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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2017-12-07 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Lina, Thomas, Nahid, Louise, Vuokko, Jessica, Ingrid och Gerd.  

1. Bertil hälsar alla välkomna. Ny medlem i rådet Thomas Axberg hälsas särskilt 
välkommen. 

2. Carina Mannefred RCC; Carina informerar om Kraftens Hus Sjuhärad och visar 
filmen som alla pratar om just nu – om hur Kraftens hus kan bli verklighet. 
http://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2017/2017-12-06-film-om-social-
innovation-for-alla-cancerberorda/ 
Kraftens hus Sjuhärad kommer att ha sina lokaler i Borås på Träffpunkt Simonsland.       
Verksamheten startar den 1/1-18 och har budget för tre år. Kraftens hus finns på vån 6 i 
huset och disponerar 250 kvadratmeter fördelat på entré, kök, målarverkstad, 
konferensrum, samtalsrum, vilrum, toalett och balkong. 35 olika ideella föreningar 
finns i huset och i bottenvåningen finns ett café. Verksamheten kommer att erbjuda en 
träffpunkt, samtalsmöjligheter med olika inriktningar, informationstillfällen, dans, yoga 
etc. Carina Mannefred blir verksamhetschef på halvtid och Pia Bredegård 
(patientrepresentant från styrelsen) kommer att arbeta halvtid. Verksamheten kommer 
dessutom att arvodera personer som kan göra olika arbeten. SÄS kan också tänka sig 
att ställa upp med punktinsatser(oklart idag vad detta kan komma att innebära).  

Invigningsfest planeras den 6 februari kl. 18.00–20.00 och Öppet hus 7 februari 12.00–
20.00. Kraftens hus kommer att finnas på Facebook fr.o.m. 8 december.  

3. Anna Karevi Verdoes RCC;  
– RMR cancerrehabilitering är ute på remiss med svarsdatum 15 december. 
Diskussion om vad som händer sedan. Anna föreslår att rådet bjuder in Gunnar till 
nästa möte så att han kan informera om remissvaren etc. Ingrid kontaktar Gunnar med 
inbjudan till den 25 januari 
– Regiondag i Göteborg, hel cancerrehabilitering planeras den 24 april 2018  
– Utredningen En ännu bättre strålbehandling kommer att tas upp i HSS i januari 
2018  
– Internatet i december, PNR-rådet kommer att få sju minuter för att presentera sitt 
arbete, dvs. likadant som alla processägare får för sina presentationer 
– Hemsidan, Anna, Ingrid och Jessica kommer att uppdatera informationen om 
patientmedverkan som finns på hemsidan  
– Utbildningsfilmer, Anna och Jessica tittar på detta tillsammans 

http://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2017/2017-12-06-film-om-social-innovation-for-alla-cancerberorda/
http://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2017/2017-12-06-film-om-social-innovation-for-alla-cancerberorda/
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– Nya medlemmar till rådet, ytterligare nya medlemmar behövs. Taket är ca 15 
personer. Ingrid har kartlagt alla patientföreningar och uppdaterat kontaktlista som 
finns att använda för oss alla. 

4. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer. Aktuella NVP är Hjärna och ryggmärg och Lungcancer med 
sista svarsdatum 15 december. Dessutom kan vi lämna synpunkter på Malignt 
melanom, Mantelcellslymfom och Aggressivt B-cellslymfom. De tre senare har vi 
nyligen lämnat synpunkter på och vi koncentrerar oss på Hjärna och ryggmärg och 
Lungcancer. Gerd informerar om att i den senaste versionen av malignt melanom har 
lagts till flera av synpunkterna angående psykosocialt stöd, rehabilitering, sexualitet, 
fertilitet m.m. rådet tidigare har lämnat. Aktuella RMR är Cancerrehabilitering med 
sista svarsdatum 15 december. 

Ansvarsområden vid remiss/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. 
5. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
6. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Bra att veta när du blir sjuk – 1177, tidigare Baspärmen. Mia, Lina, Louise och 
Gerd. Lina och Gerd informerar och visar Bra att veta sidan på 1177 (regionalt). Alla 
får ett ex av sidan. Arbetsgruppen vill gärna ha feedback från rådet och även tips på 
annan information som vi kan komplettera sidan med.  
Se länk till 1177 Bra att veta sidan; 
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Annat-stod/Bra-
att-veta-om-du-blir-sjuk1/ 
Vidare informeras om samarbetet med 1177 och att vi tipsar kontaktperson på 1177 
om lämpliga personer att intervjua, så har t.ex. artikeln om hospice tillkommit efter 
vårt studiebesök på Änggårdens hospice och efter intervju med Maria Calissendorf.  
Se länk till 1177 hospice; 
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Annat-
stod/Helhetssyn-praglar-varden-pa-hospice/ 
 
Gruppen fortsätter arbetet och planerar ett brev till nationella 1177. Jessica föreslår att 
vi tar med Thomas i brevet och även RCC i samverkan. Gruppen informerar att 
Thomas via mejl är informerad om den fortsatta planeringen. 
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– Sexuell hälsa. Maria sammankallande, Nahid och Christer. Inget aktuellt att 
rapportera. 

  – Politikerpåverkan. Sammankallande Ingrid och Gerd. Synopsis är klar och 
projektet framskrider. Ingrid ska skriva ingress. Projektet ska vara klart i mars och 
planeras fastslås på mötet 7 mars.  
  – Studieresan. Ny arbetsgrupp som består av Christer som sammankallande, Bertil 
och Ingrid. Gruppen ska planera för ett studiebesök på Kreftcenter i Köpenhamn till 
våren. Christer kontaktar Thomas för datum. 

7. Presentation av ny medlem i rådet Thomas Axberg. Närvarande presenterar sig också 
för Thomas. 

8. Dialogdag om SVF. Bertil och Ingrid som är representanter i SVF har deltagit i dagen 
som var lite som examen för olika sjukhus. Ytterligare tre diagnoser tillkommer nästa 
år; Buksarkom, NET (neuroendokrina buktumörer) och vulvacancer. På dialogdagen 
framkom bl.a. att man har identifierat flaskhalsar. Målsättningen är att 70 % av 
cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via SVF och 80 % av dessa patienter ska 
gå igenom respektive vårdförlopp inom utsatta maximala ledtider år 2020. Av de 
utredda personerna har 90 % inte cancer. Den statliga finansieringen upphör nu och på 
dagen framkom en oro för hur det kommer att gå i fortsättningen. Någon hade uttryckt 
att det egentligen behövs statligt stöd ännu några år för att det ska sitta. Arbetssättet 
fungerar bra som modell och skulle behöva spridas till andra verksamheter. 

9. Flexibel sjukpenning. Ingrid som deltagit i projektet rapporterar. 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 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. 

10. Cancerdagen 2017, konferens. Ingrid har deltagit och rapporterar om en bra dag som 
Dagens medicin arrangerat. Dagen innehöll bl.a. två patientberättelser, föreläsning om 
genetik och en paneldebatt där det pläderades för en mera jämlik cancervård. Beatrice 
Melin, den nya cancersamordnaren, deltog och hon betonade att vi har fått 40 nya 
Nationella Vårdprogram. 

11. Världscancerdagen 2018 i Stockholm. Dagen äger rum söndag den 4 februari mellan 
10-16. Eftersom det är en söndag går det inte att åka tåg samma dag och komma upp i 
vettig tid. Ingrid kontaktar Thomas med fråga om hur många som får delta då det blir 



4 

 

Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

en fråga om övernattning. Ingrid mejlar ut svar om antal och intresserade får anmäla 
intresse till Ingrid.  

12. Val av ordförande och vice ordförande. Omval av Bertil som ordförande. 
Bordläggning av val till vice ordförande då nuvarande vice inte är närvarande. 

13. Val av sekreterare och vice sekreterare. Omval av Gerd som sekreterare. Omval av 
Vuokko som vice sekreterare. 

14. Powerpointpresentation till processägareinternatet 15 december, Ingrid. PNR-rådet 
kommer liksom övriga att få 7 minuter för att presentera årets arbete. Enligt mall skall 
följande punkter ingå i presentationen; vi är mest stolta över, det roligaste som hänt i 
processarbetet, den största utmaningen vi haft, vi har lärt oss, vår önskelista inför 
processarbetet 2018 samt det här kan vi som PNR bidra med under nästa år. Ingrid har 
påbörjat arbetet och gemensamt fyller vi på under de olika punkterna.  

15. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper;  
Vuokko och Mia – Colorectalprocessen. Vuokko och Mia har deltagit i ett 
omvårdnadsmöte i mitten av november. Mötet ägde delvis rum på strålningsenheten 
och en rundvandring gjordes. Man fick också information om att det är gungigt med 
personal i hela regionen. Främst gäller det sjuksköterskor. 
Louise och Jan-Åke – Palliativa processen. Louise berättar från en inspirerande 
halvdag med Maria, Maria och Sofie. Man har genom grupparbete inventerat vad man 
vill och vilka frågor man vill driva. Bl.a. har man tagit upp sexuell hälsa.  
Processägareuppdraget, enligt Jessica och Ingrid finns ingenting om samverkan med 
patienter inskrivet i uppdragsbeskrivningen. Rådet tycker att så borde vara fallet och 
Jessica och Ingrid kommer att arbeta vidare med denna fråga och försöka få detta 
inskrivet. Som det nu är så finns patient/närstående med i 14 processer. Många 
processer saknar patient/närståendeföreträdare. 

16. Laget runt.  
Vuokko – har deltagit i en heldag anordnad av Proliv, RCC Syd och Väst. Dagens 
ämne var bäckenrehabilitering efter cancer. Sofie Grinnebäck talade utifrån NVP 
Cancerrehabilitering och om ojämlikheter i landet beroende på var man bor samt 
mellan olika cancerdiagnoser. Två sexologer från Skåne (regionala koordinatorer i 
region syd för bäckenrehabilitering) talade om sexuell ohälsa och kom med praktiska 
råd och tips. Patrik Göransson, psykolog och verksamhetsutvecklare för 
cancerrehabilitering i Helsingborg talade om cancerrehabilitering. Han framförde att 
alla behöver träffa en fysioterapeut och att fysisk aktivitet är viktigt, likaså att 
återkommande bedömning är viktigt. Annika Sjövall Stockholm, kirurg som opererar 
tarmcancer, talade om strukturerad bäckenrehabilitering och sexuell hälsa. Anders 
Hansson, patientrepresentant, berättade om sin cancerresa. Två intressanta 
avhandlingar, som finns att ta del av på nätet, nämndes; Ingen har nämnt ordet sex och 
Får vi lov att ha sex. 
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Christer – deltog tillsammans med Vuokko på samma dag. Christer delar med sig av 
två fina dikter som passar väl in i sammanhanget. 
Thomas – deltog 7 november i Lungcancerdagen i Stockholm. Det var en bra dag och 
Thomas fick information om att det har hänt mycket inom området de senaste åren, 
bl.a. så har man kommit fram till att lungcancer inte är en utan många sjukdomar. 
Lennart Björklund, psykoterapeut, talade om manligt och kvinnligt perspektiv vid 
cancer och att hormoner och biologin påverkar mer än vad man kan tro.  
Jessica – har deltagit i en Kunskapsutbytesdag på Sahlgrenska för kuratorer och 
lyssnade där på en föreläsning där det berättades om testosteronets inverkan på 
känslolivet. 
Ingrid - Gerd – Bertil – Nahid – Louise – inget aktuellt att rapportera. 

17. RCC anordnar regiondag om SVF 2 februari 2018. Inbjudan har gått ut till alla i 
rådet. Vuokko vidarebefordrar mejlet under sittande möte till rådet. 

18. Övriga punkter; Jessica träffar Kuratorsnätverket den 2 februari 2018. Datumet 
kolliderar med RCC:s regiondag om SVF och varken Louise eller Gerd kan delta. 
Jessica tar upp behovet av information till patienter/närstående om hospice, 
ansökningsförfarande etc. och att rådet anser att det är viktigt att kuratorer kan ge 
denna information och stöd till både patienter och närstående. 

19. 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  

 
Mötestider 2018  
Heldagsmöten 25 januari, 7 mars, 18 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 25 januari 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 2017-12-21 


