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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-02-25 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Ingrid, Elsy, Thomas A, Inger, Mia, Jan-Åke, Gerd, 

Christer, Natalie, och Pia. 

1. Bertil hälsar alla välkomna.  

 

2. Föregående minnesanteckningar, inget att erinra. 

 

3. Information RCC Thomas; 

• Hans Hägglund, ny nationell cancersamordnare vid SKL börjar 4 mars. Beatrice 

Melin avslutar. I RCC Syd slutar Lisa Rydén och Maria Rejmyr Davis går in som 

biträdande chef. Hans Hägglund besöker RCC Väst 12-13 juni. Fyra 

representanter från PNR kommer att få tillfälle att träffa honom, halvdagsarvode 

utgår. Ett annat alternativ är att alla i rådet som kan deltar. 

• Cancerrehabiliteringsuppdraget, arbetsgruppen för cancerrehabilitering(RCC 

och Prové) träffades vid processägarinternat förra veckan. Man hade då en 

workshop angående cancerrehabiliteringen. PNR:s arbetsgrupp för 

cancerrehabilitering hade gärna deltagit men så blev inte fallet utan man ska 

istället träffa RCC:s arbetsgrupp nästa vecka och gå igenom vad som framkom 

vid workshopen. Bertil informerar om studiebesöket i Stockholm på Centrum för 

cancerrehabilitering. Diskussion om vilka rehabiliteringsmöjligheter som finns i 

nuläget för cancerdrabbade i Göteborg. Vi enas om att det är viktigt med en 

kartläggning av detta. PNR:s arbetsgrupp tar upp frågan med RCC:s arbetsgrupp 

och stämmer av så att man inte arbetar dubbelt. 

• Min vårdplan, Ingrid berättar att man vid processägarinternatet föreläste om 

Min vårdplan. Utifrån detta undrar Ingrid hur det fungerar i verksamheterna. 

Enligt Thomas ser det olika ut och verksamheterna har kommit olika långt.   

• Skandionkliniken, ny chef Kjell Bergfeldt kommer till Göteborg 8 maj för att 

träffa patienter. Se mera p. 5. 

• Cancerfondsrapporten som kom i förra veckan är en bitvis mörk läsning. 

Västra sjukvårdsregionen kan bli bättre. Bröstcancervården och 

prostatacancervården har svårt att få till det. Se mejl från Jessica 20 februari med 

rapporten som bilagor.  

 

4. Presentation av Pia, ny medlem i rådet.  
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5. Lymfödembehandling, Natalie berättar om lymfödembehandling som hon vid flera 

tillfällen har fått i Arizona USA. Behandlingen har varit väldigt framgångsrik. Natalie 

lovar att skriva en rapport om behandlingen. Rapporten kommer att ingå som en del i 

arbetet med rehabilitering. 

 

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

medicinska riktlinjer. Aktuella remisser att lämna synpunkter på är; Malignt melanom, 

Peniscancer och Urotelial cancer(Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör). 

Senaste datum 1 mars. 

 

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 

 

5. Planering nätverksträffen 8 maj, Ingrid och Jessica. Förmiddagen kommer att handla 

om rådets samverkan med utvecklingsenheten. Till eftermiddagen ska patientföreningar 

och patient/närståendeföreträdare i de olika processerna bjudas in. Ingrid mejlar ut Save 

the day snarast. Programmet för eftermiddagen kommer dels att innehålla en föreläsning 

angående uppdraget som rehabiliteringskoordinator av Pamela Delefors och dels ett 

besök av Kjell Bergfeldt Skandionkliniken i Uppsala. Kjell Bergfeldt är ny chef på 

kliniken och han åker ut på turné och träffar patienter och berättar om verksamheten. 

Skandionkliniken drivs gemensamt av sju sjukvårdsregioner och tar emot patienter från 

hela landet. På kliniken ges protonstrålning som är en behandlingsmetod mot cancer och 

andra tumörsjukdomar. Fördelen med protonstrålning är att risken för biverkningar är 

mindre. Se länk från Jessica; https://skandionkliniken.se 

 

6. RCC – dagarna i Linköping äger rum 21-22 maj. Natalie och Pia åker på dagarna. 

 

7. Verksamhetsberättelsen för PNR 2018 har Ingrid mejlat ut. Den är imponerande och 

vi har inget att tillägga.  

 

8. Rapport från studiebesök på Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm; 

Thomas A, Elsy och Bertil informerar från besöket som ägde rum 5 februari. Centrat är 
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beläget på Sabbatsbergs sjukhus. Vid besöket träffade man Maria Hellbom som är 

verksamhetschef. Rapport från studiebesöket finns i Dropbox. Besöket var väldigt 

givande. 

 

9. Socialstyrelsens allmänna riktlinjer vid sjukskrivning, Rapport ”Förbättrade 

möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling, ”Ingrid och Jessica. Enligt 

Jessica finns riktlinjer för sjukskrivning vid alla diagnoser. Hänsyn tas inte till det 

individuella som händer utan man går enbart på riktlinjer. För cancerpatienter är det 

många gånger så att man blir sjukare av sin behandling. I projektet Flexibel 

sjukskrivning för personer i cancerbehandling i VGR tar man hänsyn till individuella 

aspekter. Projektet har nu upphört. Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan 

med de Regionala cancercentrumen se över möjligheten för återgång i arbete för 

personer i cancerbehandling. Gerd deltog i en workshop i Stockholm 29 november med 

syfte att hämta inspiration till ett eventuellt gemensamt informationsmaterial, se 

minnesanteckningar 2018-12-17. Försäkringskassan har nu kommit med rapporten 

Förbättrade möjligheter att arbeta för patienter i cancerbehandling. För mer information 

se rapporten som delas ut på dagens möte.  

28 februari ska Ingrid och Sofie G delta på ett möte med Försäkringskassan regionalt. 

 

10. Världscancerdagen 4 februari 2019, Thomas A, Elsy och Bertil deltog. Dagen 

arrangeras av Nätverket mot cancer och rubriken för dagen var Bemötande och 

omhändertagande i världsklass? Eftermiddagen var väldigt intensiv med föreläsningar 

och paneldiskussioner runt cancerprevention, tidig upptäckt, kronisk cancer, 

digitalisering och att instifta en rättighetslag – från bör till ska. Nätverket mot cancer 

utsåg Peter Strang till årets cancernätverkare med motiveringen att han arbetat för att 

stärka patienternas möjligheter till optimal vård. Eftermiddagen innehöll också en stark 

patientberättelse.  

 

11. Diskussion kring rollen som representant för PNR och RCC Väst, Jessica. 

Diskussion i rådet kring hur vi tänker i frågan. Vi enas om att det är självklar, att vi när 

vi är ute på uppdrag, representerar PNR och RCC och att vi då har med oss ett patient-

och närståendeperspektiv. Vi diskuterar också kring att vi ska dela med oss av det vi 

tagit del av så att alla kan dra nytta av detta. Vi ska också lämna rapport på det 

genomförda uppdraget. En del av oss brukar använda namnskyltar vi fått i andra RCC 

sammanhang. Jessica föreslår att vi alla får namnskyltar vi kan ha då vi är ute på olika 

uppdrag. Jessica kollar upp detta. 

 

12. Vem ska stå för arvode? Då och då får vi olika uppdrag förmedlade genom RCC men 

som inte RCC ska stå för utan det ska den göra som kommer med uppdraget. Vid behov 
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erbjuder Jessica sig att vara behjälplig i dessa frågor. Ingrid lovar att mejla länk till 

beslut i arvodesfrågor fastställt av VGR. 

 

13. Vilken typ av information vill vi få ut av PREM (SVF-enkät)? SVF enkät går ut till 

de patienter som genomgått standardiserat vårdförlopp. På SVF dagen 31 januari visade 

Ingrid och Bertil resultat från sammanställning av tidigare besvarade enkäter. 

Sammanställningen visade svar avseende fyra dimensioner; emotionellt stöd, delaktighet 

och involvering, respekt och bemötande samt helhetsintryck. Emotionellt stöd och 

delaktighet visade låga värden medan de övriga visade höga värden. Ingrid och Elsy som 

nu är patientföreträdare i SVF processen har fått med sig en uppgift till rådet; att fundera 

över vilken information vill vi ha ut av enkäterna och vad är viktigt för patienter och 

närstående att påtala. Vi ska också fundera över om frågorna i enkäten är rätt ställda. 

Jessica mejlar ut enkäten. Vi tar upp frågan igen på nästa PNR möte 10 april.   

 

14. 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 fått ett mejl från redaktionen för 1177 

nationellt om att de hör av sig under januari. Vi har dock inte hört något och rådet 

tycker att vi skall skicka en påminnelse.  

1177 är en webbplats som drivs av Inera AB, ett företag som ägs av SKL, Sveriges 

landsting och regioner samt nästan alla kommuner gemensamt. 

Arbetsgruppen har läst Generell patientinformation cancer, sammanställd av RCC i 

samverkan 2019-01-10. Det är ett omfattande dokument med information som är 

hämtad från befintlig patientinformation som används inom cancervården i Sverige. I 

dokumentet görs många hänvisningar till 1177. Arbetsgruppen har läst en del 

hänvisningar och tycker att en del är bra medan andra är mindre bra. Arbetsgruppen har 

via mejl till Jessica erbjudit sig att gå igenom hänvisningarna och komma med 

patient/närståendesynpunkter. Jessica har kontaktat Sofie och Ellen, utvecklingsledare 

på RCC som är delaktiga i arbetsgruppen som arbetar med frågan i RCC i samverkan. 

Jessica ska be att få träffa Ellen och Sofie och vi avvaktar svar.  

• Sexuell hälsa.  

Natalie, Nahid och Christer. Mycket informationsmaterial finns redan och syftet med 

gruppens arbete blir att göra en inventering och sammanställa material. Gruppen utökas 

med Ingrid. 

• Cancerrehabilitering  

Elsy, Bertil och Thomas A. Projektbeskrivning har lämnats in till Thomas TBE och den är 

muntligt godkänd. Arbetsgruppen har gjort ett studiebesök på Centrum för 

cancerrehabilitering se p. 8 och se rapporten i Dropbox.  
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Målsättningen med arbetsgruppens arbete är att få igång någon verksamhet i Göteborg och 

att arbeta utefter PNR:s vision i denna fråga, se rapport från Köpenhamn och studiebesöket 

på Kreftcentret.  

Arbetsgruppen kommer att träffa RCC:s arbetsgrupp för cancerrehabilitering se p.3. RCC:s 

arbetsgrupp planerar att göra en patientundersökning och vår arbetsgrupp har fått frågan 

om att vara behjälplig i arbetet med att utforma en patientenkät. Rådet informerar om Vad 

vill du/ni förbättra i cancervården, en kartläggning som gjordes av PNR juni 2013. Vi 

menar att resultatet av denna kartläggning också kan tas med som exempel på en 

patient/närståendeundersökning.  

RCC:s arbetsgrupp ska kartlägga vad som finns i Göteborg och VGR och det är viktigt att 

grupperna samarbetar i detta arbete. 

 

15. Kartläggning gjord av PNR 2013. Ingrid tar upp att kartläggningen kan kokas ner och 

göras mer konkret. Vissa saker behöver också revideras. Gerd och Ingrid kommer att 

arbeta med detta 9 april på RCC. Under dagens möte delas kartläggningen ut och alla får 

i uppgift att inför 9 april fundera och komma med synpunkter.  

 

16. Patientföreträdare i vårdprocesserna; Jan-Åke och Louise är företrädare i palliativa 

vårdprocessen och Jan-Åke rapporterar från ett heldagsmöte 7 februari där både han och 

Louise deltog. Som företrädare verkar de för att den palliativa vården ska ske på jämlika 

villkor och att den som har behov ska ha möjlighet att välja hospice. Vidare berättar Jan-

Åke att Elisabeth Löfdahl, läkare inom palliativ vård, arbetar med uppdraget Hur vill vi 

att den palliativa vården ska se ut om 10 år? Under dagen diskuterades också behovet av 

ett gemensamt journalsystem och utbildning i palliativ vård. Som det är nu avseende 

sjuksköterskeutbildning så är palliativ vård en valbar kurs. Både Louise och Jan-Åke 

menar att kursen borde ingå i den obligatoriska sjuksköterskeutbildningen. Detta har 

man framfört till utbildningsansvarig som också deltog under dagen. 

 

17. Laget runt; Ingrid, under SVF dagen träffade Ingrid en politiker som frågade om 

utbildning för kontaktsjuksköterskor. Då vi inte är så insatta i detta har utvecklingsledare 

Sofie, ansvarig för kssk utbildning, lovat att komma på nästa PNR möte 10 april och 

informera oss. Vi kan då också ställa frågan till Sofie hur det fungerar i praktiken med 

erbjudandet om att alla cancerpatienter ska erbjudas en kssk. Elsy, informerar om 

tandvårdsstöd, ett stöd som kan erhållas av olika anledningar. Elsy vill påtala att detta 

stöd finns och att det är viktigt att sprida denna information. Inger, delar med sig av 

erfarenhet av att vara närstående. 
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18. Övrigt;  

 

Inbjudan; Under SVF dagen träffade flera av oss Henrik Ripa, ny ordförande i 

sjukvårdsstyrelsen för Sahlgrenska. Vi berättade om vårt PNR råd och vi bjöd in Henrik 

Ripa till ett av våra möten. Ingrid kommer att ta kontakt med inbjudan till ett av höstens 

möten.  

Planering; besök av Hans Hägglund 12-13 juni. Diskussion om dels skriftlig 

information om PNR och vårt arbete samlat i en mapp och dels muntlig 

information/presentation av vår verksamhet. Jessica kollar vilket av datumen som det är 

tänkt att PNR ska delta. Vi tar upp frågan igen på nästa möte. 

 

19. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Nästa möte 10 april 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-03-28 

 

 

 


