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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-09-05 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Ingrid, Mia, Vuokko, Louise, Jan-Åke, Thomas, Elsy, Lina, Inger och 
Gerd.  Från RCC deltar utvecklingsledare Jessica. 

1. Bertil hälsar alla välkomna.  
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
3. Anna Karevi Verdoes, RCC;  

– Kunskapsorganisationen, Cancerområdet kommer att ingå som ett programområde i 
de 21 planerade programområdena. I slutet av september kommer beslut att fattas om 
vilken region som kommer att tilldelas värdskapet för cancerområdet. Värdskapet 
kommer att vara vilande så länge som statliga pengar finansierar RCC. RCC Väst har 
tillsammans med RCC Syd och RCC Norr ansökt om värdskapet. I arbetet med den nya 
Kunskapsorganisationen fungerar RCC som förebild bl.a. med hur man arbetar med att 
ta tillvara patient/närståendes upplevelser och erfarenheter i syfte att förbättra vården. 
– Lymfödembehandling, RCC kommer att lägga fram ett uppdrag att kartlägga 
lymfödembehandlingen. Uppdraget läggs fram till hälso-och sjukvårdsdirektör Ann 
Söderström på koncernstaben idag. Första steget är kartläggning som sen följs av en 
handlingsplan. Utvecklingsledare Elin Ljungquist från RCC kommer att hålla i 
gruppen. Bakgrunden till uppdraget är att lymfödembehandlingen inte fungerar 
tillfredsställande i regionen. 
– Min Vårdplan digitalt, arbetet fortskrider och det händer mycket. Utvecklingsledare 
Ellen Brynskog kommer till rådet den 12 oktober och berättar mera.  
– Kost och behandling, Dietist Maria Lancha har fått i uppdrag att ta fram kostförslag 
i samband med behandling.  
– Virtual Reality, styrgruppen har fått information om att man på strålningsenheten 
utvecklat en app i vilken man med hjälp av glasögon (lånas ut av enheten) kan ta del av 
hur det ser ut på vårdenheten. 
Jessica, RCC; 
– App för bl.a. Så vill vi ha det! Jessica har haft möte med personal på VGR:s 
innovationsplattform och diskuterat hur man ska kunna nå ut med vår information. Se 
länk innovationsplattformen https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/ Man har 
diskuterat och tänkt vidare och ett förslag är ev. publicering av information på 
mikrowebb. Se länk mikrowebb http://kolinfo.vgregion.se  
Man diskuterade också vad som klagas på beträffande cancervården. Jessica har utifrån 
detta kontaktat Patientnämnden och planerar ett fysiskt möte. Jessica har också fått en 

https://www.vgregion.se/ov/innovationsplattformen/
http://kolinfo.vgregion.se/
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inbjudan att delta i en heldag, Vårdgivarens hantering av patientklagomål, den 8 
november. Rådet får delta med en person utöver Jessica. Elsy är intresserad och vill 
delta.  
– Patienthuset, Jessica tipsar om Patienthuset som är en nationell arbetsgrupp för 
patientsamverkan. Patienthuset är ett aktiebolag som startats av en privatperson och 
som tar tillvara patienterfarenheter. Se länk http://www.patienthuset.se/vardtjanster-
erbjudes/  
– Informationsmapp till nya medlemmar. Alla nya patient/närståendeföreträdare 
kommer i fortsättningen att få en mapp med div. informationsmaterial. Även vi som 
inte är nya får idag mappen. I mappen finns också 2 ex. av dokumentet 
Överenskommelse mellan patient-och närståendeföreträdare och regionalt 
cancercentrum samt Jävsdeklaration. Jessica vill att vi under mötet skriver under 
och lämnar in dokumenten till henne. Var och en behåller ett ex av överenskommelsen. 
Alla i rådet får förlängt mandatperiod med 3 år.  Avstämning kommer att ske med 
företrädarna under mandattiden.   
– Samtalskontakt, Jessica och Ingrid har stämt av med Thomas och framför ett förslag 
om en eftermiddag, 9 oktober, där en av sjukhusprästerna medverkar. Tanken är att vi 
ska få information om deras arbete, ta del av deras erfarenheter av att möta människor i 
sorg och höra vad de kan erbjuda. Eftermiddagen kan kombineras med att kl. 10.00 
komma och lyssna på föreläsningen om leukemi av processägare Hege Garelius. RCC 
bjuder på kaffe och smörgås. Ersättning utgår för halvdag. En del har dock lång resväg 
och måste ta ledigt heldag. Jessica kollar vad som gäller angående lång resväg och 
arbete. Vi bör också ta upp denna diskussion på nästa möte med Thomas/Anna för 
klarläggande. 
– Administrativa dokument, Jessica och Ingrid ska arbeta fram dokument som bl.a. 
ska innehålla regler runt ersättning och konferensdeltagande. 
– Uppdragsbeskrivning för processägarana. Jessica och Ingrid har arbetat med 
denna i sommar. Bl.a. står det nu att patient/närståendeföreträdare ska vara med i 
vårdprocessgruppen. Det är processägaren som tecknar överenskommelsen med 
företrädaren.  
– Översyn av PNR:s dokument. Den nationella Policyn angående Patientmedverkan 
fastställd 2014 ska uppdateras. Jessica har fått detta uppdrag av den nationella 
arbetsgruppen. Under mötet går vi igenom policyn och lämnar våra förslag till 
ändringar. Jessica mejlar ut policyn med ändringsförslag till alla. Vi har möjlighet att 
mejla in ytterligare förslag till ändringar. Om inga fler förslag inkommer gäller dagens 
ändringsförslag.  
– Försäkringsfrågan, vid arbetet i PNR på RCC är oklar. Detta bör klarläggas och 
frågan ska ställas till Thomas/Anna. 
– Konferenser, sedan tidigare gäller 1 konferens/deltagare och år. Resa och 
konferensavgift ersätts. Ersättning utgår. Detta utöver Världscancerdagen och RCC 

http://www.patienthuset.se/vardtjanster-erbjudes/
http://www.patienthuset.se/vardtjanster-erbjudes/
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dagarna (vid deltagande under dessa dagar utses några). I det administrativa 
dokumentet kommer detta att klarläggas.  
27 november kommer Cancerdagen 2018 att äga rum. Dagen arrangeras av Dagens 
medicin och äger rum i Stockholm. Sista anmälningsdatum är 23 nov. Se länk 
https://www.dagensmedicin.se/seminarier/cancerdagen-2018/ Ingrid är intresserad av att 
delta. 
 

4. Uppvaktning av politiker vid Regionfullmäktiges budgetmöte på Stenungsbaden 
18-19 juni blev inställd. Planeringen var att delta med 2 representanter från rådet. 
Ingrid hade kontakt innan för förberedelse. Vid samtalet framkom att det var oklart 
var vi kunde vara, ingen kunde svara på detta. Diskussion om politikeruppvaktning 
utmynnar i att vi avvaktar med detta till i början av nästa år. 
 

5. Politikerenkäten, Ingrid rapporterar att många och långa svar på våra frågor har 
inkommit. Svaren tyder på att politikerna är initierade i frågorna. Vi avvaktar 
planering inför våren beträffande uppvaktning. Se svaren i bifogade länkar, 

Om framtidens cancervård i Västra Götalandsregionen, 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/vast/pnp-
radet/brev_regionpolitiker_vgr.pdf 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/bilder/vast/nyheter/2018-06-14-pnr-har-
fragat-politiker-om-framtidens-cancervard/enkat-cancervarden-vgr-2018-06-13.pdf 
 

Om framtidens cancervård i Sverige 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/vast/pnp-

radet/brev_partier_sveriges_riksdag.pdf 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/bilder/vast/nyheter/2018-06-14-pnr-har-
fragat-politiker-om-framtidens-cancervard/enkat-cancervarden-riksdagspartier-2018-
08-31.pdf 
 

 
 

6. Flexibel sjukpenning, Ingrid övertog detta projekt från Bodil. Projektet som har 
drivits i VGR avslutades hösten 2017. Från minnesanteckningar PNR 7 december 
2017 Flexibel sjukpenning är en del i ett större projekt, Mobiliseringsprojektet som 
syftar till att minska antalet sjukdagar. Projektet startade med gruppen 
bröstcancerpatienter men har sedan utvidgats till alla cancerdiagnoser. Volvo Cars 
och Intraservice (Göteborgs kommun) är de arbetsgivare som varit aktuella från 
början men andra arbetsgivare har tillkommit under arbetets gång. Patienterna som 
varit med i projektet har i efterhand rapporterat in de dagar man har arbetat. 
Arbetsgivarna har klart det bra. Den största vinsten för patienterna är att man har 
haft kontakt med sin arbetsgivare hela sjukskrivningstiden och att man har kunnat 

https://www.dagensmedicin.se/seminarier/cancerdagen-2018/
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arbeta när man har orkat. Man går nu vidare och kommer att föreslå en lagändring i 
Socialförsäkringslagstiftningen. Som det är nu förekommer olika typer av 
sjukpenning och det är svårt för arbetsgivarna att hantera och det behövs en 
förenkling. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har ställt sig positiv till 
projektet. Ingrid har tillsammans med utvecklingsledare Sofie Grinnebäck träffat 
representanter från Försäkringskassan. Ett nationellt möte om flexibel sjukskrivning 
ska äga rum den 5 november. Försäkringskassan har fått ett regeringsuppdrag om 
flexibel sjukskrivning. Då Ingrid inte kan delta har Gerd fått frågan om att ersätta. 
Sofie Grinnebäck och Gerd de Neergaard åker på konferensen. 
 

7. Nationell utbildning för patient- och närståendeföreträdare, Jessica och Ingrid. 
Rådet har fått länk till utbildning för patient- och närståendeföreträdare 
https://www.cancercentrum.se/static/grade/story_html5.html. Alla har haft möjlighet att 
läsa igenom och komma med synpunkter rörande vad som ska ingå i de fysiska 
utbildningsträffar som kommer att planeras i regionen. Vi tycker att innehållet är bra 
och lämnar under mötet en del synpunkter på vad som skulle kunna ingå bl.a. 
utveckla hur vården styrs på regional nivå. Ytterligare förslag på innehåll i träffarna 
kan mejlas till Ingrid och Jessica. 
 

8. Ny PNR-broschyr. Den nya broschyren är klar och Ingrid har presenterat den i 
styrgruppen. Den vänder sig till politiker, vårdpersonal, patientorganisationer och 
även patienter och närstående som är intresserade av arbetet. Broschyrens innehåll 
samstämmer med uppgifterna om rådet som finns på RCC:s hemsida.  
 

9. MDK, Multidisciplinära konferenser. Ingrid rapporterar att Eva Hammarlid, 
processägare för Huvud Hals, informerat om att patienter och deras närstående bjuds 
in till MDK. Ingrid lyfter frågan och hör vad vi i rådet tycker och om vi ska driva 
frågan att patienter får vara med? Flera i rådet har positiva erfarenheter av att få vara 
med. Beslutas att bjuda in Eva Hammarlid till november mötet. Ingrid ansvarar för 
inbjudan.  
 

10. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer. Vuokko har sammanställt synpunkter och lämnat in remissvar 
för RMR Mammografiscreening. Fem NVP är nu aktuella att lämna synpunkter på; 
Huvud Halscancer, Sköldkörtelcancer, Cancerrehabilitering, Follikulärt lymfom och 
Långtidsuppföljning efter barncancer. Synpunkter lämnas in till Gerd senast 23 
september. Dessutom har vi möjlighet att lämna synpunkter på Modell för 
uppföljning och rehabilitering, vårdprogram vid cancersjukdom, synpunkter mejlas 
till Vuokko senast 25 september. Rådet har också erbjudits möjlighet att lämna 
synpunkter på Organiserad PSA-testning. Efter diskussion i rådet beslutas att vi för 

https://www.cancercentrum.se/static/grade/story_html5.html
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närvarande inte har några synpunkter. Vuokko lämnar in rådets svar. I fortsättningen 
kommer Vuokko och Elsy att turas om att sammanställa och mejla in synpunkter 
avseende RMR. 
 

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 samt ansvarig sammanställa och lämna in svar 

avseende RMR 
 

11. 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.  
 

12. Rapport från arbetsgrupperna; 
– Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen.  
Mia, Lina, Louise och Gerd. Mia rapporterar att gruppen kommer att planera in 
mötesdatum under hösten. Nämner att gruppen har utarbetat en mall för de olika 
diagnoserna och att Thomas sagt ja till att kontakta 1177 nationellt för ev. samarbete. 
– Sexuell hälsa.  
Nahid, Christer och Natalie. Deltagarna har förhinder på dagens möte. Närvarande 
vid mötet har en diskussion som mynnar ut i att vidga rubriken/ämnet och funderar 
runt att ordet närhetsstöd kanske bättre täcker vad vi vill ringa in. Vår upplevelse är 
att området inte berörs särskilt ofta av vårdpersonal och att det är sällan 
patient/närstående tillfrågas om detta av personal inom vården. Ev. kunde vi på nästa 
möte ha en liten workshop runt frågan. Dialogdag om behovet av närhetsstöd 
framkastas också och hur lär vi sjukvården ta upp och bemöta dessa frågor.  

  – Politikerpåverkan.  
Ingrid och Gerd. Arbetet är klart (se p 5) och arbetsgruppen är avslutad. 
 
 
– Revidera information om PNR.  
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Ingrid, Inger, Thomas A och Gerd. Arbetet är klart (se p.8) och arbetsgruppen är 
avslutad. 
– Studiebesöket i Köpenhamn.  
Christer, Mia, Nahid och Jessica. Jessica har skrivit en mall som gruppen ska arbeta i. 
Gruppen behöver ha hjälp med att skriva om bakgrunden till studiebesöket och Ingrid 
erbjuder sig att göra detta. Ingrid kommer att bjuda in gruppen till ett arbetsmöte. 

 
13. Nätverksmöte med patientföreningar. Diskussion om att till hösten planera för ett 

nytt nätverksmöte. Ev. ämne är föreläsning av rehab koordinator. Möjlig dag skulle 
kunna vara 8 november och avse en halvdag. Så snart man kommit fram till bestämt 
datum ska mejl om Save the Day mejlas ut till patientföreningarna. 
 

14. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper;  
– Kolorectalprocessen, Vuokko och Mia, är kallade till möte 5 oktober. 
– Palliativa processen, Louise och Jan-Åke, är också kallade till möte.  
– Huvud Halsprocessen, Elsy, har varit på ett första möte. Mötet var välstrukturerat, 
lättillgängligt och med fin rapportering.  
 – 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. (se p. 3) Det är framförallt gyncancer processer som saknar 
patientföreträdare. 
 

15. SVF, Bertil och Ingrid. Informerar om att arbete pågår med hur organisera SVF när 
regionen ska ta över ansvaret. När den statliga finansieringen tar slut kommer det att 
ske en övergång till regionen och det standardiserade vårdförloppet ska då ingå i den 
reguljära verksamheten. Man planerar för en regiondag i börja av nästa år. 

 
   

16.  Handlingsplan för regionalt sammanhållna patient- och vårdprocesser vid 
strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen, Jan-Åke, Gerd. Thomas gav på maj 
mötet 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. Jan-Åke rapporterar att synpunkterna lämnades in i sommar. 
 

17. Vårdens omställning, Bertil. Bertil deltar i arbetsgruppen. Planerat möte är 
uppskjutet. 
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18. Laget runt; Elsy informerar om att hon och Natalie ska delta i ett möte i Stockholm 
med rubriken Workshop om patientinformation kopplat till läkemedelsregimer. 
För mera information se minnesanteckningar 31 maj. Vidare är Elsy i egenskap av 
patientföreträdare inbjuden av Mun- och halscancer föreningen att delta i en endagars 
utbildningsdag. Vuokko har som ledamot i ILCO och Nätverket mot cancer deltagit 
vid seminarierum i Almedalen. Flera i rådet delger sina erfarenheter av sjukvården 
mitt i sommaren och berättar att de varit nöjda med vården. Ingrid deltog vid Uppsala 
Health Summit. Konferensen innehöll flera intressanta seminarium och Ingrid deltog 
bl.a. i ett seminarium som handlade om fysisk träning under behandling och att detta 
gav bra resultat. Vidare i ett annat seminarium som hölls av en bröstkirurg från 
Nigeria. Här framkom att patienterna går länge innan de söker hjälp och får 
behandling. Ingrid rapporterar också från Södra Älvsborgs sjukhus där hon deltar som 
patientrepresentant i en arbetsgrupp med syfte om att utveckla bröstcancervården. 
Nya sätt att arbeta bl.a. med ny laserkniv och nytt läkemedel vid operation har lett till 
besparingar.  
 

19. Övrigt;  
– Uppdaterade mejladresser,  
Bertil oxhagen411@gmail.com   
Lina lina.lilja@me.com 
 

 
20. Ordförande tackar för bra möte och avslutar mötet. 

 
 
Mötestider 2018  
12 oktober med after work, 14 november, 17 december – PNR-möten  
9 oktober halvdag, sjukhuspräst 
8 november halvdag, nätverksträff 
Utöver dessa tider kommer julinternat 6-7 december, kväll den 6 december och heldag 
den 7 december.    
 
         

 Nästa möte 12 oktober 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 2018-09-16 
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