gälla för hela landet utan att omprövning av 

landstingen/regionerna. Det regionala förfarandet fördröjer tillgången för patienterna, 

allt ifrån flera månader till år och förfarandet kan även innebära att det kan se väldigt 

olika ut runt om i Sverige med läkemedelstillgång. 

 

9. Förslag till nationella projekt inför NAP-möte. (Nationella patientföreträdarrådet) 

De förslag vi har är en trygg sjukförsäkring, subventionerad tandvård och 

diagnosbeskedet med val av behandlingsmetod. Se p 2.  
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10. Mötesdagar 2020. Alla har via mejl fått datumen för nästa års mötesdagar. Datumen 

torsdag 30 januari, tisdag 10 mars, måndag 27 april, onsdag 3 juni, tisdag 1 

september, fredag 9 oktober, torsdag 12 november och onsdag 16 december fastställs.  

 

11. Arbetsgrupperna;  

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

Gerd. På agendan är arbete med sidan Bra att veta om du får cancer samt artiklar om 

palliativ vård. Nytt möte 20 november. 

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

Ingrid har haft mejlkontakt med utvecklingsledare Johan och informerat om gruppens 

planer att bjuda in omvårdnadsansvariga. Johan har föreslagit att gruppen först ska 

träffa de utvecklingsledare som är involverade i ämnet. Förslagsvis kan detta ske i 

januari. Gruppen arbetar vidare.   

Cancerrehabilitering Elsy, Bertil och Thomas A. Arbetsgruppen avvaktar presentation 

av utredningen/kartläggningen av cancerrehabilitering i VGR/Norra Halland. 

 

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

medicinska riktlinjer. Aktuella remisser att lämna synpunkter på senast 15 

november är; Analcancer, Bröstcancer, Indolenta B-cellslymfom, Skelett- och 

mjukdelssarkom, Hjärntumörer och Tjock-och ändtarmscancer. Flera av 

vårdprogrammen är riktigt bra såsom Tjock- och ändtarmscancer och hjärntumörer. 

Alla får ta del av svaren och komma med synpunkter.  

 

 

     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/Bertil uppföljning och rehabilitering 

 

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

Regionens hus, Vita villan i lokal Rallaren. 
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14. Parkerade frågor; Fler företrädare till PNR, utformning av kallelsen. Fortsatt 

parkerade.   

 

15. Laget runt; Thomas A. ska delta i lungcancerföreningens dag i Stockholm. Enligt 

Thomas är lungcancer är en av de dödligaste cancerformerna men mycket har hänt 

vad gäller forskning de senaste åren. Anders Hansen kommer att tala om hjärnan och 

motion. Thomas är med i valberedningen. Christina är engagerad i Mustachkampen 

nu i november. Hon tipsar också om ett intressant radioprogram Plånboken som 

handlade om cancerförsäkringar. Alivia Cancervårdsförsäkring erbjuder folk att ta 

extra försäkring. Mia har varit på en regiondag med kolorectalcancer processen. Hon 

berättar om ett speciellt vårdprogram ERAS, som är en guideline som alla sjukhus i 

VGR förutom Borås och Alingsås arbetar utifrån. Programmet innebär ett stöd att 

hålla sig till och som visar var saker fallerar. Under dagen informerade dietist Maria 

Lancha om den nya broschyren hon har utarbetat och som vi i rådet har fått lämna 

synpunkter på. Broschyren är väldigt bra enlig Mia.  Elsy och Ingrid har deltagit i en 

workshop på Sahlgrenska. Workshopen är ett led i sjukhusets ackrediteringsprocess. 

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center har ambitionen att bli ett av Europas 

ledande cancersjukhus. Rådet har inbjudits att bistå med två deltagare i visionsarbetet. 

Ämnet under workshopen var ”vad som är viktigt för patienter och närstående i 

cancervård”. Ytterligare två möten är inbokade, 18 november och 5 december. Elsy 

har fått en inbjudan ”Är det något vi behöver veta?” från VGR att delta i ett möte 14 

november på Regionens hus. Mötet är en fortsättning på mötet med IVO förra hösten. 

Inger har deltagit i olika aktiviteter runt rosa månaden bl.a. på Rosa bandet gala i 

Skövde. Louise berättar att hon sett filmsnutten om strålning som flera av oss lämnat 

synpunkter på. Gerd informerar om att hon anmält sig till en workshop med inbjudan 

från Lena Rosenlund som deltog vid rådets förra möte. Workshopen kommer att 

handla om arbetet med en frågebank för att utvärdera vård. Även Nahid, Christina och 

Ingrid har anmält sig till workshopen. 

 

16. Föreläsningar i Skagerak kl. 10.00 (reseersättning men inget arvode) 

10 december Särskild gynekologisk dysplasi Cecilia Kärrberg (RPÄ) 

Sarkomföreläsningen är framflyttad till den 16 januari 2020 

 

17. Inbjudningar och intressanta föreläsare 

• Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet 

(föreläsning om bl.a. kosttillskott) 

• Annika Baan, chef för rehab och kliniska prövningar. Inbjuden till 11 

decembermötet. 

• Karin Gustavsson ssk, onkologen Sahlgrenska 

• Anna Genell RCC 
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• Maria Olsson, Uppföljningsmottagningen Sahlgrenska, ungas upplevelse 

 

18. Övriga frågor;  

• 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. Ingrid, Elsy, Bertil och Gerd är anmälda 

som patientrepresentanter. 

• Nedläggning av lungavdelning på Sahlgrenska, Thomas berättar om planerna 

och att patienter är oroliga. Diskussion runt detta. Ev. ta upp det på internatet 

med Bengt Bergman/Jan Nyman. 

 

19. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Planerade möten; 11 december och julmiddag med internat Nya varvet 5-6 

december  

Nästa möte 11december 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerak RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-11-15 

 


