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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-06-03 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Tid: 9.30 -14.30 

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

Jessica hälsar från Thomas och Anna och framför deras tack för allt arbete som PNR lagt 
ner i rådet. De önskar också rådet en trevlig sommar.                                     
Webbutbildningen Graviditet och cancer; som har granskats av några i rådet har 
sjösatts. Vi har fått länk via mejl från Jessica.                                                                           
Kraftens Hus; Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, har beslutat om fortsatt finansiering 
av Kraftens Hus i Borås under 2021. Man har fått ok att se över möjligheterna att starta 
ytterligare ett Kraftens Hus. 
Digital dialogturné; Colorectalprocessen har genomfört en digital dialogturné som har 
fungerat mycket bra och som har inneburit en besparing jämfört med fysisk turné.  
Uppdrag från HSS; RCC Väst har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan avseende 
En bättre cancerrehabilitering utifrån den kartläggning som gjorts.  
FVM,;Framtidens Informationsmiljö går in i en mer aktiv fas och RCC ska engageras i 
olika grupperingar.                                                                                                                                                                                                                          
NVP; fem remisser för nationella vårdprogram har kommit 15 april. 

3. Covid-19. Bertil tar upp att pandemin kommer att påverka oss väldigt mycket. Han tror 
att det kommer att bli en ökning och utveckling av digitala möten framöver, detta även 
mellan vårdgivare och patienter. Inger informerar om att inläggningarna pga. covid har 
ökat det senaste i Skaraborg. Ingrid får siffor varje dag från VGR och hon förmedlar 
dessa på Facebook. Jessica informerar att SKR gått ut med att man inte ska ha fysiska 
möten oktober ut. 

4. Föregående minnesanteckningar. Anteckningarna läggs till handlingarna. 
5. Genomgång av Teams, Jessica informerar om att allt material som tidigare fanns i 

Dropbox har lagts över till Teams av Pernilla. Teams innehåller ett antal olika kanaler 
och Jessica visar hur man kan navigerar runt i Teams och hur man kan hitta och ladda 
upp material. Beträffande sekretess så har enbart medlemmarna i rådet samt några få 
som är involverade i arbetet på RCC tillgång till materialet. Namn på den som lagt upp 
dokumentet kommer upp och likaså namnet på den som senast var inne och ändrade i 
dokumentet. Det går inte att låsa dokument men enligt Pernilla kan man ändra dokument 
till PDF-filer. Pernilla lovar undersöka möjligheten till att låsa dokument. Elsy 
informerar om att vi som är gäster i Teams kan bjuda in varandra till digitala möten i 
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Teams. Man går in på Chatten och skriver in namn på den person som man ska ha möten 
med. Pernilla finns som support för Teams.     
Gerd har föreslagit att en arbetsgrupp med syfte att gå igenom allt material bildas. Delar 
av materialet är dubbelt och innehållet behöver ses över och struktureras upp så att det 
blir lättare att hitta. Diskussion som mynnar ut i att en arbetsgrupp med Gerd, Ingrid, 
Elsy, Per bildas. Pernilla kommer också att delta i arbetet och ge oss support. Gerd blir 
sammankallande. Pernilla bistår Gerd med att fixa Doodle länk med tids förslag för att 
mötas digitalt efter sommaren.                                                                                                                                               
 

6. Rapport från arbetsgrupper; 

Revidering av Så vill vi ha det, Ingrid rapporterar att gruppen haft ett digitalt möte och 
att vi tror att vi har en slutversion. Material som bl.a. omfattar information om Patient 
lagen, behandlingsval, försäkringar samt nytt kapitel om Närhet, lust och tröst har lagts 
till. Underlaget har mejlats till Kommunikation för vidare arbete. Eventuellt kommer 
omslaget att bytas ut. Diskussion runt frågan om vi ska ha alla våra namn med eller inte. 
Diskussionen mynnar ut i att vi inte ska ha alla namnen med.  

Uppföljning av enkät 2018 till politiker, Elsy. Arbetsgruppen har gjort ett utskick till 
politikerna inför beslutet om eventuell fortsatt finansiering av Kraften Hus och man vill 
gärna tro att det var framgångsrikt då beslutet blev positivt. Arbetsgruppen har fått mejl 
från Carina M med fråga om man vill ha fortsatt samarbete med Kraftens Hus. Ingrid har 
också fått ungefär samma fråga fast från Pia Bredegård ny ordf. i styrelsen för Kraftens 
Hus. Se p 11. Elsy tar också upp funderingen på att byta namn på arbetsgruppen till 
Politikerpåverkan. I dagsläget är det inte aktuellt med uppföljning av enkäten men 
gruppen skulle kunna ägna sig åt annan politikerpåverkan, t.ex. följa upp vad som 
händer med cancerrehabiliteringen. Inget beslut tas om namnbyte. 

Sexuell hälsa ” PNR goes SHRH” (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) 
Arbetsgruppen har arbetat igenom lapparna med synpunkter på vad som är de största 
problemen inom vården avseende att tala om sexuell hälsa och rättigheter. Synpunkterna 
är insorterade i olika teman. Nahid rapporterar att gruppen bl.a. ska arbeta med att gå 
igenom texter på 1177, befintliga informationskällor, ta fram berättelser, ta fram verktyg 
till personal, ta fram enkel text och bilder till bl.a. Min vårdplan. I arbetet ska man tänka 
på andra kulturer. Kunskapscentrum och RFSU ska involveras. Syftet med arbetet ska 
vara att samla verktyg för vårdpersonal för att underlätta hur man ska tala om sexualitet 
med patienter och närstående. Även bildspel ska ingå. Utvecklingsledare Eva Carlsson-
Lalloo är sammankallande. Nytt möte 16 juni. 

Uppdragsbeskrivning för PNR Väst, Jessica rapporterar att den är granskad av henne, 
Thomas och Anna. Hon väntar på ok från Thomas och planerar att mejla ut den till rådet 
under juni.  

Trygg socialförsäkring, Bertil rapporterar att arbetsgruppen legat lågt. Man hade under 
våren planerat åka till Stockholm och träffa Försäkringskassan. Detta ställdes in. Bertil 
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tänker sig att kontakta FK igen efter sommaren. Gruppen följer utvecklingen och ser vad 
som händer. Bertil säger att det finns kloka synpunkter i Claes Janssons utredning men 
att FK sågat den. Bertil tror dock att utredningen kommer att gå igenom. Flera 
remissinstanser är positiva.  
Information om arbetet kring en trygg sjukförsäkring. Mejl från Jessica 26 maj; 
  
https://www.dagensarena.se/innehall/politisk-majoritet-mjukare-rehabiliteringskedja/ 
  
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/utredningen-en-trygg-
sjukforsakring-overlamnade-slutbetankande/ 
  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-
utredningar/en-begriplig-och-trygg-sjukforsakring_H8B36/html 
 

Från mötet i NAP rapporterar Ingrid att man upplevde att man inte var inbjudna att delta 
i gruppen. Ingrid tror att flera i NAP är intresserade av att delta och det skulle bli en 
större tyngd om alla NAP deltog i arbetet. Nytt möte i NAP planeras i början av 
september. Bertil lovar göra en skrivelse angående frågan till NAP.  

Nätverksmöte för PNR och föreningar. Arbetsgruppen planerar för ett första möte den 
9 juni. Då bestäms vem som ska vara sammankallande. Diskussion och information om 
hur rådet tidigare arbetat med föreläsare och med samverkan med patientföreningar. Ett 
sätt att nå många i föreningarna är att hålla Webbinarium. Fysiskt möte går troligtvis 
ändå inte att kunna hållas under hösten. Tips till gruppen är att gå in i 
minnesanteckningarna bakåt och ta del av vilka föreläsare som har anlitats samt hur 
nätverksträffarna har arrangerats. Sara gör uppdelning av arbetet i arbetsgruppen och 
mejlar ut.   

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. Sahlgrenska vill själva rekrytera två personer. Ingrid har erbjudit sig att 
ingå i rådet. Arbetet har stannat upp. 
Styrgrupp Bröstcentrum, Ingrid rapporterar att hon deltagit vid två digitala möten. 
Operationerna är förlagda till Carlanderska. Mammografin är pausad. Man är bekymrade 
över bortfall. Nytt läkemedel för kvinnor som behandlas för bröstcancer och med BRCA 
gen är aktuellt. Frågan rymmer en etisk aspekt (ärftlighet och få information) och Ingrid 
har föreslagit att genetisk vägledare kopplas in. Man planerar att bilda en särskild grupp 
för frågan och Ingrid ska ingå i gruppen. Viktigt är att få ett förhållningssätt i frågan.  
Standardiserat vårdförlopp SVF, pågående arbete. Elsy berättar om arbetet utifrån en 
preliminär rapport SVF PREM 2019 som tagits fram av Marie B RCC V och SVF-
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samordnare Marie L inom NU sjukvården. Vid möten med dessa har Elsy och Ingrid 
påtalat att resultaten måste föras tillbaka till den personal som arbetar med patienterna. 
Resultaten i rapporten bygger på svar som inkommit från de 6028 enkäter som skickades 
ut 2019. Svar inkom från 3521 patienter och de diagnoser som omfattas är bröst, lung, 
prostata och tjock- och ändtarmscancer. Resultatet för delaktighet och involvering samt 
emotionellt stöd ligger lågt och det ligger lika lågt för alla cancerdiagnoserna. Rapporten 
visar vidare att det är betydligt lägre möjlighet för närstående att få känslomässigt stöd 
av vårdpersonalen, att man inte är i mål vid upprättande av individuell vårdplan, lågt 
resultat för uppmaning att få ta med närstående då man ska få besked om utredningens 
resultat. Resultaten visar dock att helhetsintrycket är bra och att 86.7% är nöjda. Mest 
nöjda är man med respekt och bemötande och minst nöjd är man med delaktighet och 
involvering. Helhetsintrycket är lika positivt oavsett förvaltning. Slutrapport kommer 
under hösten. 
PREM enkäterna pausas under 2020 då det är ett stort arbete med att ta hand om svaren 
och att man behöver tänka igenom vad resultaten ska användas till. 
Genomlysning av medicinsk Onkologi i VGR, rapport från Ingrid, Elsy, Bertil och 
Gerd som deltog i möte 2 juni. Efter en genomgång av första utkast känner ansvariga för 
utredningen att de skulle vilja lyfta patientperspektivet än mer än vad som görs i 
utredningen och tydliggöra vad patienterna vill ha. De vill säkerställa att de fångar upp 
detta på ett bra sätt.  
Gruppen har fått läsa det första preliminära utkastet och på mötet framfördes synpunkter 
som rörde vad patienterna vill ha, krav från patienterna och önskemål från patienterna. 
Rapporten kommer att kompletteras med gruppens synpunkter och omarbetas utifrån 
fr.a. patientperspektivet. Gruppen kommer att få rapporten igen markerad med 
inlämnade synpunkter under september. Nytt möte planeras i Teams. 
Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan, NAP. Ingrid rapporterar från möte där 
man bl.a. gått igenom synpunkter från de olika råden på förslaget till den nationella 
uppdragsbeskrivningen. 29 september planeras ett digitalt möte äga rum med RCC i 
samverkan. 3-4 representanter från NAP kommer att få vara med på mötet. Bl.a. ska man 
då diskutera arbetet med Vägen framåt, RCC:s gemensamma inriktning för svensk 
cancervård 2020-2022 där man beslutat om tio målområden att arbeta med. 
  

8. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer.  
Gerd informerar om fem nya NVP aktuella att lämna synpunkter på; palliativ vård, 
malignt melanom, T-cellslymfom, skivepitelcancer samt äggstockscancer med epitelialt 
ursprung. Svarstiden är förlängd med sju månader. Gerd har mejlat alla men skickar 
påminnelsemejl och att Elsy, Christina och Gerd vill ha in svar med synpunkter senast 
15 augusti för att hinna sammanställa svaren innan nya NVP kommer ut på remiss i 
september. Elsy har tagit fram underlag med riktlinjer för hur svara och lämna 
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synpunkter på Nationella vårdprogram. Christina, Elsy och Gerd har haft möte i Teams 
och lagt in detta i Lathunden. Vi går igenom den på mötet och vi beslutar att alla ska ha 
ansvar för något av ansvarsområdena för att alla ska kunna bli delaktiga i arbetet. Gerd 
kompletterar och gör ett eget dokument med ansvarsområden och vilka som f.n. bevakar 
vilket område. Beslutas att bilda en arbetsgrupp som ansvarar för arbetet med NVP och 
remissvar. Elsy, Christina och Gerd bildar en arbetsgrupp och skriver en 
projektbeskrivning som ska godkännas av Thomas BE.  
 
Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  
 

• Fertilitet Natalie/Ingrid/Christina  
• Sexualitet Louise/Christina/Nahid 
• Barnperspektivet Mia/Sara 
• Psykosocialt, min vårdplan och kontaktsjuksköterska Gerd 
• Diagnosbeskedet Elsy  
• Levnadsvanor-alkohol, rökning och tablettmissbruk Thomas A/Per 
• Uppföljning och rehabilitering Elin/Ingrid 
• Närstående Inger/Louise/Jan-Åke/Nahid 
• Komplementär/alternativ medicin Louise 
• Ansvarig sammanställa och mejla in svar Elsy/Christina/Gerd 

 
 

9. Laget runt; 
Ingrid informerar att hon blivit vald som ordförande för bröstcancerföreningen Viola i 
Borås, Elsy är patientrepresentant i framtagandet av Nationell Min vårdplan för huvud – 
halscancer, hon informerar om att det varit omöjligt att få ihop möte under våren, ska 
försöka starta upp det till hösten, mun-och halscancerföreningen har inte haft något möte 
under våren, har ansökt och fått pengar från Laryngfonden för medlemsaktiviteter, Sara 
som är patientrepresentant i framtagandet av Nationell Min vårdplan för gyncancer 
informerar om att hon deltagit vid tre möten, svårt för en del kssk att hinna vara med och 
mycket har rört patientrepresentanter, Per undrar över patientrepresentation i 
vårdprocessen Njurcancer. Per är intresserad men enligt Jessica finns det redan 
patientföreträdare med i processen. 

10. Kommande konferenser;  
Cancerdagen arrangerad av Dagens medicin 8 oktober 2020, Jan-Åke och Elin är 
intresserade. Jessica meddelar att Thomas godkänt att fyra personer får delta vid 
konferensen digitalt. Elsy och Ingrid anmäler intresse. Per reserv. Kontakta Pernilla vid 
hjälp med anmälningen.   
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11. Övriga frågor; 

Kraftens Hus Borås. Ingrid har blivit kontaktad av Pia Bredegård och fått frågan hur 
rådet ser på etablering av ytterligare Kraftens Hus. Carina Mannefred har via mejl 
skickat förfrågan till Elsy, Mia och Sara om att delta i projektgrupp för att arbeta för 
ytterligare Kraftens Hus och spridning av verksamheten till Göteborg. Bertil är 
intresserad av att ta på sig uppdraget och delta i en projektgrupp. Diskussion om att blida 
en arbetsgrupp som stöd till någon av oss som ingår i projektgruppen. Vi beslutar att 
bordlägga frågan till nästa möte 1 september. Bertil och Elsy får i uppdrag att inhämta 
mer information i frågan. Ingrid svarar på mejl och informerar om vad vi beslutat idag.  

Jävsdeklaration, Ingrid undrar om vi ska lämna in en deklaration för varje uppdrag. 
Jessica kollar och återkommer.  

12. Mötesdagar 2020.   
Tisdag 1 september, fredag 9 oktober, torsdag 12 november och onsdag 16 december.  
 

13.  Mötet den 1 september kommer troligtvis att äga rum via Teams. 
 

14. Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Nästa möte 1 september 2020  

Vid datorn Gerd de Neergaard 
2020-06-04 
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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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