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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-03-10 

Plats: RCC Väst Skagerak 

Tid: 9.00 -15.45 

Deltagare; Nahid, Inger, Bertil, Louise, Ingrid, Jan-Åke, Christina, Elsy, Sara, William, Elin 

och Jessica. 

1. Bertil hälsar alla välkomna och speciellt välkomnar vi två nya patientrepresentanter Elin 

Svensson och William Florin. 

2. Information RCC Thomas och Anna;  

Rcc Samverkan man har bytt dokumenthanteringssystem,  

Min vårdplan via 1177, arbetet med dessa går nu över i nationella arbetsgrupper,  

IPÖ (individuell patientöversikt) via INCA som bl.a. ger kurvor på aktuella symtom, 

kommer på sikt att införas.  

Arvoden, nytt beslut taget av RCC i Samverkan (tidigare utskickat).  

PNR ställer sig bakom detta. 

Fråga kring Kraftens Hus från Ingrid till Thomas. Beslut om framtida finansiering 

kommer upp på HSS 15/4. Utvärderingen av projektet kommer redovisas. Det finns 

inget förslag från tjänstemannaorganisationen att starta upp nya liknande verksamheter. 

Förslag till beslut är att finansieringen ska gå över till hälso-och sjukvårdsnämnden i 

området. Det finns i dagsläget inget förslag om att starta upp nya Kraftens Hus inom 

VGR.  

Fråga väcks av Thomas om hur PNR ser på en sponsring från läkemedelsföretag för att 

driva ett Kraftens Hus. I diskussionen kommer fram vikten av att sponsorn blir en tyst 

partner så att inte verksamheten blir uppbundet till ett företag.  

3 februari firades 10 år med Cancerstrategin och 4 februari Världscancerdagen. Båda 

dagarna var i Stockholm. Thomas tar upp frågan om att anordna regionala 

världscancerdagar i framtiden.  

 

3. Presentation nya medlemmar. Vi presenterar oss för varandra.  

 

4. Föregående minnesanteckningar. Anteckningarna läggs till handlingarna. 

 

5. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala medicinska 

riktlinjer.  

I aktuell remissrunda ingår 4 NVP som ska vara besvarade senast 15 april. Elsy och 

Christina kommer att sammanställa svaren och önskar få in åsikter och kommentarer 

senast 31 mars.  

NVP på remiss denna gång är:  

- Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) 
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- Buksarkom 

- Livmoderhals – och vaginalcancer 

- Lungcancer 

- Mukosala melanom (endast bilaga) 

 

6. Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

Vi går igenom ansvarsområdena och omfördelar några av dem 

• Natalie och Ingrid fertilitet  

• Louise sexualitet och komplementär/alternativ medicin 

• Christina sexualitet samt varannan gång ansvarig sammanställning och 

mejla in svar NVP tillsammans med Elsy 

• Mia barnperspektivet 

• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kontaktsjuksköterska samt 

ansvarig sammanställa och mejla in synpunkter NVP varannan gång  

• Elsy diagnosbeskedet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar 

avseende RMR samt varannan gång ansvarig sammanställning och 

mejla in synpunkter NVP tillsammans med Christina 

• Thomas A levnadsvanor-alkohol, rökning och tablettmissbruk 

• Elin/Ingrid uppföljning och rehabilitering 

• Inger närstående 

 

7. Min Vårdplan nationellt.  

Veronica Lilja som var uppsatt på programmet är tyvärr sjuk och kommer till ett 

annat möte.  

Sara har deltagit på ett första möte via Teams för Min Vårdplan nationellt för 

Gynekologisk cancer. Focus var på Min Vårdplan som arbetsinstrument och inte på 

patientperspektivet dvs hur ska den vara till nytta för patienten. Min vårdplan ska 

finnas på 1177 och gruppen tar fram vad som kan vara aktuellt för denna diagnos. 

Patientrepresentanten kommer in mycket sent i detta arbete och mycket av arbetet är 

redan gjort. Arbetet tedde sig enligt Sara mer som en faktakoll och inte så mycket en 

arbetande grupp.  

Mia, Gerd och Louise har i ett tidigare skede suttit med i arbetet med att ta fram Min 

Vårdplan digitalt och där haft möjlighet att påverka.  

Elsy kommer att delta i arbetet med nationell Min vårdplan för Huvud-halscancer. 

Första möte i början av april. 

Diskussion kring hur vi i PNR ska kunna påverka så att Min Vårdplan blir till verklig 

nytta för patienten. Sara och Elsy kommer att försöka få till ett möte med Veronica i 

denna fråga. 

 

8. Rapporter 
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Konferens cancerstrategin 10 år. 2020-02-03 

Vi tittar gemensamt på inledningen av dagen där Ingrid framträder.  

Från PNR deltog Mia, Sara, Inger och Christina. Ingrid medverkade i programmet. 

Mycket bra program som visade på hur mycket som hänt inom cancervården under 

dessa 10 år. Man visade även på vikten av långsiktighet i arbetet med cancervården. 

Patientmedverkan och jämlik vård var några delar som poängterades. Programmet 

inramades av fin musik från flera artister.   

Jubileumsdagen livesändes och en inspelad version går att går se på RCC Västs 

hemsida. 

Världcancerdagen, 2020-02-04 

Från PNR deltog Mia, Sara, Inger och Christina. 

Marcela Ewing och Thomas B-E deltog i programmet.  

Sändning från Världscancerdagen finns att se på SVT Play fram till 2021-02-03 under 

rubriken Världscancerdagen - tio år med cancerstrategin. 

 

Konferens om screening, 2020-02-06.  

Från PNR deltog Gerd och. Rapport skriven ligger i Teams och är skickad till 

medlemmarna i PNR.  

 

Rapport från NAP möte, Nationella arbetsgruppen för patientföreträdare.  

Telefonsammanträde där Bertil, Ingrid och Jessica deltog.  

Nya medlemmar i NAP från flera av de andra PNR. Våra viktiga frågor är sedan 

tidigare ”En trygg socialförsäkring” och ”Subventionerad Tandvård”.  

Frågan om en nationell arbetsgrupp om ”En trygg sjukförsäkring” är väckt vid senaste 

NAP och vi väntar nu på svar. Se vidare i rapport från arbetsgrupper. 

Frågan om PREM för alla cancerdiagnoser togs upp. Idag gör 10 av 20 

kvalitetsregister olika PREM-enkäter. NAP kommer att verka för att PREM införs i 

alla Kvalitetsregistren. En skrivelse om detta har tagits fram av Didrik von Porat, 

ordf. i PNR Skåne för Patient -och närståenderåden vid RCC. Brevet har varit 

utskickat inför dagens möte.   

Beslut tas att vårt PNR ställer oss bakom detta brev.  

 

Patient- och närståenderåd vid SU, Ingrid 

Man kommer att starta upp ett patient- och närståenderåd inom SU. Två inledande 

möten som tagit fram förslag till hur detta ska formeras.  

  

SCCC – Elsy visar den vision som hon och Ingrid som patientrepresentanter 

medverkade i att ta fram för Sahlgrenska Comprahensive Cancer Center.  

Visionen lyder ”Världsledande vård och forskning för och med patienten”. 

 

Patients Day i Bryssel, arr. EORTC (European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer). 
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Ingrid har skrivit en rapport från denna konferens som skickats ut till rådets 

medlemmar 2020-03-09. 

 

Internat för Regionala Processägare 

2020-03-06 Endagsmöte. Bl a presenterades Gaffelmottagning för 

prostatacancerpatienter och Bröstmottagningens arbete.  

Vikten av att ha med patientföreträdare i processarbetet påtalades.  

På Rcc västs hemsida finns förbättrings-och ledningsverktyg samlade under rubriken 

Verktygslådan. På mötet använde man sig av ett av dessa verktyg. 

Ny processägare för Barncancerprocessen. Just nu finns ingen processägare för 

Palliativa processen. 

    

9. Teams. Jessica ger oss en kort genomgång av Microsoft Teams. Teams kommer att 

ersätta Dropbox och de dokument som finns lagrade i Dropbox kommer att överföras 

hit. 

Alla i rådet kommer att få en inbjudan till Teams för att kunna gå med och en mer 

omfattande genomgång kommer att ske nästa på PNR. 

Till detta tillfälle bör man ha med egen dator eller platta. Förfrågan från Jessica 

kommer om någon skulle behöva lånedator. 

 

10. Rapport från Arbetsgrupper;  

En trygg socialförsäkring. Arbetsgruppen har haft ett möte med Gunnar Eckerdal 

som gav några olika förslag till att gå vidare. Bl a att ta kontakt med makthavarna och 

patientföreningar för att få patientexempel. Gruppen efterlyser personer som kan ge 

exempel på hur de drabbats på olika sätt av hur sjukförsäkringen tolkas.  

Just nu är  SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring ute på remiss. 

Så vill vi ha det -revidering. Arbetsgruppen består av Ingrid, Gerd, Per och Thomas 

med Ingrid som sammankallande. Projektplan gjord och godkänd. Nästa möte 6 april.  

Fråga om en Så vill vi ha det-broschyr för barncancerpatienter väckt. 

 

Uppföljning av enkät till politiker 2018. Arbetsgruppen består av Elsy, Mia och 

Sara med Elsy som sammankallande. Gruppen har haft två möten. Vi kommer att 

även att arbeta med frågor kring hur vi kan påverka inför beslutet i HSS om Kraftens 

Hus. 

 

Uppdragsbeskrivning för PNR Väst. Bertil, Jan-Åke och Gerd med Bertil som 

sammankallande har reviderat Uppdragsbeskrivningen.  

Denna har godkänts av Thomas B-E och skickades ut tillsammans med kallelsen. 

Gruppen har slutfört sitt uppdrag. 
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11. Projekt Sexuell hälsa, utvecklingsledare Ewa Carlsson Lallo 

projektet startas upp i april och drivs tillsammans med Kunskapscentrum. Nahid, 

Christina och Louise deltar från PNR. 

Syftet är att uppmärksamma och lyfta frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter.  

Ewa ger en introduktion till arbetet. Ewas presentationen läggs i Teams och skickas 

även ut till PNR. Här finns bl a WHOs definition av sexualitet. 

Folkhälsomyndigheten talar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  

VGR har fattat beslut om en ny strategi för SRHR dvs arbetet med sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter.  

En övning till oss på dagens möte är att skriva ner svaret på frågan: vad som är det 

största problemet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter? Svaren lämnas 

till Ewa i kuvert för att bearbetas av arbetsgruppen. 

Ewa efterfrågar fler personer som kan hjälpa till att granska webb-utbildning 

”Graviditet och cancer”. Tidsåtgång för granskningen är ca 1 timma. 

 

12. Laget runt;  

Christina berättar om ProLivs Talkshow om sexualitet & prostatacancer som hölls 

29/2. om sexualitet i Proliv västs regi.  

Webbsändning från denna dag finns på Prolivs hemsida under Medlemsmöten, 

Dokumentation  

Christina har även deltagit med regional utbildningsdag för prostatacancer och 

berättar om programmet. Rapport kommer från denna dag. 

Elsy och Christina deltog på RCCs föreläsningen om Epidemiologi 26/2  

Elsy kommer att vara patientrepresentant i framtagandet av Nationell Min vårdplan 

för huvud - halscancer 

Ingrid, Gerd, Bertil och Elsy deltar som referensgrupp i Genomlysningen av 

Onkologin i Västra sjukvårdsregionen. 

Lästips och andra tips som kommit under dagen:  

Konsulterna -kampen o Karolinska  

I spåren av 90-talet av Töres Theorell  

Nordiska Rådets Seminarium om cancervård i Norden. Finns på Riksdagens 

hemsida. 

14. Föreläsningar RCC, lokal Skagerak kl. 10.00 (reseersättning men inget 

arvode)  

19 mars Lungcancer Bengt Bergman (RPÄ) 

21 april Bröstcancer Jenny Heiman (RPÄ) 

19 maj FVM, millenium Anna Sandelin 

15 september ej klart 



6 

 

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 

13 oktober CUP Sofia Ekdahl 

17 november ej klart 

15 december ej klart  

15. Kommande konferenser;  

Onkologidagarna 16-19 mars 2020 äger rum i Växjö. Elsy och Louise deltar. 

RCC – dagarna 26-27 maj äger rum på Gotland. Louise och Nahid deltar. 

Cancerdagen Almedalen 2020. PNR beslutade 30/1 att stryka denna konferens pga. 

kostnaden. 

Cancerdagen Dagens medicin 8 oktober 2020, Jan-Åke och Elin är intresserade.       

16. Mötesdagar 2020.   

Måndag 27 april, onsdag 3 juni, tisdag 1 september, fredag 9 oktober, torsdag 12 

november och onsdag 16 december.  

 

17.  Kommande möte 27 april  

 

18. Övriga frågor  

Försäkring för resa till och från våra uppdrag, vad gäller för oss? 

Ingrid ber Jessica kolla upp detta.   

 

19. Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Nästa möte 10 mars 2020 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerak RCC Väst. 

Vid datorn Elsy Samuelsson 

2020-03-19 

 Ort 2019-12-19 
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Organisation Mottagare: 

Handläggare Verksamhetschefer vid olika kliniker 

 

 

Rubrik 1 – För huvudrubriker 

Ingress, Arial 10 punkter. Det här är det typsnitt vi normalt använder i ingressen, alltså om det 

finns en kort inledande del av texten.  

Normal brödtext, Garamond 12 punkter. Det här är det typsnitt och storlek vi använder i 

löpande text i våra dokument, till exempel i brev. Du hittar samtliga formatmallar i listan ovan.  

I sidhuvudet hittar du Ort, Datum och sidnumrering. Sidnumreringen är automatisk. Dubbel-

klicka i sidhuvudet för att göra ändringar. Om du har lagt till eller tagit bort sidor och siffran i 

parentesen inte uppdateras kan du dubbelklicka i sidhuvudet ovan, så sker en uppdatering. 

Om du bara gör ett mellanslag hoppar texten ner en bit som du ser ovan.  

Om du gör ett mellanslag och samtidigt håller in Shift-tangenten blir det bara en radbrytning, 

något större mellanrum, som du ser två rader ovanför. Det kan vara användbart ibland.  

 

Rubrik 2 – För mindre rubriker  

• En punktlista gör texten tydlig. 

• Med flera punkter efter varandra. 

• Även punktlistan är inlagd som formatmall.  

 

Rubrik 3 – Mellanrubrik 

Mellanrubriker är små korta rubriker i texten som är till för att underlätta läsningen. Det kan 

vara ett eller flera ord som anknyter till det nästa textstycke.   

Så här ser hyperlänkar ut. Markera texten du vill göra till länk, högerklicka och välj ”Hyperlänk”. 

Skriv sedan in en adress dit du vill länka.  

 

 

Med vänlig hälsning 

  

Namn Efternamn 

Funktion/titel 
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