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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-04-27 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Tid: 9.30 -14.30 

Deltagare; Nahid, Inger, Bertil, Louise, Ingrid, Jan-Åke, Christina, Elsy, Sara, William, Elin, 
Mia, Gerd, Christer, Thomas A, Per och Jessica. 
1. Jessica och Bertil hälsar alla välkomna  
2. Information RCC Thomas och Anna;  

Thomas inleder med att säga att det är viktigt att vi alla stöttar varandra så att det ska gå 
så bra som möjligt att återvända när pandemin klingat av. På RCC arbetar många 
hemifrån utifrån VGR dokument. Mejl utgår varje dag till medarbetarna och möten sker 
digitalt.  
RCC i samverkan har digitala möten en gång/vecka för att uppdatera varandra.  
De flesta möten med processledarna är inställda. Colorectalprocessen har dock 
genomfört digitala dialogmöten med alla berörda i regionen. Styrgruppsmöten med 
rapport från olika sjukhus sker digitalt.  
HSS ska på onsdag, 29 april, fatta beslut om eventuell fortsatt finansiering av Kraftens 
Hus i Borås. Likaså ska beslut fattas om RCC i Väst ska få i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan avseende En bättre cancerrehabilitering. 
Thomas och Anna har deltagit vid möte angående Framtidens Informationsmiljö.  
Projektgruppen för Genomlysning av onkologin gör ett bra arbete och är inne i en 
analysfas. Thomas hoppas på god effekt i vården av utredningen.  
Rutinerna för mammografi har reviderats och sker nu med 24 månaders mellanrum. 
Beträffande tarmscreening så diskuteras detta i ett nybildat råd som leds av politiker Cecilia 
Andersson.  
PSA provtagningsprojektet skjuts upp året ut.  
Ingrid informerar om att vi har ställt in mötet med patientföreningar som skulle ha ägt 
rum i maj och frågar om Thomas kan sia något om hösten. Detta är svårt enligt Thomas 
och Anna och rådet får ja på frågan om vi istället kan planera för digitala möten med 
patientföreningarna.  
Elsy frågar om möjligheten att ha webbinarier och att dessa behöver planeras i god tid 
inför hösten. OK enligt Thomas och ett ämne skulle kunna vara cancerrehabilitering. 
Hela Västra sjukvårdsregionen skulle kunna ingå.  
Elin tar upp att patienter söker mindre sjukvård (märkt detta i röntgenvården) och att 
detta kommer att bygga upp köer längre fram. Thomas informerar om att man haft detta 
uppe för diskussion på styrgruppsmöten.   

3. Covid-19. Bertil tar upp att inom barncancervården märks att man söker senare och att 
det är svårt att se viden av vad som händer inom sjukvården. Ingrid säger att det märks 
även inom primärvården och hon nämner att man på en del håll åker hem till 70 plussare 
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och tar prover. Thomas A undrar om RCC kan gå ut med att man ska söka vård om man 
känner sig sjuk men enligt Jessica så kan detta inte komma från RCC utan det måste 
komma från vården. Det är inte RCC:s uppdrag att uppmana folk att söka vård. Jessica 
ska lyfta frågan med Thomas och Anna. Ingrid informerar om att man på styrgruppsmöte 
diskuterar problematiken och att bl.a. primärvården ska gå ut med budskapet om att man 
ska söka vård om man har symtom. Budskapet måste dock komma från vården. Elsy 
nämner att det är svårare att få tid på vårdcentral och att folk motas bort. 

4. Föregående minnesanteckningar. Anteckningarna läggs till handlingarna. 
5. Rapport från arbetsgrupper; 

Revidering av Så vill vi ha det, Arbetsgruppen rapporterar att man träffats en gång på 
ett fysiskt möte innan Corona och att arbetet kommit igång. Material har samlats in för 
revideringen som bl.a. omfattar information om Patient lagen, behandlingsval, 
försäkringar samt närhet, lust och tröst. Ingrid har sammanställt ett underlag. Gruppen 
har avvaktat och hoppats på att kunna träffas fysiskt men då detta verkar dröja så 
planerar nu gruppen för ett digitalt möte. Ingrid mejlar ut förslag på tider. Som underlag 
för avsnittet om närhet, lust och tröst nämner Ingrid boken från 
Prostatacancerföreningen, ”Sex, Samliv & Prostatacancer” som finns att beställa för 1kr 
genom Prostatacancerförbundet: Se även länk; 

https://prostatacancerforbundet.reklamlogistik.se/sv/informationsmaterial/bok-sex-
samliv-prostatacancer.html  

Uppföljning av enkät 2018 till politiker, Arbetsgruppen rapporterar att det i nuläget, 
med tanke på Coronasituationen, inte är relevant med uppföljning av hur politiker ser på 
cancervården nu jämfört med 2018. Arbetsgruppen valde därför att avvakta med 
uppföljningen. Arbetsgruppen har istället gjort ett utskick till politikerna inför beslutet 
om eventuell fortsatt finansiering av Kraften Hus. Alla i rådet har fått ta del av utskicket. 
Gruppen har haft fem kortare möten i Teams och det har fungerat bra.  

Sexuell hälsa – granska webbutbildning Graviditet och cancer, Arbetsgruppen 
rapporterar att man har haft två möten i teams och att ett tredje är inplanerat. Man har 
arbetat igenom lapparna (som rådet lämnade på förra PNR mötet), med svar på frågan: 
vad är det största problemet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Svaren är 
insorterade i olika teman. Elin ersätter Louise i arbetsgruppen då Louise har svårt 
komma ifrån arbetet för kortare möten i Teams. Louise erbjuder sig att ta emot material 
för ”tyckanden”. Arbetsformer framöver är inte bestämda och gruppen har inte helt klart 
för sig vad man ska fokusera på. Arbetsgruppen talar också om webb-utbildningen 
”Graviditet och cancer” som en del i rådet har gjort. Webbutbildningen riktar sig till 
vårdpersonal och är på en basal nivå. Även patienter ska kunna ta del av utbildningen. 

Uppdragsbeskrivning för PNR Väst, Arbetsgruppen rapporterar att man har gjort ett 
förslag för reviderad uppdragsbeskrivning som baserar sig på uppdragsbeskrivningen 
från 2014, den nationella uppdragsbeskrivningen från 2014 samt nyligen gjorda 
uppdragsbeskrivningar från PNR RCC Syd och PNR RCC Uppsala-Örebro. Rådet fick 
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via mejl ta del av förslaget i januari i år. Förslaget är sedan överlämnat till Thomas 
Björk-Eriksson. Enligt Jessica har man på RCC gjort en del tillägg och den kommer att 
godkännas av RCC Väst. Uppdragsbeskrivningen kommer att skickas ut under veckan. 

Trygg socialförsäkring, Bertil rapporterar att arbetsgruppen legat lågt. Man hade 
planerat åka till Stockholm och träffa Försäkringskassan. Detta är inställt. Gruppen följer 
utvecklingen och ser vad som händer med betänkandet som nu är ute på remiss, SOU 
2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring. Uppdrag Granskning arbetar med frågan 
och har granskat över 300 ärenden enligt Bertil som har haft kontakt med en reporter. 
Man hoppas på att systemet som är havererat blir granskat och förändrat. Ytterligare en 
utredning som rör FK, En välfungerande sjukskrivningsprocess, lämnar idag över 
slutbetänkandet till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

6. Nationell uppdragsbeskrivning, rådet har inför dagens möte fått ta del av förslag till 
reviderad nationell uppdragsbeskrivning för samtliga PNR. Diskussion som mynnar ut i 
ett flertal synpunkter rörande förslaget. Jessica, Ingrid och Bertil ska delta i NAP möte 
19 maj och den nationella uppdragsbeskrivningen ska då diskuteras. De tar med sig de 
våra förslag och synpunkter till detta möte.  

7. Rapporter; 
Patient- och närståenderåd inom SU, Ingrid rapporterar att hon tillsammans med tre 
övriga patientföreträdare bl.a. från hjärt-och lungförbundet samt njurcancerförbundet 
bjudits in till Sahlgrenska för att diskutera bildandet av ett patient- och närståenderåd vid 
Sahlgrenska. Rådet planeras bestå av sju företrädare, varav två representerar 
cancerområdet. Ingrid har föreslagit kontakt med patientorganisationen Funktionsrätt för 
att ta fram företrädare. Sahlgrenska vill själva rekrytera två personer. Ingrid har erbjudit 
sig att ingå i rådet. Arbetet ligger för närvarande på is. 
Styrgrupp Bröstcentrum, Ingrid rapporterar att hon den 12 mars träffade Roger 
Olofsson, överläkare och föreståndare Bröstcentrum. Ingrid fick en introduktion i hur 
Bröstcentrum fungerar. Hon fick också information om att väntetiden tidigare (innan 
Corona) reducerats till två veckor, att det pågår ett utbyte och samarbete mellan 
sjuksköterskor från onkologen och bröstcentrum, att man rekryterat forskare från 
Uppsala, att väntetiden nu inte håller, att man egentligen ville ställa in 
mammografiscreeningen men att detta inte gick pga. upphandlingen med privata 
vårdgivare och att man istället har ökat intervallet till 24 månader för alla mammografier 
samt att man försöker ha digitala besök. Nahid flikar in att hon inte har fått någon tid för 
kontroll/uppföljning och att det inte verkar som att man har några rutiner för detta. Ingrid 
ska på nästa möte ta upp att det inte alltid fungerar med kallelse för uppföljning. 
Införande av SVF, rapport från Elsy och Ingrid som deltagit i teamsmöte med Marie B 
RCC V och SVF-samordnare Marie L inom NU sjukvården.  
.30 % av kallade till mammografi har avbokat sina besök. Diskussion om vad man vill 
ha ut av PREM-enkäterna som gjordes förra året. Emotionellt stöd sticker ut med störst 
missnöje. När det gäller fasta vårdkontakter uppger 70 % kontaktsjuksköterska och 30 % 
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läkare. Färre uppger andra personalkategorier. Det kan vara så att en patient uppgett sig 
ha flera fasta vårdkontakter. Diskussion runt delaktighet och förslag om att i 
fortsättningen lägga till en fråga huruvida man tillsammans med sin läkare har fattat 
beslut om behandling. På mötet diskuterade man också om hur man ska föra tillbaka till 
personalen vad som framkommit i svaren. Vidare framkom att man i Fyrbodal börjat 
samverka primärvården och sjukhusvården en gång/vecka. PREM enkäterna pausas 
under ett år då det är ett stort arbete med att ta hand om svaren och att man behöver 
tänka igenom vad resultaten ska användas till. 
PREM-frågor Lena Rosenlund, doktorand GU, studie som syftar till att skapa en 
frågebank med PREM frågor för att mäta personers erfarenhet av 
sjukvård/personcentrerad vård angående bemötande, kommunikation, delaktighet, 
planering, egenvård, tillgänglighet och samordning.  
Flera i rådet rapporterar att de har deltagit och svarat på 57 frågor i den digitala enkät 
som Lena skickat ut. Lena kommer att gå vidare med enkäten och planerar att patienter 
som genomgår behandling erbjuds att svara på enkäten. 
Genomlysning av medicinsk Onkologi i VGR, rapport från Bertil, Ingrid, Elsy och 
Gerd som deltagit vid ett möte med Prové och fått en presentation av uppdraget. Efter 
analysarbetet är det tänkt att PNR ska komma in som remissinstans vid två tillfällen (maj 
och september) 

8. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer.  
I aktuell remissrunda har ingått fyra NVP som besvarats. Elsy och Christina har 
sammanställt svaren för; Akut Lymfatisk Leukemi (ALL), Buksarkom, Livmoderhals – 
och vaginalcancer och Mukosala melanom (endast bilaga) 
Gerd har sammanställt svaret för Lungcancer. Beträffande NVP Lungcancer anser rådet 
att kapitlen rörande psykosocialt stöd och omvårdnad är undermåliga. Redan 2017 när 
programmet förra gången var ute på remiss lämnade vi liknande synpunkter. Då 
programmet fortsatt är undermåligt har rådet skickat en skrivelse bl.a. till Helena 
Brändström, samordnare nationella vårdprogram där vi påtalat detta. Vi har fått svar med 
information om att kapitlen rörande psykosocialt stöd och omvårdnad ska skrivas om. Vi 
har också via mejl fått information från vårdprogramgruppens ordförande Mikael 
Johansson att man utsett en arbetsgrupp som ska arbeta med de aktuella kapitlen och 
som planeras vara klar i höst. På mötet beslutar vi att kontakta MJ och efterhöra 
arbetsgruppens sammansättning då vi efterlyser social och omvårdnadskomptens. 
Christina åtar sig att mejla. 
Gerd informerar att vi fått mejl om nya NVP; palliativ vård, malignt melanom, T-
cellslymfom, skivepitelcancer samt äggstockscancer med epitelialt ursprung som 
egentligen skulle ha besvarats 15 juni men som fått förlängd svarstid med sju månader. 
Beslutas att Gerd mejlar ut till alla nu och att ett påminnelsemejl går ut i augusti. 
Diskussion om hur vi bäst ska lämna synpunkter på NVP för att underlätta 
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sammanställningen av allas synpunkter. Diskussionen mynnar ut i att Elsy tar fram ett 
underlag med riktlinjer för hur svara och lämna synpunkter på Nationella vårdprogram. 
De som arbetar med sammanställningen kan ibland behöva få vårdprogrammet utskrivet. 
Jessica undersöker möjligheten och återkommer. 
 

9. Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  
 

• 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 

 
10. Nätverksmöte, mötet med patientföreningar 5 maj är inställt. Elsy tar upp att hon gärna 

är med och planerar för ett möte till hösten. Hon nämner också möjligheten med 
webbinarium. Jessica föreslår att en arbetsgrupp som arbetar med nätverksmöten bildas. 
Jessica mejlar ut information om detta till alla, då inte alla är närvarande. Intresserade 
svarar på mejlet och anmäler sig för deltagande. 
 

11. Laget runt 
Elsy är patientrepresentant i framtagandet av Nationell Min vårdplan för huvud – 
halscancer informerar om att vårens möte är inställt. Christina tycker att arbetet med 
NVP är roligt att arbeta med, Louise berättar att möte i den palliativa processen är 
inställt samt att Covid patienter styrs till Mölndals sjukhus, Ingrid berättar att 
konferensen i San Diego är inställd och att hon istället ska delta i en virtuell konferens 
samt att hon ska delta i nästa års konferens i Washington, Sara som är 
patientrepresentant i framtagandet av Nationell Min vårdplan för gyncancer informerar 
om att även deras möte har ställts in. Sara lyfter frågan om något arbete med 
cancerpatienter med funktionsvariation pågår. Så vitt vi vet pågår inget sådant arbete. 
Denna kunde kanske vara en fråga för en arbetsgrupp att arbeta med. Mia har deltagit 
vid möte med colorectalcancerprocessen och informerar om att samarbete pågår i 
regionen.    
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12. Teams. Beslutas att länkar på olika intressant information/material/broschyrer ska läggas 
i Teams under Allmänt. Allt som finns i Dropbox ska föras över till Teams. Jessica har 
börjat föra över. Gerd åtar sig att föra över samtliga minnesanteckningar och remissvar 
från Dropbox till Teams. Jessica ska tänka igenom och återkommer med vad hon behöver 
ha hjälp med i detta arbete 
 

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

 
19 maj FVM, millenium Anna Sandelin 
15 september ej klart 
13 oktober CUP Sofia Ekdahl 
17 november ej klart 
15 december ej klart  

15.  Kommande konferenser;  
Cancerdagen Dagens medicin 8 oktober 2020, Jan-Åke och Elin är intresserade. På 
nästa möte tar vi upp med Thomas om fler kan få åka på dagen då flera konferenser har 
blivit inställda under våren.     

16. Mötesdagar 2020.   
Onsdag 3 juni, tisdag 1 september, fredag 9 oktober, torsdag 12 november och onsdag 16 
december.  
 

17.  Mötet den 3 juni kommer troligtvis att äga rum via Teams. 
 

18. Övriga frågor  
Arvode utgår idag för heldag. Information/föreläsningen avseende Teams ingår i dagens 
arvode. Arvodesblanketter finns i Teams och ska fyllas i och skickas in med post. 
 

19. Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Nästa möte 3 juni 2020  

Vid datorn Gerd de Neergaard 
2020-05-07 
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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 

 

 

 Ort 2019-12-19 

  1(1) 

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 

 

 


