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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-10-12 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Christer, Natalie, Nahid, Bertil, Ingrid, Mia, Vuokko, Louise, Jan-Åke, Elsy, 
Inger och Gerd.   

1. Bertil hälsar alla välkomna.  
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
3. Anna Karevi Verdoes, RCC;  

– Nytt uppdrag, Västra Samverkansnämnden har gett RCC i uppdrag att se över 
cancerrehabiliteringen, hur det fungerar idag och titta på ledtider för rehabilitering. Ett 
SVF för rehabilitering planeras. 
– Värdskap, för programområdet cancer gick till RCC norr. Värdskapet blir vilande 
t.v. 
– Min Vårdplan digitalt, har startats upp. Utvecklingsledare Ellen Brynskog kommer 
att berätta mera under eftermiddagen.  
– SVF, den statliga satsningen upphör vid årsskiftet. SVF planeras därefter gå in i och 
förvaltas av den ordinarie verksamheten. Fyra SVF koordinatorer är utsedda i VGR, 
bl.a. Sofia Köster på Sahlgrenska. 
– Arvodesblanketter, till Anna så länge Jessica är sjuk. 
 

4. Samtalskontakt. PNR träffade Lars Birgersson från Sjukhuskyrkan den 9 oktober. Lars 
berättade om vad kyrkan kan erbjuda både patienter och personal i form av olika samtal, 
både enskilda samtal och avlastningssamtal för personalgrupper. Rådet var nöjd med 
träffen och skulle eventuellt kunna tänka sig någon form av fortsättning och iså fall 
gruppstöd. Vi beslutar att stämma av med Thomas BE senare under dagen. Elsy nämner 
att man vid behov kan ta kontakt med kyrkan för individuellt samtalsstöd hos t.ex. 
diakon. Ingen journal förs. 

 
5. Nationellt telefonmöte PNR i samverkan 25 september, Ingrid och Thomas deltog. 

En av punkterna rörde uppföljning av RCC-dagarna i Malmö. Efter Malmö har förslag 
avseende nationell harmoniering vad gäller råden och rådens arbete lämnats till RCC:s 
chef i samverkan Beatrice Melin. Under telefonmötet rapporterades också Nytt från varje 
RCC. Ett fysiskt möte planeras 11 december 2018. Se minnesanteckningar från mötet 
som mejlats ut av Ingrid.  
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6. Nationellt PNR möte i Stockholm 11 december, Ingrid. På detta möte får två 
deltagare från varje PNR delta. På mötet ska diskuteras arbetssätt för PNR; bl.a. hur 
utses representanter till råden, hur tillgodose mångfald, hur få med yngre och 
yrkesverksamma, antal möten/år, tidsbestämt ordförandeskap och prioriterade ämnen i 
arbetsgrupper. Varje PNR ska skriftligt lämna synpunkter senast 29 november. Se mejlet 
med minnesanteckningar som Ingrid mejlat ut. Vi ska inkomma med våra synpunkter till 
Ingrid senast 7 november. Vi beslutar att till dessa möten ha en fast och en alternerande 
deltagare. På så sätt tillgodoses både kontinuiteten och en möjlighet för alla i rådet att 
delta succesivt. Beslutas att Ingrid och Jan-Åke deltar på mötet 11 december. 

 
7. Samverkan med utvecklingsledare på RCC, Ingrid. Utvecklingsledare Shirin 

Bartholdsson har föreslagit att utvecklingsledarna och PNR ska träffas för att bättre 
kunna samverka. Beslutas stämma av med Thomas. Se p. 17 samverka med 
utvecklingsledare på RCC. Beslutas därefter vid ny diskussion senare under mötet att 
bjuda in utvecklingsledare så snart detta är möjligt. 

 
8. Julinternat, Ingrid. Internatet äger rum 6-7 december på Stenungsbaden. PNR är 

välkomna att delta på kvällen den 6 på julbordet och på heldagen den 7 då de olika 
processägarna under 7 minuter presenterar sin verksamhet under året. Övernattning på 
Stenungsbaden. PNR kommer att få en inbjudan. 

 
9. Vårens mötesdatum, beslutas att Ingrid och Jessica till nästa möte gör ett förslag med 

vårens mötesdatum.  
 

10. Nätverksmöte med patientföreningar. Ingrid har planerat för nätverksmötet som ska 
äga rum den 8 november 13.00–16.00. Rehabkoordinator Pamela Delefors har tackat ja 
till att komma och berätta om vad en rehabkoordinator kan hjälpa till med. Tid kommer 
att finnas även för frågor och diskussion. Ingrid kommer att skicka inbjudan till 25 
patientföreningar, till de olika patient/närståendeföreträdarna i processerna samt till alla i 
PNR. 

 
11. Regionalt seminarium för personcentrerat arbetssätt, Ingrid. PNR har fått inbjudan 

att delta i seminariet. Seminariet anordnas av Karin Modig Pallin Förändringsledare 
Personcentrerat Arbetssätt Västra Götalandsregionen och kommer att ha ca 100 
deltagare. Frågeställningen till PNR är att berätta om patientinvolvering i 
förbättringsarbete, dvs. berätta om projekt där patienter har arbetat tillsammans med 
personal för att åstadkomma bättre vård för patienterna. Ett exempel på detta berättas av 
Christer och är hämtat från ProLiv Väst. Patientföreningen har tillsammans med 
personal på Urologen arbetar fram ett paket med informationsmaterial som nu delas ut 
till alla som får diagnosen prostatacancer på alla sjukhus i regionen. Ingrid kommer att 



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 

kontakta Inge Nilson ProLiv för att be honom komma och berätta om projektet på 
seminariet. Ingrid kommer dessutom att berätta om broschyren Så vill vi ha det! 

 
12. Aktuella projekt;  

 
– Kvalitetsarbete vid SU som syftar till att ta fram regionalt sammanhållna 
patient- och vårdprocesser för strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. 
Kvalitetsarbetets syfte är att skapa en mer jämlik och säker vård för patienter i hela 
regionen oberoende vart strålbehandlingen ges. Kvalitetsarbetets uppgift är att ta fram 
regiongemensamma arbetssätt inom strålbehandling med patienten i fokus. Jan-Åke 
och Gerd (har i juni lämnat in ett yttrande över Handlingsplan för regionalt 
sammanhållna patient- och vårdprocesser för strålning) har nyligen deltagit i ett möte 
tillsammans med delar av projektgruppen som nu arbetar med att verkställa 
handlingsplanen för en ännu bättre strålning. Projektgruppen planerar att göra enkäter 
och intervjuer, med patienter som får strålbehandling, för att fånga in 
patientupplevelser. Projektgruppen planerar också för en referensgrupp med patienter 
från hela regionen. PNR har via Ingrid mejlat ut inbjudan att delta i referensgruppen till 
24 olika patientföreningar, klipp från inbjudan ”För att kunna utgå från ett 
patientperspektiv är deltagande från personer som genomgått strålbehandling av stor 
vikt. Vi vill fånga era upplevelser och åsikter, från första kallelsen till avslutad 
strålbehandling, för att få er bild av vad som fungerar bra idag samt vilka 
förbättringsområden som finns”. Patientföreningarna är välkomna att senast 1 
november anmäla 1-2 personer, som genomgått strålning de senaste fem åren. 
Referensgruppen planerar ha 2-3 möten. Anmälan ska gå till Alma Ihre Prové. Natalie 
från rådet är också intresserad och kommer att anmäla sig. 
– VR strålbehandling, Ingrid. I styrgruppen har Maria Browall från 
strålbehandlingen presenterat ett projekt rörande användning av VR-glasögon. Med 
hjälp av VR glasögon ska man hemma kunna uppleva hur det går till på strålenheten. 
Ingrid har från Frida Smidt RCC fått frågan om att delta i en arbetsgrupp som ska göra 
en skrivelse och ansöka om pengar till projektet hos Kampradstiftelsen. 
– Flexibel sjukpenning, Gerd kommer att ersätta Ingrid vid ett möte om Flexibel 
sjukpenning i Stockholm den 5 november. Hittills har detta mest varit ett projekt för 
personer som arbetar hos stora arbetsgivare. Där kan den sjukskrivne komma in och 
göra arbetsuppgifter som annars inte blir gjorde utan att putta ut vikarien. Vid 
diskussion i rådet framkommer att flera som är anställda hos en liten arbetsgivare inte 
hade kunnat gå in och arbeta lite då och då när man orkat. Arbetsgivaren skulle inte 
klara detta ekonomiskt, dvs. både avlöna vikarie och den sjukskrivne. Viktigt ta med 
sig att det måste bli neutralt ur ekonomisk synvinkel för arbetsgivarna. 
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13. Inbjudningar föreläsare Ingrid; Eva Hammerlid, processägare HuvudHals, är inbjuden 
och kommer på december mötet. Eva har i styrgruppen berättat om hur patienter i hennes 
vårdprocess blir inbjudna till MDK, Multidisciplinär konferens.  
Till november mötet föreslås att Ingela Frank Lissbrant och Johan Stranne, processägare 
för prostatacancer, bjuds in. Alternativt bjuder vi in utvecklingsledare. 

 
14. Rapport från arbetsgrupperna; 

  – Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen.  
  Mia, Lina, Louise och Gerd. Mia rapporterar att gruppen formulerat brev med önskan 
om samverkan/samarbete med 1177 nationellt. Brevet har ställts till Thomas BE för 
kännedom. Innan brevet skickas vidare vill gruppen höra vad Thomas anser. Gruppen 
har planerat tider för hösten. 
 – Sexuell hälsa.  
Natalie, Nahid och Christer. Det är svårt att formulera uppdragsbeskrivningen och 
gruppen har haft svårt att få till tider för att träffas. Diskussion i rådet om hur gå vidare. 
Vi enas om att det är ett viktigt ämne och att vi inte ska släppa det. Under diskussionen 
framkommer att det ibland förekommer svårigheter hos personal att ta upp ämnet. I 
palliativa teamet har frågan lyfts och man har diskuterat runt en dialogdag. Frågan om 
dialogdag får tas med Thomas BE. Se punkt 17 Sexuell hälsa. Beslutas vid ny 
diskussion senare under mötet att arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram underlag för 
hur arbetet ska gå vidare. 
 – Studiebesöket på Kreftcentret i Köpenhamn.  
Ingrid håller på med sammanställning och bearbetning. Arvode kan utgå för två 
personer under en halvdag. Diskussion i gruppen om vad som skilde besöken åt och vi 
enas om att det vid det senaste besöket framkom att man mer arbetade med socialt 
utsatta och att man la stor tonvikt vid mycket tidig fysisk träning.  
– MDK. Ingrid har tagit upp och vi har diskuterat frågan om möjligheten för 
patient/närstående att delta vid MDK och om rådet skall arbeta med frågan. Vi beslutar 
att avvakta med detta ev. arbete tills Eva Hammerlid har besökt rådet. 

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

medicinska riktlinjer. Fem NVP har varit aktuella att lämna synpunkter på; Huvud 
Halscancer, Sköldkörtelcancer, Cancerrehabilitering, Follikulärt lymfom och 
Långtidsuppföljning efter barncancer. Rådet har lämnat in synpunkter på samtliga 
program. Dessutom har vi lämnat synpunkter på Modell för uppföljning och 
rehabilitering, vårdprogram vid cancersjukdom. Rådet har också erbjudits möjlighet att 
lämna synpunkter på Organiserad PSA-testning. Vi har lämnat in att vi inte hade några 
synpunkter.  
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Malin Samuelsson som är ansvarig på RCC Väst för NVP har mejlat och tackat för att vi 
lämnar in synpunkter. De Nationella vårdprogrammen ser väldigt olika ut beträffande 
skrivningar om behov av och möjlighet att få psykosocialt stöd, omvårdnad och 
rehabilitering. Gerd har diskuterat med Malin och föreslagit att rådet arbetar fram en 
mall med rubriker för vad vi tycker ska vara med i kapitlet Psykosocialt stöd, 
omvårdnad och rehabilitering. Mallen skulle kunna användas i alla NVP. Malin ser 
positivt på förslaget och vill gärna ha vårt förslag innan den 12 november inför ett 
nationellt möte med NVP ansvariga. Gerd ansvarar för att göra ett utkast för mallen och 
mejla ut för synpunkter/tillägg.  

Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  
• Natalie fertilitet  
• Louise närstående och sexualitet 
• Vuokko sexualitet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar avseende 

RMR 
• Mia barnperspektivet 
• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt ansvarig sammanställa och 

mejla in svar avseende NVP 
• Elsy diagnosbeskedet samt ansvarig sammanställa och lämna in svar 

avseende RMR 
På nästa möte bör vi avsätta tid för att gå igenom hur vi läser remisser och lämnar 
synpunkter på NVP. 

 
16. Aktuellt från processägarna på RCC under hösten; Föreläsningar äger rum följande 

datum; 6 november CRC-screening med Andreas Pischel och 4 december prostata med 
Ingela Frank Lissbrant och Johan Stranne. Föreläsningarna äger rum kl. 10.00 – 11.00 i 
lokal Skagerack. PNR är välkomna att delta.  

 
17. Thomas Björk Eriksson RCC,  

– Cancerrehabilitering Thomas har blivit inbjuden av sjukvårdspolitiker Johan Feldt 
och haft en föreläsning om cancerrehabilitering bl.a. för Sahlgrenskas sjukhuschef 
Anne-Marie Wennberg. Thomas har också blivit inbjuden till HSS av Jim Aleberg och 
Johan Feldt och även i Vänersborg inför politikerna haft en dragning om 
cancerrehabilitering.  
– Kartlägga cancerrehabilitering, inbjudningarna/dragningarna har lett till att RCC 
fått i uppdrag av Samverkansnämnden att kartlägga cancerrehabiliteringen i 
sjukvårdsregionen. Thomas nämner kartläggning av vilka komponenter som är viktiga i 
psykosocial behandling och Gap analys där man ser vad som efterfrågas och vad som 
erbjuds. Två personer från PNR kommer att erbjudas delta i arbetet. Utvecklingsledare 
Sofie Grinnebäck RCC kommer att hålla i uppdraget och till sin hjälp kommer hon att 
ha Prové som bidrar med organisatoriskt stöd.  
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– Utvärdering Kraftens Hus kommer att göras endast efter ett år. 
– SVF, den statliga finansieringen upphör vid årsskiftet och regionen får hantera 
kostnaden. Fyra regionala SVF samordnare kommer att anställas, bl.a Sofia Köster på 
Sahlgrenska. 
 – Nytt SVF, SVF för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering kommer att 
föreslås 2019. Idén kommer ursprungligen från Mia i PNR.  
– Samtalskontakt, möjlighet till individuellt stöd kan bero på omfattningen. Möjlighet 
finns i större utsträckning för gruppstöd/avlastningsstöd någon gång då och då. Fortsatt 
diskussion om behov på nästa möte.  
– Samverka med utvecklingsledare, OK med Thomas som hänvisar frågan till Anna 
KV.  
– Sexuell hälsa, OK från Thomas med dialogdag men som också i denna fråga menar 
att vi ska involvera Anna. Diskussion om att bjuda in kssk och ssk som arbetar med 
bäckenrehabilitering. 
– Regiondag kommer att äga rum 31 januari 2019. Ämnet för dagen är 
slutrapportering av SVF. 

 
18. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen. 
Mia, Lina, Louise och Gerd. Mia rapporterar att gruppen formulerat ett brev med 
önskan om samverkan/samarbete med 1177 nationellt. Brevet har ställts till Thomas 
BE för kännedom. Innan brevet skickas vidare vill gruppen höra vad Thomas anser. 
Gruppen har planerat tider för hösten. 
– Sexuell hälsa. 
Natalie, Nahid och Christer. Det är svårt att formulera uppdragsbeskrivningen och 
gruppen har haft svårt att få till tider för att träffas. Diskussion i rådet om hur gå vidare. 
Vi enas om att det är ett viktigt ämne och att vi inte ska släppa det. Under diskussionen 
framkommer att det är svårigheter för personal att ta upp ämnet. I palliativa teamet har 
frågan lyfts och man har diskuterat runt en dialogdag. Frågan om dialogdag får tas med 
Thomas BE. Se punkt 16 Sexuell hälsa. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram 
underlag för hur arbetet ska gå vidare. 
– Studiebesöket i Köpenhamn. 
Ingrid arbetar med sammanställning och bearbetning. Arvode kan utgå för två personer 
under en halvdag. Diskussion i gruppen om vad som skilde besöken åt och vi enas om 
att det vid det senaste besöket påtalades att man mer arbetade med socialt utsatta och 
att man la stor tonvikt vid mycket tidig fysisk träning. 
– MDK, Ingrid har tagit upp och vi har diskuterat frågan om möjligheten för 
patient/närstående att delta vid MDK och om rådet skall arbeta med frågan. Vi beslutar 
att avvakta med detta ev. arbete tills Eva Hammerlid har besökt rådet. 
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19. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper;  
– Kolorectalprocessen, Vuokko och Mia, har deltagit vid en heldag. Man hade en 
egen punkt på agendan (10 minuter) och berättade om arbetet i arbetsgruppen 1177 och 
visade sidan Bra att veta när du blir sjuk i cancer. Sidan togs väl emot av övriga i 
processen. Vidare berättade man om mallen/skelettet för cancerdiagnoser. Man visade 
också broschyren om PNR rådet samt påminde om att det är viktigt att ställa PROM 
frågor. Andreas Pischler informerade om kommande screening; upp till varje landsting 
att besluta hur det ska gå till, spannet ska vara mellan 60-74 år, det kommer att 
innebära en mortalitetsreduktion och kommer att leda till tidigare behandlingar som 
inte är så omfattande som tidigare. 
– Palliativa processen, Louise och Jan-Åke, Louise rapporterar att vid möte 
framkommit att personal är intresserade av en dag om sexuell hälsa. 
– Huvud Halsprocessen, Elsy, i processen planerar man ta fram ett gemensamt batteri 
med information, Elsy har fått en förfrågan om att titta igenom materialet. 
 – Bröstprocessen, Inger, inget att rapportera. 
 – Cancervårdsprocessen, Christer och Vuokko, inget att rapportera.  
  – NET, Lina, frånvarade. 
Några processer saknar fortfarande patientrepresentanter. Dock finns nu inskrivet i 
uppdragsbeskrivningen för processägare att patient/närståendeföreträdare ska ingå i 
vårdprocessgruppen. Det är framförallt gyncancer processer som saknar 
patientföreträdare. Vid en paus presenteras Natalie för Elin Ljungquist, 
utvecklingsledare för gyncancerprocesser. Natalie är intresserad av att bli 
patientföreträdare. 
 

20. Min digitala vårdplan, utvecklingsledare Ellen Brynskog sjuksköterska och 
folkhälsovetare. På RCC arbetar Ellen främst med projektet Min digitala vårdplan. Ellen 
berättar om Hur funkar det? Och Vad kan man vinna på det? Ellen går igenom vad som 
menas med Min vårdplan och att den bl.a. ska vara skriftlig, individuell och upprättas i 
samråd med patienten. Syftet med vårdplanen är att åstadkomma ökad trygghet och 
delaktighet. Arbetet med den digitala vårdplanen har pågått nationellt i ett pilotprojekt i 
samverkan med SKL, Inera och RCC. Nationella mallar för 6 olika cancerdiagnoser har 
utarbetats. Några behandlingsenheter runt om i landet har börjat och andra ligger i 
startgroparna. 11 oktober startade man på kirurgkliniken på Sahlgrenska med två 
patienter. Min digitala vårdplan finns på 1177. Man går in på 1177.se och klickar på 
Stöd och behandling och sen får man via sitt bankid logga in och komma åt Min 
vårdplan. Enligt Ellen finns det en digital mognad hos gemene man, då folk börjar bli 
vana att mycket sker digitalt. Den digitala vårdplanen kommer dock inte att utesluta 
skriftliga vårdplaner utan de kommer att finnas kvar. De fördelar man tror finns med 
digitala vårdplaner är att de ökar tillgängligheten, ökar personcentreringen och 
delaktigheten. I den digitala Min vårdplan finns också fördelen med att man kan klicka 
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sig fram till otroligt mycket information som kan vara av intresse för den 
cancerdrabbade. Min vårdplan kan också fungera som ett planeringsverktyg där både 
patient och personal kan lägga in information. Personal får en avisering i sin dator när 
någon lagt in ett meddelande. Ytterligare en funktion finns där kssk och patient 
tillsammans kommer att kunna bygga upp en aktivitetsplan t.ex. för att hjälpa patienten 
att uppnå ett visst mål. Ellen lovar mejla en del av dragningsunderlaget till Ingrid som 
vidarebefordrar till rådet. Ellen bifogar också sin mejladress ifall vi har frågor, 
synpunkter eller undringar runt Min vårdplan. Vi är i så fall välkomna att höra av oss. 

   
21. Boktips; Dödsbädden av Felicia Feldt, Anticancer av David Servan-Schreiber. 
 

22. Laget runt; Elsy och Natalie informerar om att de deltagit i ett möte i Stockholm med 
rubriken Workshop om patientinformation kopplat till läkemedelsregimer. Det var 
en bra dag och deltagarna fick bl.a. arbeta i en workshop och komma med synpunkter på 
informationsblad om läkemedel. En del av informationen handlade om levnadsvanor. 
Det framkom olika åsikter rörande huruvida dessa frågor skulle förmedlas eller inte till 
patienterna. Sjuksköterskor ville inte skuldbelägga patienterna och ville inte ha med 
detta på informationsbladet. Nahid arbetar med och är delaktig i en 
mammografikampanj på Angereds närsjukhus och även i ett projekt på Närhälsan 
SRHR, sexuella och reproduktiva hälsorättigheter. Ingrid har deltagit i konferens SOTA 
(State of the Art) bröstcancer med mycket intressanta föreläsningar rörande framsteg i 
behandling. Ett ämne som togs upp var torra slemhinnor pga. behandling och vad man 
kan göra åt detta. 

 
23. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 
Mötestider 2018 och 2019 
14 november PNR möte 
17 december PNR möte  
8 november halvdag, nätverksträff patientföreningar 
6-7 december, Julinternat med övernattning, kväll den 6 december och heldag den 7 
december med rapportering från processägarna 
31 januari 2019 Regiondag om SVF 

Nästa möte 14 november 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 2018-10-28 


