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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-05-31 

Plats: RCC Väst Vinga 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Nahid, Ingrid, Mia, Vuokko, Natalie, Louise, Jan-Åke, Thomas, Elsy och 
Gerd.  

Från RCC deltar utvecklingsledare Jessica M och på fm. Elin Ljungquist, ny 
utvecklingsledare för bl.a. alla gyn cancrar och lungcancer. 

1. Bertil hälsar alla välkomna.  
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
3. Thomas Björk-Eriksson, RCC;  

– Rådsmedlemmar i PNR Väst. Mandatperioder på tre år med möjlighet till omval 
två gånger kommer att införas fr.o.m. 1/6-18. Alla medlemmarna i rådet ska skriva på 
nya överenskommelser.  
– Handlingsplan för regionalt sammanhållna patient- och vårdprocesser vid 
strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen. Thomas har ett uppdrag för två 
personer i rådet att läsa och komma med synpunkter på handlingsplanen på 
framtagande av en handlingsplan för patienter i behov av strålbehandling. Senast 15 
juni vill Thomas ha synpunkterna. Arvode utgår. Jan-Åke och Gerd som tidigare 
deltagit i framtagande av rapporten En ännu bättre strålbehandling åtar sig uppdraget.  
– Behov i gruppen av samtalskontakt. Kvarstår sedan förra mötet. Diskussion om att 
rådet eventuellt ska få ha en halvdag tillsammans med en samtalsledare/terapeut. Rådet 
får möjlighet att diskutera vidare under dagen och återkomma med besked. 
– RCC-dagarna i Malmö. Från rådet deltog Jan-Åke och Thomas. I möte med övriga 
PNR företrädare diskuterades hur man väljer in medlemmar i PNR. Det konstaterades 
att råden gör på lite olika sätt i de olika RCC: ena.  
Socialminister Annika Strandhäll deltog via videolänk. Bl.a. tog hon upp att hon var 
imponerad över hur man inom RCC har arbetat med patient-och närståendemedverkan 
och att detta perspektiv behöver komma in i den övriga vården. 
– Patient-och Närståendemedskapande. I allt förbättringsarbete ska patienter/ 
närstående erbjudas möjlighet att delta. Thomas BE menar att det är viktigt att 
patient/närstående tidigt kommer in i processarbete och helst redan när man skapar 
någonting. Tre områden är prioriterade inom vården i VGR;  

• Omställningen av vården med satsning på koncentration av sällanåtgärder, nära 
vård, digitalisering och kvalitetsdriven verksamhetsutveckling  

• Framtidens vårdinformationsmiljö 
• Att bli Sveriges mest attraktiva vårdgivare. 
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Med tanke på patient- och närståendemedskapande kommer därför Thomas att föreslå 
för hälso-och sjukvårdsdirektör Ann Söderström att medarbetare inom koncernkontoret 
som själva är drabbade av sjukdom delvis ska få arbeta med patient/närståendefrågor 
på arbetstid, dvs. att delvis få detta arbete finansierat av arbetsgivaren. 
Jessica M, RCC; 
– App för Så vill vi ha det! Jessica föreslår att göra en App med vår broschyr Så vill 
vi ha det! Jessica har varit i kontakt med IT-ansvarig och detta är möjligt att göra. Man 
kan nå många med en App och innehållet kan finns på många olika språk. Man kan 
också lägga in sidan på 1177 Bra att veta om du blir sjuk i cancer. Diskussion om 
fortsatt planering avseende arbetet. Endera kan man göra en nationell App som kan 
läggas in i RCC-appen där bl.a. alla diagnoser finns eller så kan man göra en App för 
PNR Väst. Diskussionen mynnar ut i att vi börjar med att göra en App för vårt råd och 
att rådet äger frågan. Vi anser dock att appen ska ligga nationellt men göras här och att 
vi i uppstarten äger frågan. Detta innebär att vi kan komma igång snabbare. 
– Ny mejladress till PNR Väst; pnrvast@rccvast.se 
Mejlen går till Jessica, Ingrid och Pernilla L. Vi kommer att använda den nya adressen 
i rådets informationsfolder som nu är under omarbetade. 
– Allmän uppdragsbeskrivning för PNR-företrädare i processerna. Jessica ska 
utarbeta en sådan och hon önskar synpunkter på vad som är viktigt att ha med i 
uppdragsbeskrivningen. Flera i rådet har erfarenhet som företrädare i olika processer. 
Synpunkter mejlas till Jessica senast 12 juni. 
– Uppdragsbeskrivning för processägarana. Jessica och Ingrid kommer att arbeta 
med denna i sommar. Bl.a. kommer det att stå att patient/närståendeföreträdare ska 
vara med i processen.  
– Våra dokument. Alla dokument såsom arbetsbeskrivningar, överenskommelser, 
uppdragsbeskrivningar m.fl. ska ses över och vi får i uppdrag att läsa dessa. Vi tar upp 
detta på senare möte under hösten. 
– Informationsmapp till nya medlemmar. Alla nya patient/närståendeföreträdare 
kommer att få en mapp med div. informationsmaterial. Informationen ger en bra grund 
för det fortsatta arbetet som företrädare. Jessica har utarbetat mappen. Lista finns på 
vad som ingår. Alla kommer att få en mapp på första mötet i september.  

4. Rådet välkomnar ny medlem Elsy Samuelsson från Kungsbacka. Elsy presenterar 
sig, kort presentation också från rådet. 

5. PROM och PREM; Marie Boetius RCC, utvecklingsledare bl.a. för lever gallväg, 
okänd primärtumör och allvarliga och ospecifika symtom. Marie är också ansvarig för 
arbetet med PROM och PREM, patientrapporterade mått, och besöker oss för att 
informera om patienters egenrapporterade upplevelser och hälsotillstånd. Enligt Marie 
lever allt fler allt längre med sin diagnos och det är viktigt att veta hur patienter mår 
efter behandling och hur deras livskvalitet påverkats av behandlingen. PROM handlar 
om symtom efter operation och behandling; hur klarar jag min vardag, hur är min 
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funktionsförmåga osv. Kan användas i möten med patienten. PREM handlar om 
upplevelser av vården, t.ex. väntetider, diagnosbesked, hur vården är organiserad 
under min resa, bemötande och förtroende. PROM och PREM kan leda till vinster 
och nytta för både patienten och vårdprocessen; i patientmötet, i 
verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Poängen är också att stärka 
patientens roll och är ett medel för att öka patientdelaktigheten. En annan poäng är att 
vårdgivaren kan identifiera riskgrupper och problem. Som ex. nämner Marie SVF-
enkät för levercancer som visar på dåligt resultat avseende emotionellt stöd, 
involvering och delaktighet. Marie nämner också att forskning visar förlängd 
överlevnad hos lungcancerpatienter som använder PROM, vården reagerar snabbare 
på symtom. Patienter som deltagit vill veta vad enkäterna ska användas till med ett 
tydligt syfte och vem som är mottagare. Marie berättar om ett exempel från urologen 
på Sahlgrenska där PROM används som en del i vård mötet. Patienten får en vecka i 
förväg alt. på en läsplatta i väntrummet vid besöket svara på olika frågor om symtom. 
Svaren/informationen används sedan i patientmötet och patienten kan få hjälp direkt. 
Arbetssättet underlättar för personalen och sparar både tid och resurser. Marie nämner 
också ett system som kommer från USA, promis. Detta är ett system av item-banker 
som genererar frågor beroende på hur respondenten svar, en databas med massor av 
frågor/påståenden. Arbetet med PROM och PREM innehåller flera utmaningar såsom 
tekniska utmaningar och problem med att inrapporterade mått kommit längre än 
utdatarapporteringen. Marie nämner att rådet är en grupp som kan påtala vikten för 
vården att använda PROM och PREM. Avslutningsvis delar Marie ut broschyren 
RCC vill möta framtiden med patientinflytande, prevention, processarbete och 
kunskapsstöd från vårdens professioner.  
Marie mejlar ut sin power point presentation. 
 

6. RCC-dagarna i Malmö. Jan-Åke och Thomas A har deltagit från PNR. De berättar 
om två intressanta dagar. Första dagen deltog de i olika föreläsningar och fick höra 
om cancerns historia, hur få ökad legitimitet ute i linjevägarna, nivåstrukturering som 
pågår landet runt och som ibland går trögt och ibland bra och om den svåra konsten 
att leva. Annika Strandhäll deltog i videolänk och påtalade att hon vill att RCC:s 
arbetssätt ska spridas till andra områden inom vården. Andra dagen innehöll 
grupparbeten och de olika PNR representanterna träffades. Man diskuterade bl.a. hur 
råden utser representanter och som tidigare nämndes så ser det olika ut i de olika 
råden. Vidare diskuterades en nationell modell för patientutbildning och hur utveckla 
arbetssätt för råden. En presentation gjordes av resultatet för 
enkäten/överenskommelsen som alla PNF företrädare ska ha fyllt i tidigare i vår. 
Frågan om att träffas fysiskt ett par gånger om året diskuterades. (Ingrid och Gerd 
nämner att ett telefonmöte är inbokat den 25 september och att en av deltagare från 
årets RCC dagar bör ingå tillsammans med Ingrid) Beatrice Melin ska se över 
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systemet för policy för PNF företrädare. Thomas A har fått material angående 
Cancerrehabilitering i Region Skåne. Vi får dessa som bilagor i mejl från Ingrid. 

7. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer. Då vi har många nya medlemmar i rådet har vi en genomgång 
av hur läsa och lämna synpunkter på Nationella vårdprogram och RMR. Jessica lovar 
mejla ut ett av de senaste svaren med synpunkter till alla i rådet, att ha som en mall. 
Aktuella NVP som vi lämnat synpunkter på sedan förra mötet är; Akut myeloisk 
leukemi, Prostata, Akut onkologi och Neuroendokrina tumörer. Svaren finns samlade 
i Dropbox. Inget REM har varit aktuellt.  

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 

8. Behov av samtalskontakt, diskussion om hur vi tänker runt detta. Tankar kommer 
upp om att det vore bra att i grupp få prata om kris, död och rent allmänt reflektera 
över detta. En del namn på vem vi skulle kunna tänka oss leda det hela kommer upp. 
Diskussionen utmynnar i att vi är intresserade av att få komma samman under en 
halvdag men att vi ska tänka igenom det hela under sommaren. Ingrid meddelar 
Thomas BE vårt önskemål.  

9. Aktuellt från processägarna på RCC under hösten; Föreläsningar äger rum följande 
datum; 11 september Myelom med Cecilie Blimark, 9 oktober Leukemi med Hege 
Garelius, 6 november CRC-screening med Andreas Pischel och 4 december prostata 
med Ingela Frank Lissbrant och Johan Stranne. Föreläsningarna äger rum kl. 10.00 – 
11.00 i lokal Skagerack. PNR är välkomna att delta.  

10. Rapport från arbetsgrupperna; 
– Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen.  
Mia, Lina, Louise och Gerd. Mia rapporterar att gruppen arbetat fram en mall för 
diagnoserna enligt tidigare uppdrag. Gruppen har formulerat ett brev till Thomas BE 
med en fråga om möjlighet till samarbete nationellt med 1177.  Jessica mejlar brevet 
under sittande möte och vi får svaret att vi kan gå vidare och kontakta 1177 nationellt. 
Gruppen planerar för ett möte under tidig höst. 
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– Sexuell hälsa.  
Nahid, Christer och Natalie. Man har inte kommit igång med arbetet. Ingrid erbjuder 
sig att delta i ett första möte och vara behjälplig med att ta fram en projekt-
beskrivning.  

  – Politikerpåverkan.  
Ingrid och Gerd. Ingrid har efter flera kontakter med olika partiföreträdare kortat ner 
och sammanställt svaren. Ingrid går igenom hur de olika partierna svarat både 
nationellt och regionalt. Av svaren framkommer att alla är positiva till RCC och önskar 
ett fortsatt arbete. Av svaren att döma känns det som att frågorna tagits på allvar av 
partierna. Några har inte svarat. På hemsidan kommer att framgå att alla partier blivit 
tillfrågade. Ingrid informerar om kontakt med kommunikatör på RCC som kommer att 
presentera svaren på hemsidan. Svaren kommer också att redovisas i nyhetsbrevet som 
kommer under sommaren. Det kommer att framgå att det är PNR som ansvarat för 
arbetet. 
– Revidera information om PNR.  
Ingrid, Inger, Thomas A och Gerd. Gerd informerar att gruppen arbetar med att 
uppdatera texten i broschyren och även tittat igenom texten och fått hjälp av 
kommunikatör att revidera informationen om PNR på hemsidan. Vi vill ha 
informationen i de olika forumen så enhetlig som möjlig. Arbetet har kommit så långt 
att vi har textmassan i en mall och vi har fått förslag på olika bilder. Efter diskussion 
enas rådet om att till broschyren välja den bild som vi har på rollupen. Det blir 
enhetligt och bilden är väldigt fin med ett barn och en man. Vi får också en synpunkt 
på texten och vi ändrar utifrån detta. Arbetsgruppen har fortsatt kontakt med 
kommunikatörerna.  
– Ny arbetsgrupp, Studiebesöket i Köpenhamn.  
Christer, Bertil, Mia, Nahid och Jessica har anmält intresse för att delta i 
arbetsgruppen. Arbetet har inte kommit igång. Jessica mejlar ut mall för att börja skriva 
till alla i gruppen under sommaren. 

11. Bröstcancerkonferens EBBC i Barcelona. Ingrid rapporterar från konferensen som 
hon har deltagit vid. Ingrid har tagit del av information vid olika sessioner och bl.a. 
lyssnat på att rapportera in symtom digitalt, huruvida äldre kvinnor ska opereras eller 
behandlas hormonellt, drän eller inte drän efter operation(gick lika bra utan drän). 
Ingrid lovar mejla ut sin rapport från konferensen när den är klar. 

12. Workshop om patientinformation kopplat till läkemedelsregimer. Jessica har 
mejlat ut information om workshopen som äger rum i Stockholm den 11 september. 
Inbjudan kommer från verksamhetsutvecklare på RCC Syd. Thomas BE vill att två 
deltagare från rådet deltar. Deltagarna ska ha relativt färska erfarenheter från 
behandling med cancerläkemedel.  Elsy och eventuellt Natalie föreslås åka till 
Stockholm för att delta i workshopen.  
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13. Nätverksmötet 15 maj med patientföreningar. Flera av oss deltog i dagen 
tillsammans med ett antal företrädare från olika patientföreningar. Anna-Karin 
Larsson, socionom och sexolog, föreläste om "Sexualitet - en 
ickefråga?  Eftermiddagen innehöll också information om Rcc väst samt vad PNR 
väst arbetar med. 

14. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper;  
– Kolorectalprocessen, Vuokko och Mia, har deltagit vid kvalitetsregistermöte för 
kolorectal. Problematiskt då inrapporteringen på flera ställen inte har kommit igång.  
– Palliativa processen, Louise och Jan-Åke, berättar att arbetet med att förbättra den 
palliativa vården pågår bl.a. med målsättning att öka kunskapen i primärvården. 
Processen är inbjudande och extremt välkomnande.    

15. Laget runt; Gerd har tillsammans med Louise och Mia deltagit vid ett 
videokonferensmöte angående Digital vårdplan på nätet. Sofie Grinnebäck och Ellen 
Brynskog från RCC deltog också. Natalie jobbar med Facebook gruppen. Har också 
haft kontakt med Ung Cancer angående en yngre företrädare helst från Halland. Har 
hittills inte hittat någon. Jessica nämner om arbetet med den kommande Appen. Först 
ska alla i rådet vara med i diskussionen och arbetet och senare kan ev. en arbetsgrupp 
utses som fortsätter arbetet. Vi tar upp detta på nästa möte. Elsy säger att hon 
tycker att det känns roligt att få vara med i rådet. Nahid nämner om Regiondagen den 
25 april och tycker att det var en bra dag. Bra att man kunde smsa frågor. Flera i rådet 
deltog på dagen. Louise nämner att då hon inte hört något från Sjöbergsstiftelsen har 
hon kontaktat Thomas BE som ringt och kollat upp. Arbetet har inte kommit igång 
men planeras göra det till hösten. Ingrid har deltagit i internat med processägare. Hon 
nämner att den regionala processägaren för huvud-hals Eva Hammerlid bjuder in 
patient och närstående att delta vid multi disciplinär konferens, MDK. Det är den 
enda diagnosen där detta förekommer. En enkät har gjort för att ta reda på vad 
patienterna tycker och resultatet är övervägande positivt. En av rådsmedlemmarna har 
egen erfarenhet som närstående och hen uttrycker att det var väldigt bra. Ingrid 
uttrycker att detta kunde vara en fråga för PNR att agera i med syfte att patienten ska 
bli mer delaktig i sin behandling. Ingrid nämner också att hon deltagit vid ett 
sjukhusövergripande processmöte i Borås. Ny chef har kommit som är öppen för nya 
arbetssätt. Ingrid har föreslagit att inga brev ska skickas ut som når patienten på 
fredagar. Bertil nämner att han och Jessica varit på möte i Omställningsgruppen, 
Sylvia Määttäs arbetsgrupp. På mötet gjordes en kartläggning av vad gruppen ska 
göra. Syftet är att öka patient/närståendemedverkan i vårdprocesserna och att ta fram 
en modell för patientmedverkan.  

16. Uppvaktning av politiker vid Regionfullmäktiges budgetmöte 18-19 juni. 
Eventuellt deltar Mia och Nahid. 

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

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

prostatacancer 
 

18. Ordförande tackar för bra möte och avslutar mötet. 
 
 
Mötestider 2018  
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 5 september 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 2018-06-14 


