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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-01-25 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Thomas, Nahid, Ingrid, Mia, Jan-Åke, Maria och Gerd.  
1. Bertil hälsar alla välkomna.  
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
3. Thomas Björk-Eriksson RCC;  

– Studieresa till Köpenhamn. Preliminära datum är 17-18 april. Thomas kontaktar 
Center for kreft och sundhed och frågar om vi kan få komma på studiebesök den 18 
april. Meddelar sedan Christer som håller i praktiska arrangemang runt resan. Pernilla 
kontaktas angående bokningar.  
– Utredningen en ännu bättre strålning har varit uppe i HSS. HSS ställer sig positiv 
till utredningen och tycker att rapporten är välgjord. HSS har föreslagit utvidgat 
samarbete med strålningen i Värmland.  
– PSA-provtagning, en utredning angående detta har gjorts och den ska upp i HSS i 
början av februari. Ett förslag är att en särskild enhet ska ta hand om alla provsvar. 
Proverna ska dock kunna tas på flera håll.  

4. Val av vice ordförande, Maria som varit vice ordförande tackar nej till omval. Jan-
Åke föreslås till ny vice ordförande. Jan-Åke tackar ja till uppdraget. 

5. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer. Inga aktuella NVP att rapportera. Vuokko har sammanställt 
synpunkter på RMR avseende prostatacancer och skickat in dessa. 

Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  
• Ingrid 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. 
6. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Bra att veta när du blir sjuk – 1177, tidigare Baspärmen. Mia, Lina, Louise och 
Gerd. Mia rapporterar att gruppen planerar för ett nytt möte inom det närmaste. Inget 
aktuellt att rapportera. 
– Sexuell hälsa. Maria sammankallande, Nahid och Christer. Inget aktuellt att 
rapportera. 
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  – Politikerpåverkan. Sammankallande Ingrid och Gerd. Ingrid presenterar brevutkast 
till politiker både regionalt och nationellt inför valet 2018. Thomas BE har fått tillfälle 
att komma med sina synpunkter. Rådet lämnar sina synpunkter och bl.a. föreslås en 
ytterligare fråga angående tidig upptäckt och tidig behandling samt att vi i skrivelsen 
anger att svaren på frågorna kommer att läggas ut på RCC:s hemsida. Ingrid reviderar 
skrivelserna utifrån rådets synpunkter samt synpunkt senare från Gunnar, dvs. att vi bör 
använda ordet cancerrehabilitering och inte bara rehabilitering.  Tidsplanen är att 
breven ska vara klara i mars för utskick. I maj önskar vi in svaren från politikerna. 
 – Studieresan. Christer håller i detta och har tillsammans med Thomas planerat in 17-
18 april 2017. Se ovan under p. 3.  
– En ännu bättre strålning, Jan-Åke rapporterar att HSS ställer sig bakom 
utredningen med förslag från RCC om fortsatt planering för denna verksamhet. 

7. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper;  
– Kolorectalprocessen, Vuokko och Mia. Inget att rapportera från processen enligt 
Mia. Mia och Vuokko har tackat ja till att vara med som patientrepresentanter i arbetet 
med Kvalitetsregistret för kolorectalcancer. 
– Palliativa processen, Louise och Jan-Åke. Jan-Åke rapporterar från mötet den 1 
december då man talade om olika målområden som man ska arbeta vidare med såsom 
jämlik vård, närståendes behov, sexuell hälsa och samverkan med andra vårdgivare. 
Nästa möte äger rum 6 mars.  
– Processgruppen cancerrehabilitering, Vuokko och Christer. Vuokko deltog i 
möte igår.  
– Bröstcancerprocessen, Maria. Maria informerar om att man har gjort om Rosa 
boken som inte heter Rosa boken längre utan Min cancerplan. Vidare arbetar men runt 
frågor som handlar om sexuell hälsa och att alla i regionen ska ha samma definitioner 
och begrepp.  

8. Rapport från projektgruppen SVF, Ingrid och Bertil. Ingrid och Bertil deltog förra 
veckan i möte med projektgruppen. Den fråga som mest diskuterades var hur man ska 
driva SVF när den statliga ersättningen tar slut. Meningen är att SVF då ska gå in i den 
vanliga driften. Man oroar sig över hur man ska få till det. Man skissar nu på ett 
tjänsteutlåtande, som alla kan stå bakom och där man motiverar ytterligare tilldelning 
för kvarstående omställningskostnader.        

9. PROM, patients reported outcome measure (hur blev resultatet av behandlingen) 
och PREM, patients reported experienced measure (nöjdheten med vården). På 
dialogdagen runt SVF den 2 februari ska Ingrid och Bertil ska delta vid en station 
som rör PROM och PREM frågor. Patienter som gått igenom SVF har fått sig tillsända 
PREM enkäter med frågor som rör deras upplevelser i samband med utredning, vård 
och behandling.  
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10. Regiondag/dialogdag om SVF 2 februari 2018, Scandic Crown, RCC. Rådet är 
inbjudna och flera av oss planerar att gå. Bertil och Ingrid kommer att delta vid ett 
utställningstorg med 5-6 stationer. Se p. 9. 

11. Regiondag cancerrehabilitering 24 april, Ingrid. Se information p 22. 
12. Världscancerdagen 2018 i Stockholm, arrangerat av Nätverket mot cancer. Dagen 

äger rum söndag den 4 februari mellan 10-16. Anmälningstiden har gått ut och ingen 
har anmält sig. Beslutas att ingen deltar detta året.  

13. Onkologidagarna i Jönköping 19-20-21 mars. Ingrid har mejlat ut att 2-3 personer 
kan få åka på dagarna och ta med sig poster och presentera PNR-rådets arbete. Ingen 
har anmält intresse att åka och tiden börjar bli för knapp för att kommunikatörerna ska 
kunna hinna hjälpa till med poster mm. Beslutas att ingen deltar detta året. 

14. RCC-dagarna i Malmö 22-23 maj. Två medlemmar i PNR får åka på dagarna. 
Beslutas att rådsmedlem som inte tidigare deltagit åker. Jan-Åke och Thomas är 
intresserade och ska undersöka om de kan delta.  

15. Utvärderingsblanketten, vi påminner oss om att denna årligen ska fyllas i och att det 
ska vara klart innan RCC-dagarna. Resultatet från alla RCC ska sammanställas och 
presenteras på dagarna. Ingrid kommer att ha med utvärderingsblanketten på nästa 
möte 7 mars. De som inte kommer att delta vid mötet kommer att få blanketten 
hemskickad med svarskuvert.  

16. Lathund nya PNF företrädare, Ingrid. Ingrid och Jessica har börjat ta fram en 
Lathund för nya PNF företrädare. Bl.a. har man påbörjat en sammanställning av böcker 
och annan litteratur. 

17. Uppdragsbeskrivning, revidering, Ingrid. Rådets uppdragsbeskrivning, reviderad 
2015, är aktuell för revidering. Uppdragsbeskrivningen finns i Dropbox. Alla läser 
uppdragsbeskrivningen inför nästa möte. Ingrid kommer tillsammans med Jessica och 
att Anna revidera uppdragsbeskrivningen. Ingrid lovar skicka en länk till Thomas så att 
han kan komma in i Dropbox. 

18. Nya medlemmar till rådet, Ingrid. Ingrid och Jessica kommer i dagarna att träffa en 
person från Ung cancer. Ytterligare två nya medlemmar behövs till rådet och vi 
behöver ha spridning till andra delar av regionen.   

19. Samarbete patientföreningar, Ingrid. Ingrid och Jessica planerar en halvdag då 
patientföreningar ska bjudas in. Datum är satt till den 15 maj med start 11.30 och med 
gemensam lunch på Lyktan. Aktuella ämnen är sexuell hälsa och information av rehab 
koordinator. Ingrid kontaktar föreläsare och kommer att mejla ut save the day till 
patientföreningarna. 

20. Nationella videomötet, Ingrid. Vårt råd ska denna gång förbereda och hålla i mötet 
som planeras äga rum 21 mars. Datumet krockar med flera andra arrangemang. Ingrid 
har varit i kontakt med övriga råd för att ändra datum för mötet. I dagsläget oklart med 
nytt datum men Ingrid försöker få till en planering för ett möte, endera video eller 
skype, tillsammans med övriga PNR råd. Ingrid och Mia deltar från väst.  
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21. Övriga punkter;  
– Invigning av Kraftens hus i Borås 6 februari. Rådet har fått personliga 
inbjudningar och flera av oss planerar att delta vid invigningen. Vi har med oss 
gemensam present.  
– Medicinska föreläsningar våren 2018. Medlemmar i PNR rådet är välkomna att gå 
på föreläsningarna. Ersättning för reseutlägg utgår. Föreläsningarna äger rum 10-11 i 
Skagerack RCC; 13 februari barncancer, 13 mars tyreoidea, 17 april 
cervixcancerprevention och 15 maj melanom.  
– Halland och samverkan, Ingrid och Jessica har diskuterat att samverka med syd för 
att på något sätt ta tillvara Hallands intressen.  
– Mötesdatum i april, om studieresan till Köpenhamn äger som planerat måste vi ha 
ett nytt mötesdatum istället för den 18 april. Närvarande rådsmedlemmar föreslår 3 
april som ersättningsdatum. 

22. Gunnar Eckerdahl, processägare Cancervårdsprocessen. Gunnar är inbjuden till 
rådet för att informera om Regional medicinsk riktlinje (RMR) tillämpning av 
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Rådet får ta del av dokumentet. I 
dokumentet, som varit ute på remiss före jul, finns nu inbakat synpunkter från de olika 
remissinstanserna. Dokumentet ska i morgon presenteras för PPR, program- och 
prioriteringsrådet i VGR (består av tjänstemän från olika förvaltningar). Gången är 
sedan att dokumentet ska behandlas av Samverkansnämnden i VGR och om det 
godkänns så presenteras det på RCC:s hemsida. I dokumentet står det ska i de flesta fall 
och inte bör som är brukligt i de nationella vårdprogrammen (som inte kan bestämma 
vad de olika landstingen ska göra). Om dokumentet blir godkänt kan Gunnar gå ut till 
olika enheter och med större tryck fråga hur det står till med olika saker. I dokumentet 
finns bl.a. skrivningar om i vilka skeden i sjukdomsförloppet som en fast vårdkontakt 
ska utses, att varje avdelning eller mottagning som vårdar cancerpatienter ska ha en 
kurator i teamet, om regionalt cancercentrum för cancerrehabilitering, att 
sjuksköterskor som ger cancerbehandling ska vara specialistsjuksköterskor och att alla 
patienter med diagnosen cancer och som ska påbörja behandling ska erbjudas att träffa 
arbetsterapeut och fysioterapeut för information i grupp.  
Gunnar kommer att medverka vid en dag om cancerrehabilitering anordnat av RCC den 
24 april. Dagen kommer att äga rum på Scandic Crown och aktuella ämnen är sexuell 
hälsa och närhet samt fysisk aktivitet.  

23. Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår; 
• Per Carlsson, onkolog Sahlgrenska 
• Claes Jönsson, bildinterventionscentrum Sahlgrenska 
• Karin Bergmark, överläkare och onkolog gynekologi 
• Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska inom onkologi, 

Isotopmottagningen 
• ASIH-chef 
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• Ingela Frank-Lissbrandt, onkolog och processägare för vårdprocessen 
prostatacancer 
 

   24. Att göra lista;  

– Utvärderingsblanketten, Ingrid tar med till mötet 7 mars. Skickar till de som inte 
deltar på mötet.  

– Lathund till nya PNF företrädare, Ingrid och Jessica 

– Uppdragsbeskrivning Ingrid reviderar tillsammans med Jessica och Anna. Alla i 
rådet läser igenom den uppdragsbeskrivning som finns i Dropbox, 2015 

 
Mötestider 2018  
18 april alt. 3 april, 31 maj, 5 september, 12 oktober med after work, 14 november, 17 
december.  
Utöver dessa tider kommer julinternat 6-7 december, kväll den 6 december och heldag 
den 7 december.            

 Nästa möte 7 mars 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 2018-01-31 


