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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-12-17 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Ingrid, Vuokko, Louise, Elsy, Thomas A, Inger, Gerd, Jan-

Åke och Natalie. 

1. Bertil hälsar alla välkomna.  

2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. Nya rådsledamöter saknar tillgång 

till Dropbox och kan inte läsa gamla minnesanteckningar annat än på hemsidan. Ingrid 

mejlar Jessica i frågan. 

4. Nationellt PNR möte i Stockholm 11 december, Ingrid. Annika Larsson ordförande i 

den nationella arbetsgruppen för PNR-samordnare har kallat till mötet. På mötet var det 

tänkt att diskutera 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 skulle skriftligt 

lämna synpunkter senast 29 november.  

Ingrid och Jan-Åke deltog från Väst. PNR – företrädare från olika delar av landet deltog. 

Mötet leddes av Stig Hanno PNR RCC Stockholm-Gotland. Man hade ingen dagordning 

och inga mötesanteckningar gjordes. Under mötet kom man fram till att ordförandena 

och vice ordföranden i PNR i fortsättningen bör delta, detta för kontinuitetens skull. 

Mötena bör förberedas bättre i framtiden. Önskemål om att PNR företrädare ska ha 

möjlighet att träffas 1-2 gånger/år utöver RCC- dagarna togs upp. RCC Västs modell 

med processledare diskuterades och det framkom önskemål om att ha denna modell även 

i andra råd. Angående arvode framkom att RCC i samverkan bett SKL om riktlinjer.  

På eftermiddagen träffade PNR-företrädarna de olika cheferna för respektive RCC.  

Beatrice Melin, nationell cancersamordnare summerade önskemålen från PNR. Gruppen 

ska i fortsättningen få möjlighet att träffas rent fysiskt två gånger/år och detta ersätter 

telefonmötena. 

På dagens möte i vårt råd diskuteras ovanstående. Vi menar att mötena måste ha ett syfte 

och att någon måste ansvara för att mötena organiseras och struktureras upp med 

dagordning, ordförande och sekreterare. Diskussionen mynnar ut i att vi i Väst kan 

erbjuda oss att ta hand om värdskapet för mötena under 2019. Vi tycker också att 

tjänsteman på RCC bör vara ansvarig för frågan. Vi lyfter frågan till Thomas BE vår 

RCC chef. 

5. Cancerdagen 27 november 2018, arrangerad av Dagens medicin. Elsy och Louise 

deltog. Det var en fantastisk dag enligt båda två. Dagen innehöll bl.a. föreläsningar om 

Primärvårdens roll i cancervården och områden som tidig upptäckt, samordning, 
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eftervård och rehabilitering i primärvården lyftes. På dagen framkom att Primärvården 

upplever brister i kommunikationen med andra vårdenheter och patienter får ofta själva 

berätta vad som hänt. Primärvården har svårigheter med att hålla sig uppdaterade. Eliya 

Syed, CaPrim, cancer i Primärvården berättade om ett nytt arbetssätt inom primärvården 

i Stockholm. Se länk; 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-

oss/nyheter/2018/september/caprim/  

 

Eliya Syed kallade all vård utöver primärvård för sekundär vård. Elsy mejlar ut bildspel 

till hela rådet. Andra föreläsningar under dagen handlade om digitalisering, 

patienträttigheter, tillsyn, och nya behandlingsmetoder. Dessutom talade Marcela Ewing 

RCC Väst om tidig upptäckt utifrån sin forskning och avhandling och Gunilla 

Gunnarsson om högspecialiserad vård. 

6. Uppdrag om förbättrade möjligheter för patienter i cancerbehandling att arbeta 

efter förmåga (grundad i Flexibel sjukpenning, projekt i VGR) Gerd har deltagit i 

möte arrangerat av Försäkringskassan i Stockholm, huvudkontoret. ”Bakgrunden till 

mötet/workshopen är att Försäkringskassan fått i uppdrag av regeringen att analysera och 

lämna förslag på hur myndigheten (inom ramen för befintlig lagstiftning) kan bidra till 

ökad dialog och bättre samverkan mellan Försäkringskassan och RCC. I uppdraget ingår 

att analysera vad Försäkringskassan och onkologin kan göra för att underlätta för 

arbetsgivare att bidra till att patienter i cancerbehandling kan vara och återgå i arbete 

utifrån förmåga och det individuella behovet av rehabilitering. Försäkringskassan och 

RCCs chefer hade ett första möte i augusti 2018. Där presenterade Försäkringskassan sin 

analys av vad man kan göra tillsammans inom ramen för befintlig lagstiftning. Det 

resulterade i ett beslut att tillsammans ta fram ett gemensamt informationsmaterial om 

att arbeta med cancer för att öka samtliga parters kunskaper om målgruppen och den 

problematik som uppstår med en oförutsägbar arbetsförmåga. Beslutades även att 

genomföra en konferens/workshop för detta arbete och med syfte att lyfta fram förslag 

och idéer som kan bidra till att individen snabbare och lättare kan återgå i arbete”. 

Förslag från deltagare i de olika workshopens såsom stärkt samverkan mellan 

myndigheter, ökat stöd till individen, regelbundna avstämningar, rehab råd, bättre 

läkarintyg samt utökade rehab koordinators funktioner framfördes.  Återrapporteringen 

på regeringsuppdraget ska göras till Socialdepartementet senast den 28 januari 2019.  

7. Julinternat, Ingrid. Internatet ägde rum 6-7 december på Stenungsbaden. Delar av PNR 

deltog. Kvällen den 6 december var trevlig med aktiviteter och middag. Såsom 

processledare deltog Ingrid även den 6 på dagen. Ett inslag handlade om bröstscreening. 

Det är problem med att rekrytera läkare. Beträffande prostatascreening kan man läsa av 

provsvaren centralt. Att prostatascreena sent i livet ger inte så mycket. Man vill komma 

igång med tarmscreening nästa år i åldersgruppen 60-62 år. Man är medveten om att det 

kan komma att uppstå problem med att få in koloskopier utan att det inkräktar på övrig 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/2018/september/caprim/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyheter/2018/september/caprim/
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vård. Utbildning av sjuksköterskor till koloskopisjuksköterskor pågår. WHO har gett ut 

riktlinjer för screening. 7 december presenterade processägarna aktuellt från processerna 

2018. Det framkom bekymmer och uppgivenhet över sjukhussituationen på Sahlgrenska, 

dvs. en ansträngd personalsituation där både personal och vårdplatser saknas. 

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

medicinska riktlinjer. Rådet har lämnat synpunkter på tre NVP; Kronisk myeloisk 

leukemi, gallvägscancer samt lungcancer. Elsy tar över sammanställningen av 

synpunkter för samtliga RMR tills vidare. Vi går igenom Lathunden för läsning av NVP. 

Lathunden ska finnas med i mappen som nya i rådet får vid start. Lathunden läggs också 

i Dropbox.  

 

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 

 

 

 

9. Thomas Björk Eriksson RCC; 

 – Möte RCC i samverkan, RCC cheferna deltog i det Nationella PNR mötet i 

Stockholm på em. PNR kommer att få ha två nationella möten/år. RCC dagarna står 

utanför. Vi presenterar vårt förslag angående värdskap för 2019. Thomas säger OK och 

att man kan tänka sig möten i april och oktober. Rådet kan skriva till Beatrice Melin 

med erbjudande om värdskapet. 

– Cancerrehabilitering, RCC:s arbete med att kartlägga cancerrehabiliteringen i 

sjukvårdsregionen går vidare. Prové ger administrativt stöd. Sofie och Anna på RCC 

ingår i gruppen. Man planerar att bemanna upp gruppen med processägare och PNR 

företrädare. Thomas m.fl. har haft möte med sjukhusledningen på Sahlgrenska 

angående gruppens fortsatta arbete. Ledningen tycker att det är ett viktigt arbete. 

Diskussion om behovet av rehabilitering utifrån radioprogrammet Kropp och själs 

program 11 december Livet efter cancern. Se länk; 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1199213 

 

10. Brev till SU:s styrelse angående anställningsstopp, Ingrid. Diskussion i frågan som 

mynnar ut i att vi har för lite kunskap om situationen för åstadkomma en skrivelse. 

Frågan med förslaget dras tillbaka. 

https://sverigesradio.se/avsnitt/1199213
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11. Årets cancernätverkare, Ingrid. Nätverket mot cancer arrangerar Världscancerdagen 

nästa år den 4 februari. Ingrid föreslår att vi nominerar Thomas BE till årets 

Cancernätverkare. Ingrid skriver ett förslag och vi fyller på. 

12. Världscancerdagen 2019, 4 februari. Följande anmäler att de vill åka; Thomas A, 

Louise, Nahid, Bertil, Ingrid, Inger, Gerd, Elsy. Ingrid frågar Thomas BE hur många 

som får åka. 

13. Samverkan med utvecklingsledare på RCC, Ingrid. Planeringen är en träff 8 maj 

2019, lokal Skagerack RCC. Förslaget om samverkan passar bra in då Mia Westling 

uttryckt önskemål om samverkan runt sexualitet och samlevnad. 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. Ingrid stämmer av med 

Anna V och Pamela D. Mejlar ut Save the Day. 

14. Dialogdag Närhet och sexualitet, diskussion om att kombinera dagen med föreläsning 

av Katrin Wode. Fortsatt avvakta svar från Anna. 

15. 2019 års mötesdatum, Ingrid och Jessica. Datum bokade sen tidigare; 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. 

16. Nätverksmöte med patientföreningar. Ingrid. Planering för 8 maj 2019. Se p 13 ovan. 

Programmet för nätverksträffen är information/föreläsning av rehab koordinator Pamela 

Delefors och information om PNR:s arbete. 

17. Rapport från arbetsgrupperna; 

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

  Mia, Lina, Louise och Gerd. Brev har mejlats till 1177 nationellt med 

erbjudande/förslag om samarbete. Gruppen har idag fått ett mejl från redaktionen för 

1177 nationellt om att de hör av sig efter julhelgerna. Nytt möte bokas in 1 februari kl. 

09.00-13.00 med avbrott för föreläsning om Aktuellt inom Omställningen av hälso- 

och sjukvård med Ann Söderström (10.00–10.30) 

 – Sexuell hälsa.  

Natalie, Nahid och Christer. Arbetet har inte kommit igång. Förslag från Ingrid att man 

börjar med en inventering av vad som finns skrivet. Det finns redan mycket text i 

ämnet. Bl.a. har man på RCC en påbörjad text i Min vårdplan för HHcancer. 

Ytterligare förslag från Ingrid är att gruppen kontaktar utvecklingsledare och kuratorer 

för att fråga om vad som finns i ämnet. Ett första möte för arbetsgruppen bokas in 1 

februari på RCC i samband med föreläsning om Aktuellt inom omställningen av hälso-

och sjukvård med Ann Söderström. Ingrid deltar vid arbetsgruppens möte och hjälper 

till med projektbeskrivningen. 

– Ny arbetsgrupp Cancerrehabilitering startas. Elsy, Bertil och Thomas A är 

intresserade. Thomas A åtar sig att vara sammankallande. Möte bokas in 1 februari kl. 

11.00, också i samband med föreläsningen.  
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Vi lyssnar på delar av radioprogrammet Livet efter cancer, Kropp och själ. 

18. 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. Så vitt vi vet är det framförallt gyncancer processer som saknar 

patientföreträdare.  

19. Laget runt; stryks idag. 

20. Organisationen för SVF efter 2018. Bertil och Ingrid informerar om att det blir en ny 

organisation för SVF. Istället för projektgruppen som hittills arbetet med frågan bildas 

en arbetsgrupp med bl.a. de fyra SVF-samordnare som finns på de olika sjukhusen i 

regionen. PNR har representerats av Ingrid och Bertil som nu har fått frågan om att vara 

kvar i arbetsgruppen. Gruppen har möten en gång i månaden. Diskussion om byte av 

företrädare som mynnar ut i att Elsy som är intresserad övertar Bertils plats i 

arbetsgruppen. Ingrid kvarstår. 

21. Föreläsning av Eva Hammerlid, processägare HuvudHals. Eva är professor och 

specialist i ÖronNäsaHals sjukdomar på Sahlgrenska och regional processägare för 

HuvudHalscancer. Eva visare ett bildspel om regional MDK för HH. Vi kommer att få 

delar av bildspelet via mejl från Ingrid. Eva berättar att HH var tidiga med att införa 

MDK dit även patienter och närstående var välkomna att delta. Redan för 40 år sedan 

införde man att patient/närstående bjöds in till att delta i tumörkonferens. En av 

anledningarna var att HH drar med sig psykosociala bekymmer efteråt. MDK kan vara 

ett sätt att göra patient och närstående mera informerade, delaktiga samt tryggare i 

vården. Vården vinner också på detta arbetssätt då alla samlade vårdaktörer kan bilda sig 

en uppfattning av patientens situation. 250 personer/år insjuknar i HH cancer varje år i 

VGR samt norra Halland. Alla behandlas på Sahlgrenska. Förutom att delta vid 

tumörkonferensen träffar patient/närstående den läkare som sen ska ha hand om 

patienten.  Man har gjort undersökningar om vad patienten tycker om att delta i 

tumörkonferensen. En av undersökningarna som Eva refererar till visar att 82 % svarade. 

97 % av de svarande tyckte att det var utmärkt och att det var en mycket bra dag. 

Generellt har enkäten gett arbetssättet mycket goda omdömen.  

Se mera om frågor och svar i bildspelet. 

22. SVF – dagen 31 januari 2019, Louise och Mia har blivit tillfrågande och ska delta vid 

en station angående rehabilitering. Dels ska en poster om PNR vara med, dels nya 

broschyren om PNR samt Så vill vi ha det. Thomas A åtar sig också att delta vid 
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bemanning av stationen. Diskussion om innehållet utifrån vårt studiebesök i Köpenhamn 

på Kreftcentret samt ovanstående radioprogram om Livet efter cancern som mynnar ut i 

att det behövs ett centrum för cancerrehabilitering i Göteborg och att vården ska stå för 

detta. Ett förslag från Thomas A är att några gör (arbetsgruppen för rehabilitering) ett 

studiebesök på Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm i samband med 

Världscancerdagen den 4 februari 2019. 

23. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Mötestider 2019 

30 januari PNR 

31 januari 2019 Regiondag om SVF 

 1 februari kl. 10.00–10.30 Aktuellt inom Omställningen av hälso- och sjukvård med 

Ann Söderström. Arbetsgrupperna har arbetsmöten i samband med denna föreläsning.  

Nästa möte 30 januari 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-01-02 

 

 

 


