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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2019-01-30 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Jessica, Nahid, Bertil, Ingrid, Louise, Elsy, Thomas A, Inger, Gerd, Christer och 

Pia. 

1. Bertil hälsar alla välkomna.  

 

2. Föregående minnesanteckningar. Se nedan punkt 9. 

 

3. Information RCC Thomas och Anna; 

• Verksamhetsberättelsen, arbete pågår. PNR:s verksamhetsberättelse kommer 

med som en bilaga till RCC:s verksamhetsberättelse. Arbetet ska vara klart i 

mars. 

• RCC i samverkan, möte. Hans Hägglund ny nationell cancersamordnare var 

med på mötet och presenterade sig. HH kommer till RCC Väst två dagar under 

våren och ska bl.a. träffa Koncernkontoret och SU:s ledning. PNR kommer också 

att bli inbjudna.  

• Cancerrehabiliteringsuppdraget, uppdragsbeskrivning har tagits fram. Sofie 

Grinnebäck är utvecklingsledare för uppdraget och Thomas A, Elsy och Bertil är 

patientrepresentanter knutna till uppdraget. 

• Kraftens Hus i Borås, 1-årsjubileum 6 februari. 

• Studiebesök Centrum för cancerrehabilitering Sabbatsbergs sjukhus, Thomas 

A, Bertil och Elsy gör tillsammans med Sofie Grinnebäck studiebesök den 4 

februari. Man träffar bl.a. Marie Hellbom ansvarig för verksamheten. 

• Stödsamtal, inget behov i rådet f.n. 

• Omställningen, information från Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström 

1 februari på RCC. PNR är välkomna. 

• Min vårdplan digitalt, Anna. Arbetet rullar på och man tar det i lugn takt. 

Bröstmottagningen på Sahlgrenska är en av verksamheterna som har påbörjat 

arbetet med den digitala vårdplanen. Mycket utgår från materialet i Den rosa 

boken.  

• Samverkan utvecklingsledare/PNR Anna, möte inbokat 8 maj på fm. 

Utvecklingsledaren presenterar sina områden och PNR presenterar sig och 

berättar om vad vi arbetar med.  
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4. Onkologidagarna 2019. Svensk Onkologisk förening anordnar onkologidagar 19-21 

mars i Stockholm. Årets tema är prevention och förebyggande arbete. Efter att via mejl 

ha stämt av med Thomas angående deltagande anmäler Louise, Elsy, Nahid och Inger 

intresse för att åka på dagarna. Bokning sker via Pernilla Lembing. Sofie och Ellen RCC 

deltar i dagarna.  

 

4. Nationellt möte via videolänk, Jessica och Ingrid deltar. Arbetsgruppen som tagit fram 

utbildningen deltar i mötet. Ingrid ersätter Natalie. Strukturen på utbildningen ska vara 

likadan i alla RCC. Årliga uppföljningssamtal ska ske med företrädare från RCC, 

processledare och patient/närståendeföreträdare. 

 

5. Nationell Primärvårdskonferens äger rum 1-2 oktober i Göteborg, Tema framtidens 

cancerrehabilitering. Diskussion om medverkan av PNR. Arbetsgruppen 

Cancerrehabilitering tar på sig att arbeta fram något material till konferensen. För mera 

information se länk från Jessica. http://www.nationellpvkonferens19.se 

 

6. Dropbox, Jessica. Alla dokument finns i nya Dropbox. Om det inte fungerar för någon 

att komma in mejla Jessica. 

 

7. Ny medlem i rådet, Pia Helgesson, välkomnas Vi presenterar oss för varandra. 

 

8. Arvode, Jessica. Kallelse till aktuellt möte ska bifogas ersättningslapparna, alternativt 

mejlkorrespondens om inte kallelse finns. Företrädare som har anställning och som är 

sjukskriven rekommenderas kontakta Försäkringskassan för information. 

 

9. Värdskap Nationellt PNR, Ingrid. Vid förra mötet diskuterade vi att erbjuda oss vara 

värd för Nationella PNR möten under 2019. Enligt Ingrid kan detta inte bli aktuellt  då 

mötena ska äga rum tillsammans med RCC i samverkan. Vi kan däremot erbjuda oss att 

sammanställa dagordning, vara ordförande och föra minnesanteckningar under 2019. 

Ingrid åtar sig att utforma och skicka vårt erbjudande. 

 

10. RCC – dagarna i Linköping äger rum 21-22 maj. Jessica lovar mejla ut länk med 

information. Förutom Ingrid får två personer från rådet delta. Louise och Pia anmäler 

intresse. Jessica mejlar frågan om deltagande till Natalie. 

 

11. Världscancerdagen 4 februari, deltar gör Bertil, Elsy och Thomas A.  

 

12. Broschyr från dietist Maria Lancha, samtliga i rådet tycker att broschyren är väldigt 

informativ och fin. Feedback i frågan har mejlats till Maria. 

 

http://www.nationellpvkonferens19.se/
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13. Möte Cancerfonden 14 maj, Ingrid. Ingrid har mejlat ut information till rådet. Natalie 

som var först med att anmäla intresse för deltagande deltar som patientrepresentant. 

 

14. Inbjudan från IVO, Ingrid. IVO har skickat en inbjudan med fråga om att medverka 

vid intervju och inspelning angående patientupplevelse av vården i samband med 

cancerdiagnosen. IVO vill dels intervjua och spela in upplevelse från en nöjd patient och 

dels en missnöjd patient. Thomas A medverkar som en av patienterna. Ingrid har 

förmedlat mejladresser till patientföreningarna för inbjudan om deltagande från 

ytterligare en patient.  

 

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

medicinska riktlinjer. Inga aktuella remisser att rapportera. 

 

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 

 

16. 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. Utöver detta har inte gruppen fått någon 

återkoppling. Nytt möte 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. 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. Diskussion om att arbetsgruppen ska sammanställa 

information/material/resurser om sexuell hälsa. Mycket material finns på olika håll, det 

verkar dock vara svårt för vårdpersonal att närma sig ämnet. 

• Cancerrehabilitering  

Elsy, Bertil och Thomas A. Arbetsgruppen har träffats och man har gjort 

projektbeskrivning som lämnats in till Thomas RCC. Projektplanen läggs i Dropbox. 
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Gruppen planerar studiebesök på Centrum för cancerrehabilitering, se punkt 3 ovan. 

Arbetsmöte är bokat 1 februari kl. 11.00, också i samband med föreläsningen. Gruppen 

planerar också arbeta fram något material inför primärvårdskonferensen i oktober se punkt 

5 ovan.  

 

17. Laget runt; Elsy deltog 18 januari på en regional konferens i Halland, Varje dag 

räknas/SVF. Elsy deltog som patientföreträdare på fm. Det redogjordes för vissa 

lyckande arbeten. På em. berättade process ägarna från sina arbeten i processerna, 

patientföreträdarna deltog inte på em. Sammanfattningsvis ligger Halland bra till med 

sina ledtider och det var ett gott klimat mellan deltagarna på konferensen. Elsy har också 

deltagit som patientföreträdare i på ett regionalt processmöte i HH i november (VGR). 

Kontaktsjuksköterskorna deltog också. På mötet diskuterades hur ta hand om 

biverkningar, även sena. Arbete pågår med att ta fram en gemensam information. Elsy 

mejlar ut mera information. Thomas A deltog i förra veckan i mötet med IVO. En 

sjuksköterska och en kommunikatör intervjuade och Thomas A fick berätta om sina 

upplevelser av vården som för hans del var väldigt positiva. Vidare berättar Thomas A 

att IVO ska ha träffar med alla RCC för att få information och material om vad som har 

gått bra och vad som har gått mindre bra. Väntan är det värsta enligt Thomas A men vad 

som för hans del var bra var att han från start fick fem tider att hålla sig till. Thomas A 

kommer att få ta del av och godkänna intervju materialet innan det används. Gerd 

rapporterar om feedback från referensgruppsmötet 18 december angående 

regiongemensamt arbetssätt strålning. Feedbacken har kommit från Alma Ihre Prové. 

Syftet med mötet var att samla patientupplevelser runt strålbehandlingen för att lära och 

förbättra omhändertagandet. På mötet deltog 15 patientrepresentanter från 

patientföreningarna som via PNR och Ingrid fått inbjudan och information om mötet. 

Mötet var väldigt lyckat enligt Alma och det framkom många upplevelser och 

synpunkter som arbetsgruppen kommer att ta med sig i det fortsatta arbetet. Bertil har 

deltagit i möte med arbetsgruppen som arbetar med patientmedverkan och som leds av 

Sylvia Mättää Koncernkontoret. Man planerar att annonsera i tidningar och i sociala 

nätverk efter patienter från all sjukvårdsverksamhet. Tanken är att involvera patienterna i 

högre utsträckning. Vidare i arbetsgruppen ingår Anna, Jessica och Carina RCC: Nästa 

möte i arbetsgruppen äger rum 7 februari. 

 

18. Minnesanteckningar från nationella PNR mötet i samverkan som ägde rum i 

december finns i Dropbox. Jessica lovar också mejla ut anteckningarna som består av 

frågor och svar och som berör bl.a. rehabilitering som ses som ett prioriterat område, att 

möten ska äga rum två gånger om året i juni och december samt att processledare ska 

finnas i samtliga PNR. 
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19. Årets cancernätverkare, Ingrid. Nätverket mot cancer som arrangerar 

Världscancerdagen har meddelat att priset inte går till vår nominering.  

 

20. Nätverksmöte med patientföreningar. Ingrid. Planering för 8 maj 2019 kvarstår. 

Programmet för nätverksträffen är information/föreläsning av rehab koordinator Pamela 

Delefors och information om PNR:s arbete. Inbjudan kommer att mejlas till 

patientföreningarna och till företrädarna i de olika processerna. 

 

21. Utbildningsdag för representanter i vårdprocessgrupper; Jessica informerar om att 

hon arbetar på en utbildningsdag för PNF i processerna. 

 

22. SVF – dagen 31 januari 2019, Louise och Thomas A och Gerd deltar vid stationen 

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

PNR samt Så vill vi ha det. Möte för att förbereda arbetet vid stationen har ägt rum på 

RCC med Edwin Andersson Prové. Edwin tar med allt material till stationen. Ingrid och 

Bertil deltar vid en station som redovisar PREM enkätsvar från SVF. 

 

23. Generell patientinformation cancer, RCC i samverkan: Jessica har mejlat ut 

materialet. Synpunkter på innehållet bl.a. i avsnittet om känslomässigt och psykosocialt 

stöd diskuteras. Diskussionen mynnar ut i att vi tittar på materialet och mejlar våra 

synpunkter till Jessica som sammanställer och mejlar vidare till Sofie Grinnebäck 

ansvarig från RCC Väst. Synpunkter till Jessica senast 8 februari. 

 

24. Från mottagare till medskapare Rapport 2018:18 från Vårdanalys. Elsy undrar om 

denna kan beställas. Ingrid har via mejl från Thomas vidarebefordrat rapporten till alla i 

rådet. Jessica lovar undersöka möjligheten till beställning. 

 

25. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

 

Nästa möte 25 februari 2019 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 2019-02-14 

 

 

 


