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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-09-01 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Tid: 9.30 -14.30 

Deltagare; Nahid, Inger, Bertil, Louise, Ingrid, Christina, Elsy, Sara, Elin, Mia, Gerd, 

Christer, Thomas A, Per och Natalie. Från RCC deltar Pernilla och Jessica. 

1. Jessica och Bertil hälsar alla välkomna  

2. Information RCC Anna V;  

Förändringsresan; Koncernkontoret, vilket RCC lyder under, har inlett ett arbete med 

att minska personalstyrkan från 790 till 710 personer. I arbetet ser man över bl.a. 

samarbetsvinster. RCC kan inte rekrytera ersättare då någon slutar eller blir 

långtidssjukskriven. Konkret innebär detta att man kommer att bli kort om folk och att 

arbetsuppgifter kommer att omfördelas bl.a. för utvecklingsledarna. Jessica kommer att 

få en del andra arbetsuppgifter. Detta kommer att innebära minskat stöd till rådet. Kopia 

för kännedom på rådets synpunkter på NVP mejlas t.v. till Anna Verdoes.  

Översyn medicinsk onkologi, arbetet pågår fortsatt och beräknas vara klart under 

hösten. Flera från rådet har deltagit och vid olika tillfällen fått lämna synpunkter. 

Cancerrehabiliteringsplanen; RCC Väst har i uppdrag från Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen, HSS, att ta fram en handlingsplan avseende En bättre 

cancerrehabilitering utifrån den kartläggning som gjorts. Arbetet med detta pågår. 

Marianne Jarfeldt, Carina Mannefred och Sofie Grinneback är några av de ansvariga. 

Från rådet deltar Thomas A. 

Kraftens Hus; 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. 

Arbete är på gång för uppstart i Göteborg. Någon från rådet ska vara med i arbetet. 

Min vårdplan via 1177 och Patientöversikt, arbete pågår. Beträffande patientöversikt 

arbetar man med prostata och bröst. 

Fysiska möten, RCC avråder från fysiska möten. Dock kan undantag göras då det finns 

ett syfte med att ses fysiskt. Jessica har skickat ut mejl med information i frågan. 

Ansvarsfördelning vårdutveckling, efterlyses från rådet. Jessica lovar mejla ut 

information. 

 

3. Covid-19. Ingrid delar information i Facebook gruppen rörande Covid läget på 

sjukhusen i Västra Götalandsregionen.  

 

4. Höstens möten. Några i rådet har haft problem med att hantera Teams och haft 

svårigheter med att ansluta till möten. Önskemål har framkommit om ytterligare 

utbildning och vi kan mejla Pernilla önskemål om vad vi vill ha utbildning i.  
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Med digitala möten missas den sociala biten och alla mindre diskussioner som föregår 

under olika pauser. Diskussion om att kombinera möten med deltagande både digitalt 

och fysiskt. Några har erfarenhet från kombinerade möten och även dessa har sina 

begräsningar och det blir lätt två möten. RCC har också kommit med avrådan om fysiska 

möten så diskussionen mynnar ut i att rådet fortsätter med digitala möten. Förslag från 

Natalie om att via FB styra upp möten av mer social karaktär och från Elsy att via Teams 

bjuda in varandra till mindre möten.  

 

5. Föregående minnesanteckningar. Anteckningarna läggs till handlingarna. 

 

6. Rapporter; 

Strålbehandling, förfrågan har inkommit från Frida Smith. Frida har efterfrågat rådets 

hjälp gällande granskning av den nya filmen om strålbehandling som hon tagit fram ihop 

med Cancerfonden och RCC Stockholm/Gotland. Flera av rådets medlemmar har lämnat 

synpunkter till Frida. 

Styrgrupp RCC Väst, Ingrid har deltagit vid ett mixat möte som ägde rum både fysiskt 

och digitalt. Man fick bl.a. information om Genomlysning av onkologin, ett projekt som 

ska vara klart under hösten. Mötet var kort och det var besvärligt att höra vad de som 

deltog i Teams sa. 

Standardiserat vårdförlopp SVF, Elsy och Ingrid har fått rapporter från tidigare år 

som känns lite överspelade nu. Ingrid har träffat Marie B och fått information om att 650 

fler SVF utredningar hade gjorts så här års förra året jämfört med vad som har gjorts i år. 

Man vet inte riktigt vad detta beror på och det går rykten och utsagor om att färre söker 

vård. 

Patientföreträdare till Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått. 

RCCs nationella arbetsgrupp för patientrapporterade mått, NAPM, önskar inkludera en 

patient- och närståendeföreträdare i gruppens arbete utöver Eskil Degsell, 

Hjärntumörföreningen. Sara är intresserad och efter diskussion i rådet kommer hon att 

anmäla sig som sökande. Enligt Ingrid har syd också en intresserad kandidat. Personen 

kommer att utses centralt. 

Visualisering, rådet har fått mejl från Sofie Grinneback med en fråga angående en 

metod som fanns med i kartläggningen av cancerrehabiliteringen. Frågan ljöd; Har du 

sett såhär något år efter om det var värdefullt och vad det kan ha bidragit med att vi 

visualiserade patient upplevelse och att vi arbetade med patientworkshops. Flera i rådet 

har lämnat synpunkter. 

Film om Cytostatika, Cancerfonden har tagit fram ett manus på en kort film om 

cytostatika och Frida Smith har frågat om vår input på detta. Flera i rådet har lämnat 

synpunkter. 

 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/patientrapporterade-matt/
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7. Rapport från arbetsgrupper; 

Revidering av Så vill vi ha det, Ingrid Arbetsgruppen Per, Thomas A, Gerd och 

Ingrid rapporterar att gruppen nästan är klara med arbetet och har ett reviderat utkast 

till en 4:e version av Så vill vi ha det! Kommunikation har hjälpt till i arbetet. Rådet 

kommer att få ta del av arbetet via mejl. Versionen ska också läggas fram för det 

Nationella rådet, NAP med hemställan om att alla råd ställer sig bakom.  

Städa i Teams; Gerd Arbetsgruppen Per, Ingrid, Elsy och Gerd har lämnat in 

projektbeskrivning till Thomas BE. Gruppen har inte fått svar och Pernilla L från 

RCC, som ska bistå gruppen, erbjuder sig att ta upp frågan med Thomas. Gruppen 

skall prel. planera in Teamsmöte i v.42 dock ej 15 oktober. 

Nätverksmöte för PNR och föreningar. Elsy Arbetsgruppen Per, Sara, William, 

Christina, Jessica och Elsy planerar för ett webbinarium den 28 oktober kl. 15-17. 

Man planerar för ett program som ska handla om cancerrehabilitering och 

medverkande är Sofie Grinneback, Marianne Jarfeldt och ev. någon från 

primärvården. Inbjudan kommer att gå ut till rådet, patient/närståendeföreträdare i 

vårdprocessgrupperna och även andra PNR-råd. EU har enligt 

tillgänglighetsprincipen (bl.a. översättning till andra språk) ställt upp villkor för 

webbinarium och dessa förändrar planeringen.  

Politikergruppen Elsy. Arbetsgruppen Sara, Mia och Elsy återkommer med förslag 

inför nästa möte på hur arbetsgruppen ska fortsätta arbetet. 

Sexuell hälsa ” PNR goes SHRH” (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) 

Sara Arbetsgruppen Sara, Jessica, Nahid, Christina och Eva C L på RCC har valt och 

fått klartecken att använda material framtaget av VGR:s Kunskapscentrum för sexuell 

hälsa. Arbetsgruppen har arbetat med att koka ner vad gruppen vill göra och det 

sammanfaller med ovan nämnda material. Både personal och patienter ska få tillgång 

till samma material i en kommande utbildningsinsats. Arbetsgruppen arbetar vidare 

med hur materialet ska användas. 

Trygg socialförsäkring, Bertil Arbetsgruppen Thomas A och Bertil rapporterar. 

Bertil har varit i kontakt med Nationell Cancersamordnare Hans Hägglund. Man 

upplever att FK inte vill ha något samarbete i frågan. Bertil har också varit i kontakt 

med Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson som vill agera mot FK 

och att man agerar gemensamt. Gruppen planerar ev. att agera mot 

Socialdepartementet istället. Man undersöker möjligheten att få träffa 

socialförsäkringsministern. Man har också varit i kontakt med Uppdrag granskning 

som undersöker myndigheten.  

 

8. Översyn Hemsidan Gerd har läst informationen på Hemsidan om PNR och Aktuellt 

arbete. Information finns om att rådet har tillfrågat politiker, tagit fram skriften Så vill 

vi ha det, gjort studiebesök samt besökt regionfullmäktige. En hel del av det pågående 
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arbetet i rådet saknas såsom; arbetet med att läsa och ge synpunkter på NVP, arbetet 

med Bra att veta om du får cancer som finns på 1177, nätverksträffarna samt att 

arbetsgrupper arbetar med olika aktuella frågor. Diskussion som mynnar ut i att Gerd 

och Elsy arbetar ihop ett förslag till ny text. Louise tillkommer till gruppen och 

Teamsmöte planeras 9 september 19.00. Gerd mejlar och informerar Anna och Jessica 

 

9. Kraftens Hus. Se även p.2. Ingrid har fått mejl från Carina M med förfrågan om 

PNR vill utse en representant för att vara med i en arbetsgrupp som ska bildas för att 

arbeta för ett Kraftens hus i Göteborg. Elsy och Bertil har deltagit vid ett möte med 

Carina M där man diskuterade samma sak. Boråskonceptet kommer att gälla för 

framtagandet av nya Kraftens hus. Diskussioner pågår även om att starta ett Kraftens 

hus i Halland. Elsy och Sara har gjort studiebesök på Kraftens Hus i Borås. Elsy 

kommer att delta i arbetet med Kraftens hus i Halland. Efter diskussion i rådet 

beslutas att Sara, som anmäler intresse, blir den som utses av rådet att representera 

PNR i arbetet med Kraften hus i Göteborg. Vi diskuterar även möjligheten att 

arbetsgruppen Politikergruppen ska finnas med i rådets arbete i denna fråga. Vi 

avvaktar nästa möte i rådet då förslag från nuv. arbetsgrupp läggs fram. Se p. 7 

Politikergruppen.  

  

10. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 

medicinska riktlinjer.  

Christina informerar om fyra nya NVP aktuella att lämna synpunkter på; palliativ 

vård, malignt melanom, T-cellslymfom och skivepitelcancer. Äggstockscancer med 

epitelialt ursprung togs bort.  Vi tycker att vårdprogrammen är bra. Synpunkterna 

mejlas in 15 september. 

Thomas BE har godkänt projektbeskrivning för en arbetsgrupp med syfte att 

sammanställa och lämna synpunkter på Nationella vårdprogram. Arbetsgruppen 

består av Christina som sammankallande, Elsy och Gerd. Gruppen har möten i 

Teams. Nya vårdprogram kommer 15 september. Vi lägger till ansvarsområdet Egen 

vård och Nahid vill ta ansvar för detta område. Gerd uppdaterar Lathunden.  

 

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 
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• Närstående Inger/Louise/Jan-Åke/Nahid 

• Komplementär/alternativ medicin Louise 

• Egenvård Nahid 

• Ansvarig sammanställa och mejla in svar Elsy/Christina/Gerd 

 

11. Laget runt; 

Många i rådet rapporterar från sommaren och sin egen situation. Ingrid planerar att 

uppvakta SÄS då man där tagit bort möjligheten att få använda kylmössa under 

cellgiftsbehandling. Från RCC:s styrgrupp rapporterar hon att Claes Jönsson tagit 

upp att personal känner sig uppgiven och att man istället för vårdskuld skulle vilja att 

man talar om uppskjutna behov. Elsy har varit på studiebesök på Kraftens hus i 

Borås och har träffat patientföreträdare från Halland och från Syd och kommer att 

delta i arbetet med ett Kraftens hus i Halland. Elsy är patientrepresentant i 

framtagandet av Nationell Min vårdplan för huvud – halscancer och ett möte 

planeras på måndag. Thomas A har deltagit som patientrepresentant i den regionala 

processgruppen för cancerrehabilitering. Helst bör det vara två representanter. Sara 

är intresserad. Jessica tar med sig frågan. Nästa möte äger rum 21 september. 

Processägare Marianne Jarfeldt samt sjukvårdspersonal kommer att delta. 10 

utvecklingsområden för att förbättra cancerrehabiliteringen är listade, mycket läggs 

på primärvården. Natalie arbetar med rapporten om lymfbehandling i Arizona. 

Rapporten kommer att kompletteras även med lymfbehandling i Spanien. Sara som 

är patientrepresentant i framtagandet av Nationell Min vårdplan för gyncancer 

informerar om att hon deltagit vid möte nummer 6. Arbetet går fort fram. Per har 

anmält intresse för att delta som patientrepresentant i vårdprocessen Njurcancer.  

12. Kommande konferenser;  

Cancerdagen arrangerad av Dagens medicin 8 oktober 2020, Jan-Åke, Elin, Elsy 

och Ingrid har anmält intresse sedan tidigare. Per står som reserv. Deltagandet sker 

digitalt. Enligt Ingrid är alla övriga konferenser inställda. 

 

13. Övriga frågor; Vägen framåt. Ingrid  

Rådet har fått möjlighet att vara med och påverka hur RCC i samverkan ska 

prioritera inom cancervården. Detta beskrivs mer ingående i Vägen framåt; 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-

inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf 

Vi ska lista de 4-7 viktigaste målområden (finns 10) som vi anser att RCC ska 

fokusera på under 2021. För de utvalda målområdena vill man även att vi väljer ut 2-

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
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5 av de insatser som vi tycker är lämpligast. Vissa av insatserna behöver 

konkretiseras i aktiviteter. Även det får vi gärna komma med förslag på. Var och en 

läser igenom Vägen framåt och mejlar våra synpunkter till Ingrid senast 7 september. 

Ingrid sammanställer synpunkterna från rådet och mejlar NAP senast 15 september. 

Man kommer att diskutera detta på NAP mötet den 17 september.  

14. Mötesdagar 2020.   

Fredag 9 oktober, torsdag 12 november och onsdag 16 december.  

 

15. Mötet den 9 oktober äger rum via Teams. 

 

16. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

Nästa möte 9 oktober 2020  

Vid datorn Gerd de Neergaard 

2020-09-10 

 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 
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