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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-11-14 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Ingrid, Vuokko, Louise, Elsy, Thomas, Inger och Gerd. 
Lina deltog på em.  
1. Bertil hälsar alla välkomna.  
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
3. Anna Karevi Verdoes och Thomas Björk Eriksson RCC; 

– Möten, Thomas och Anna har deltagit vid möten med RCC i samverkan. De kommer 
också att delta i ett höstinternat i Umeå. Varje RCC har en punkt där man rapporterar 
från sitt hem RCC. Thomas erbjuder PNR att om vi har något vi vill att han ska ta upp 
så är vi välkomna att mejla.  
– Finansieringen för 2019, enligt Thomas har inget besked kommit. Man räknar dock 
med de regionbidrag man tidigare har fått med en uppskrivning på 2 %. Man satsar 
också på statsbidrag som tidigare, en ansökan som utgår ifrån ett antal områden i 
foldern Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården är på gång. 
https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsi
ktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf   
Se mejl från Jessica. 
– Cancerrehabilitering, RCC har fått i uppdrag av Samverkansnämnden att kartlägga 
cancerrehabiliteringen i sjukvårdsregionen. Thomas har haft möte bl.a. med 
sjukhusdirektören på Sahlgrenska för att diskutera frågan. Man har talat om ett 
regionalt center för cancerrehabilitering och detta kommer att föreslås för den nya 
sjukvårdsstyrelsen. Ärendet ska återrapporteras till Samverkansnämnden den 20 
december, dock inte som en färdig rapport. Rapporten från studiebesöket i Köpenhamn 
ska bifogas som en bilaga till utredningen.  
– Samverkan med Vårdutveckling, Anna är positiv till detta och det finns möjlighet 
till flera upplägg. Rådet får diskutera och komma tillbaka med förslag. 
– Arvoden, frågan diskuterades i Malmö på RCC dagarna enligt Thomas. Ingen 
ändring i RCC Väst. Ingrid informerar att regionstyrelsen i VGR i februari i år fattat ett 
beslut att ersättning ska utgå till patient/närståendeföreträdare.  
Se länk; 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--
uppfoljning/verksamhetsutveckling/verksamhetsutveckling/patientdelaktighet/personcentrer
at-arbetssatt/information-for-patient/ 
 
– Onkologidagarna 2019, OK från Thomas att någon från PNR deltar. Dagarna 
kommer att äga rum i mars nästa år. Thomas deltog i år på dagarna i Jönköping. Han 
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lyssnade bl.a. till en intressant föreläsare Katrin Wode, RCC Stockholm-Gotland som 
talade om integrativ cancervård. Man planerar att bjuda in henne till RCC Väst. PNR 
kommer att bli inbjudna till föreläsningen. Jessica lovar mejla ut en länk med 
ytterligare information om föreläsaren.  
– Dialogdag Närhet och sexualitet, diskussion om att kombinera dagen med 
föreläsning av Katrin Wode. Avvakta planering tills man fått besked. 
– Träffen med sjukhuskyrkan, PNR informerar om att träffen var bra och att vi fick 
en bild av vad sjukhuskyrkan kan ställa upp med. Thomas undrar om behovet av 
samtalsstöd i gruppen. Ingen framkommer dock med behov i frågan just nu. 
 

4. Verksamhetsplan 2019, Ingrid (se p 3 finansiering ovan) informerar om att PNR har 
fått lämna en kortfattad beskrivning hur vi har tänkt att arbeta med tre av punkterna 
under 2019; – hur PNR arbetar med en stärkt ställning för cancerpatienter och ett 
förbättrat stöd till närstående, – goda metoder för att samla och sprida fördjupad 
patientinformation om cancer samt – mer sammanhållna vårdprocesser där endast 
medicinskt motiverade väntetider förekommer. Se mejl från Ingrid. 
 

5. Nationellt PNR möte i Stockholm 11 december, Ingrid och Jessica. Annika Larsson 
ordförande i den nationella arbetsgruppen för PNR-samordnare har kallat till mötet. 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. Vi har lämnat in våra synpunkter och Ingrid har gjort en 
sammanställning som vi går igenom på mötet. Beslutat sedan tidigare att Ingrid och Jan-
Åke deltar på mötet 11 december. 

 
6. Samverkan med utvecklingsledare på RCC, Ingrid. (Se p 3 Samverkan med 

Vårdutveckling). Idén kommer från utvecklingsledare Shirin Bartholdsson. Hon har 
föreslagit att utvecklingsledarna och PNR ska träffas för att bättre kunna samverka. Vi 
diskuterar hur och kommer fram till förslaget att bjuda in ett antal utvecklingsledare en 
förmiddagstid för att ta del av varandras arbete. Eftermiddagen planerar vi att ha 
nätverksträff med patientföreningar och patient/närståendeföreträdare i processerna. 
Programmet för nätverksträffen är information/föreläsning av rehab koordinator Pamela 
Delefors och information om PNR:s arbete. Datumförslag 8 maj 2019, lokal Skagerack 
RCC. Ingrid stämmer av med Anna V och Pamela D. Mejlar sedan ut Save the Day. 

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

välkomna att delta på kvällen den 6 på middag och på heldagen den 7 då de olika 
processägarna under 7 minuter presenterar sin verksamhet under det gångna året. 
Övernattning på Stenungsbaden. PNR har fått inbjudan. Som processledare i PNR 
kommer Ingrid att få 7 minuter för en presentation av PNR:s arbete under 2018. Vi går 
igenom punkterna under mötet. Ingrid mejlar ut presentationen när den blir färdig. 
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8. 2019 års mötesdatum, Ingrid och Jessica. Datum som bokas; 30 januari, 25 februari, 

10 april, 23 maj, 3 september, 4 oktober med AW, 7 november och 11 december. 
Julinternat 2019 äger rum 5-6 december på Nya Varvet. 

 
9. Nyval av vice sekreterare; Vuokko börjar nytt arbete och kommer inte att kunna delta 

så mycket under våren. Elsy väljs som ny vice sekreterare.   
 

10. Nätverksmöte med patientföreningar. Ingrid. Mötet som var planerat till den 8 
november blev inställt. Ny planering för 8 maj 2019. Se p 6 ovan. Programmet för 
nätverksträffen är information/föreläsning av rehab koordinator Pamela Delefors och 
information om PNR:s arbete 

 
11. Cancerdagen 27 november, Ingrid. Två deltagare från PNR får åka på konferensen 

som arrangeras av Dagens medicin i Stockholm. Vi tar del av programmet som verkar 
vara väldigt intressant. Elsy och Louise anmäler intresse och får åka på konferensen. 

 
12. Aktuella projekt;  

– Flexibel sjukpenning, Gerd kommer att ersätta Ingrid vid ett möte om Flexibel 
sjukpenning i Stockholm den 29 november, arrangerat av Försäkringskassan. 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 att det måste vara individanpassat och bli neutralt ur 
ekonomisk synvinkel för arbetsgivarna. Projektet är en del i en större insats, 
Mobiliseringsinitiativet. 

  
13. Inbjudningar föreläsare Ingrid; Eva Hammerlid, processägare HuvudHals, är inbjuden 

och kommer på december mötet. 
 
 
 
 

14. Rapport från arbetsgrupperna; 
  – Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen.  
  Mia, Lina, Louise och Gerd. Rapport från arbetsgruppen att Thomas tagit del av ett 
brev som ska ställas till 1177 nationellt med en förfrågan om samverkan. Brevet 
kommer att mejlas senare i kväll då arbetsgruppen har arbetsmöte. 
 – Sexuell hälsa.  
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Natalie, Nahid och Christer. Arbetsgruppen har diskuterat syfte och målformulering för 
arbetet med Ingrid.  Ett mål för arbetet skulle kunna vara att alla cancerberörda som har 
behov skulle få träffa en sexolog. Ett annat mål skulle kunna vara att påtala/informera 
vårdpersonal om hur betydelsefullt det är att de lyfter denna fråga. Enligt Nahid var 
syftet med arbetet från början att gruppen skulle åstadkomma någon form av skriftligt 
dokument med information till vårdpersonal.  
Man har också fört diskussioner om att anordna en dialogdag. Se p 3 ovan. Ingrid har 
erbjudit sig att hjälpa till med projektbeskrivningen. Elsy tipsar om bra skrivning 
angående närhet och sexualitet som finns i Generell patientinformation om cancer, 
RCC i samverkan. Elsy har fått i uppdrag (i sin roll som patientföreträdare i 
HuvudHals) av Sofie Grinnebäck att titta på detta material. Vi får ta del av materialet 
via mejl från Jessica.  
 – Studiebesöket på Kreftcentret i Köpenhamn.  
Arbetsgrupp bestående av Ingrid, Bertil och Christer har skrivit en rapport om 
studiebesöket. Rapporten gås igenom under mötet och vi fyller på med några uppgifter. 
Rapporten kommer att göras klar och arbetsgruppens arbete är därmed klart. 
Arbetsgruppen avslutas.   
– SVF. 
Ingrid och Bertil. Inga satsningar har ägt rum då ingen budget är lagd. Ingrid och Bertil 
har blivit ombedda att vara med på dialogdagen om SVF som äger rum 31 januari. 
PNR har fått inbjudan via mejl 19 oktober. 
– Kartläggning av arbetet i patient/närståendeprocesserna.  
Jessica kommer med förslag på en ny arbetsgrupp.  
 

15. Projektbeskrivning arbetsgrupp Jessica, förslag på projektbeskrivning, utarbetad av 
samordnade Arbetsgruppen för PNR, har mejlats ut. Vi tycker att den är för detaljerad 
och att mera klarspråk behövs. Ingrid tar upp att det vore intressant med en nationell 
bank över olika arbetsgrupper samt även resultaten av gruppernas arbete. Vi föreslår 
också att information om resultat ska göras tillgänglig på hemsida. Jessica tar med sig 
rådets synpunkter till den nationella arbetsgruppen. Om vi kommer på ytterligare 
synpunkter mejla dessa till Jessica. 

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

medicinska riktlinjer. Inga NVP eller RMR har lämnats in sedan förra mötet. Ett RMR 
Nationell tillämpning för tumörer i hjärna och ryggmärg är på gång och vi kan lämna 
synpunkter till Elsy senast 20 november. NVP kommer att komma ut på remiss runt den 
15 november. Diskussion om hur läsa NVP mynnar ut i förslaget att göra en lathund. 
Gerd åtar sig att påbörja arbetet och mejlar sedan ut för påfyllning. Förslag till Mall för 
kapitel, Omvårdnad och Rehabilitering i alla NVP har mejlats till utvecklingsledare 
Malin Samuelsson RCC Väst. Malin har lovat att ta upp den på ett nationellt möte 
avseende NVP. Diskussion också huruvida vi tycker att det behövs kortversion av NVP 
till patienter/närstående. Rådet är av den uppfattningen att det inte behövs. Däremot 
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tycker vi att det är välkommet att NVP kompletteras med ordförklaringar och att språket 
så långt möjligt anpassas till ”vanlig svenska”. Om kortversioner skrivs är det 
nödvändigt med en länk till den långa versionen/källan. Vuokko åtar sig att mejla rådets 
uppfattning i denna fråga till Thomas så att han kan ta med sig detta till mötet i Norr. 
 
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 
 

17. Aktuellt från processägarna på RCC under hösten; Föreläsning; 4 december prostata 
med Ingela Frank Lissbrant och Johan Stranne. Föreläsningen äger rum kl. 10.00 – 11.00 
i lokal Skagerack. PNR är välkomna att delta.  

 
18. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper; Inga rapporter idag. 

– Kolorectalprocessen, Vuokko och Mia, 
– Palliativa processen, Louise och Jan-Åke,  
– Huvud Halsprocessen, Elsy, 
– Bröstprocessen, Inger,  
– Cancervårdsprocessen, Christer och Vuokko,  
– NET, Lina,  
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.  
   

19. Laget runt;  
Ingrid har deltagit vid Regionalt seminarium för personcentrerat arbetssätt.  PNR 
var inbjudan att delta i seminariet som ägde rum 6 november. Seminariet anordnades av 
Karin Modig Pallin Förändringsledare Personcentrerat Arbetssätt Västra 
Götalandsregionen. Frågeställningen till PNR var att berätta om patientinvolvering i 
förbättringsarbete, dvs. berätta om projekt där patienter har arbetat tillsammans med 
personal för att åstadkomma bättre vård för patienterna. Inge Nilsson från 
patientföreningen ProLiv Väst berättade om hur förbundet i samarbete med professionen 
tagit fram patientöversikten som ger en tydlig bild övergenomgångna behandlingar och 
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hur de verkat. Anders Hansson från samma patientförening berättade om hur det är att 
vara patient och tillsammans med personal på Urologen, arbetat fram ett paket med 
informationsmaterial som nu delas ut till alla som får diagnosen prostatacancer på 
Sahlgrenska. Ingrid delade ut broschyren Så vill vi ha det! Ingrid berättar också om hur 
hon nominerat en bröstcancer- kirurg på SÄS till ett fint pris. Kirurgen har infört flera 
nya arbetsmetoder som inneburit att väntetiden för en bröstoperation minskat med flera 
veckor.  
Jessica arbetar halvtid på försök fram till operation. Efter op. blir det en lång 
rehabiliteringstid. Om vi i PNR då upplever att vi behöver mera stöd får vi ta upp detta 
med Ingrid och Anna.  
Lina har deltagit vid en världsnet dag. En fråga som ställdes var hur många av de 
närvarande patienterna som hade kontaktsjuksköterska. Det visade sig att ingen hade 
detta!  
Elsy har deltagit vid en regional dag om Klagomålshantering. Dagen innehöll bl.a. 
berättelser från patienter om deras resa och även att vad de hade blivit utsatta för ibland 
hade lett till stora förändringar. Ett annat inslag var en föreläsning av en gynläkare och 
psykoterapeut Barbro Wijma Linköpings universitet, som handlade om kränkningar 
inom vården. Forskning har visat att mycket har att göra med vad man har med sig. Har 
man blivit utsatt för övergrepp kan det bli så att man är väldigt känslig för beröring. 
Under dagen presenterade IVO sin verksamhet och likaså patientnämnden. Även 
Folktandvården deltog och berättade hur man arbetar med klagomålshantering. Jessica 
som också var med under dagen tyckte också att det var en bra dag. Att lyssna på 
patienterna är en viktig lärdom konstaterades det under dagen.  
Vuokko har blivit inbjuden att den 18 mars 2019 delta i en dag med tema 
Patientsäkerhetskultur. Det är ett nationellt möte i Trollhättan för 
specialistsjuksköterskor i kirurgi. Vuokko kommer att berätta om sina upplevelser av 
vården. 

 
 
 
 

20. Ordförande tackar och avslutar mötet. 
 

Mötestider 2018 och 2019 
17 december PNR möte  
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 17 december 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 2018-11-21 


