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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-10-09 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Tid: 9.30 -14.30 

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

Förberedelser pågår för upphandling av mammografiverksamheten, på nästa PNR 
möte kommer de som arbetar med upphandlingen att stämma av med rådet. Inför mötet 
kommer vi att få ta del av ett underlag. Ingrid informerar om att Bröstcancerförbundet 
skrivit en rapport om detta och att man anser att det brister vid upphandlingen av 
mammografi samt det även finns andra brister i hanterandet. Se Bröstcancerförbundets 
hemsida, brostcancerforbundet.se. 
Handlingsplan för cancerrehabilitering; på RCC pågår arbete med att ta fram en 
handlingsplan. I november planeras ett möte med HSS där man ska avge en kort 
lägesrapport. 
Kraftens Hus i Göteborg; förutsättningar finns för att starta ett KH i Göteborg och 
arbete runt detta har startats upp. 
Genomlysning av medicinsk onkologi; arbetet är i stort sett klart och rapport ska gå ut 
på remiss. Några från rådet är engagerade i projektet och kommer att få lämna 
synpunkter. 
Städa i Teams; På fråga från Bertil får vi ja till att starta arbetsgruppen. 
Utbildning i Teams; Några i rådet har anmält behov av utbildning i Teams. Vi har till 
Pernilla angivit vad vi behöver ha hjälp med. Enligt Anna kan vi få hjälp av Marcus 
under en timme. Inbjudan kommer att gå ut till berörda. 
Corona och RCC; grundläggande regler som att stanna hemma vid sjukdom m.m. 
gäller. Är man frisk så arbetar man på RCC två dagar/vecka och övrig tid hemma. Man 
sprider ut dagarna så att inte alla samtidigt är på plats på RCC. 
 

3. Föregående minnesanteckningar. Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 

4. Rapporter; 
Hemsidan – Revidering, rådet har lämnat synpunkter och Louise, Elsy och Gerd har 
arbetat fram ett förslag som har gått ut till alla inför dagens möte. Vi går igenom 
förslaget och reviderar ytterligare under mötet. Förslaget kommer att mejlas till Thomas, 
Anna och Jessica.  
Tobaksfria veckan, mejl till rådet från utvecklingsledare Ellen Brynskog RCC som 
arbetar med att förbereda för ett seminarium/samtal om hälso- och sjukvårdens roll för 
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att minska rökningen i Sverige för att uppmärksamma något som kallas Tobaksfria 
veckan, som infallet v. 47. Ellen efterlyser en person som har erfarenhet av att sluta med 
tobak i samband med cancerbesked/behandling och som kan delge sina erfarenheter. 
Ellen undrar i mejlet om någon av oss har denna erfarenhet. Ingen i rådet har dock denna 
erfarenhet. 
Samarbete Kraftens hus, Sara har deltagit i arbetsgruppens andra möte för uppstart av 
KH i Göteborg. Genomgång av vad som gjorts och planering inför våren. Tanken är att 
skapa ett nätverk där man knyter till sig eldsjälar, näringsliv m.fl.   
Patientföreträdare till Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått. 
RCCs nationella arbetsgrupp för patientrapporterade mått, NAPM, Sara meddelar att hon 
ännu inte skickat in sin ansökan. 
Patientråd SU, Ingrid informerar om att man fortfarande bara är tre företrädare. 
Förutom Ingrid deltar en person från hjärt-lungföreningen och en person från 
njurförbundet. Ett första Skypemöte är planerat med ledningsgruppen den 10 november. 
Man ska diskutera vad ett patientråd kan bidra med. Ingrid har redan gett exempel på 
frågor såsom bemötande och egenvård. Kommer vi på frågor kan vi mejla dessa till 
Ingrid. 
Cancerdagen 8 oktober arrangerad av Dagens medicin. Elsy, Jan-Åke, Per och Elin 
deltog. Elsy informerar om att det var en bra dag, prehabilitering var en viktig fråga som 
lyftes. Jan-Åke imponerades av hur många utvecklingsfrågor det finns. Elin säger också 
att det var en bra dag och Per tyckte att det var intressant att få ta del av vad som pågår. 
Socialminister Lena Hallengren invigde dagen och hon gjorde också en sammanfattning 
vid dagens slut där hon lyfte vikten av tidig upptäckt och rehabilitering. Deltagarna 
kommer att avge en skriftlig rapport till rådet och till RCC. 
Framtidens informationsmiljö, Ingrid informerar om att man på RCC haft en digital 
föreläsning. Ingrid efterforskar om man kan få ta del i efterhand av föreläsningen. 
Återkopplar via mejl.  
 

5. Rapport NAP, Ingrid och Bertil har deltagit vid digitalt möte med NAP. På mötet 
rapporterades om en enkät som skickats ut till processägare och ordförandena för 
nationella vårdprocessgrupper, Utvärdering av patient- och närståendesamverkan 
inom RCC i vårdprocessgrupperna. Svaren visar att man i en del fall tycker att 
företrädarna har för grund erfarenhet. Ingrid kommer att mejla ut svaren. På mötet 
redovisades också svar från de olika råden angående prioriteringar av målområdena i 
Vägen framåt. Svaren från PNR gav ett samstämmigt resultat där råden prioriterade 
Prevention och tidig upptäckt, Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård, God och 
jämlik palliativ vård, Patientinformation samt Patienter och närstående.  

6. Cancerrehabilitering. Camilla Berglund Prové och Carina Mannefred RCC, arbetar 
i ett projekt med målsättning att ta fram en regional handlingsplan för 
cancerrehabilitering. Syftet med arbetet är en förbättrad och evidensbaserad 
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cancerrehabilitering. I kartläggningen som gjorts tidigare fastslogs 10 
utvecklingsområden. I varje utvecklingsområde beskrivs nuläget och förslag till 
förbättringsåtgärder. Utifrån denna rapport har RCC nu fått i uppdrag av Hälso- och 
sjukvårdsdirektören att ta fram en regional handlingsplan. Medskick är att det inte får 
kosta något. Camilla och Carina visar en powerpointpresentation om arbetet. 
Presentationen visar tio åtgärdspaket; samverkansformer, 1177, lymfödem, teamarbete, 
kompetenscentrum, min vårdplan, gruppträff patient, utbildning, neurorehabilitering och 
digitalisering. Tre faser är planerade för genomförande. En arbetsgrupp har bildats för 
arbetet med ett Kraftens hus i Göteborg. Gruppen består bl.a. av Carina, Sara, Andreas 
och Pia från KH Borås.  
Carina och Camilla vill ha input från rådet angående arbetet så här långt. Tankar som 
lyfts rör olika frågor som om det är möjligt att det inte får kosta något, Min vårdplan, 
tidsplanen, var ska kompetenscentret ligga, digitalisering, primärvårdens roll, 
prehabilitering och närstående. Rådet kommer att få ta del av presentationen via mejl. 

 

7. Comprehensive Cancer Center Claes Jönsson Områdeschef SU. Claes berättar om 
arbetet med processen med att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska bli ett ackrediterat 
Comprehensive Cancer Center. Arbetet startades i februari 2019 och förutom SU deltar 
Sahlgrenska akademin och RCC i arbetet med ackreditering. I april samma år beslöt 
sjukhusdirektören att ansöka om medlemskap i Organisation of European Cancer 
Institutes (OECI) för att därefter kunna inleda processen att bli ett ackrediterat CCC. 
Samma år i oktober blev SU fullvärdig medlem. Varför SU vill bli ackrediterat; 
cancervården utgör 20-25% av sjukhusets samlade verksamhet och den ökar, processen 
ger strukturerad och kvalitetssäkrad genomgång av all cancervård vilket ger underlag för 
styrning av resurser, processen kommer att peka på svagheter som SU behöver ta tag i, 
ackrediteringen är ett steg på vägen i SU:s strävan att vara ett av Europas ledande 
cancersjukhus, ackrediteringen kommer att gynna SU:s patienter (och därmed hela VGR, 
Sverige och Norden). 19 sjukhus i Europa är ackrediterade bl. a. Karolinska. Flera 
sjukhus i Sverige bl.a. i Uppsala och Skåne vill också ansöka. Under processen ska man 
arbeta med 900 frågor. 10-15 av frågorna är kopplade till hur patienten är med och 
utformar vården. OECI lägger stort fokus på patientmedverkan och lyfter delaktighet, 
information inklusive utbildningsaktiviteter, formaliserat samarbete med 
patientorganisationer, klagomålshantering, återföring av patienterfarenheter i 
kvalitetsuppföljning-utveckling, rätt att delta i forskningsprojekt samt formaliserad 
patientmedverkan i planering av verksamhet, införande av nya metoder mm.  
Ansökan om att få göra en ackrediteringsprocess är godkänd och Sahlgrenska Cancer 
Center etablerades 1 mars 2020. SCC har ett ledningsråd där Claes är ordförande och där 
verksamhetschefer, forskare och RCC deltar. Tidsplanen för arbetet är att self 
assessment ska vara klar i februari 2021, besök av OECI under maj 2021 och klart i 



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 

november 2021. Alla ackrediterade sjukhus avger varje år en årlig rapport till OECI. 
Rådet får ta del av Claes presentation via mejl. Claes menar att man vill bli bättre på att 
formalisera patientmedverkan och man efterlyser patientrepresentanter i ledningsrådet. 
Claes vill komma tillbaka på nästa rådsmöte och då ta emot tankar från rådet på 
presentationen.  
 

8. Rapport från arbetsgrupper; 

Revidering av Så vill vi ha det, Ingrid Arbetsgruppen Per, Thomas A, Gerd och Ingrid 
rapporterar att arbetet med revideringen är färdigt. Version 4 av broschyren kommer att 
mejlas ut till rådet så snart vi fått den tillbaka från kommunikation på RCC. 

Städa i Teams; Gerd Arbetsgruppen Per, Ingrid, Elsy och Gerd har inte kommit igång 
med arbetet då vi inte fått klartecken från RCC. Då Anna nu säger ja kan arbetet starta. 
Se p. 2. 

Nätverksträff för PNR och föreningar. Elsy Arbetsgruppen Per, Sara, William, 
Christina, Jessica och Elsy är klara med planeringen för webbinarium den 28 oktober kl. 
15-17. Tema: Cancerrehabilitering. Webbinariet omfattar tre föreläsningar; Broschyren 
Mat för att må bra - under och efter cancerbehandling - Ett förbättringsprojekt inom 
Cancerrehabilitering Maria Lancha, dietist och sektionsledare på Cancerrehabiliteringen 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer 
Marianne Jarfelt, Regional processägare Cancerrehabiliteringen RCC Väst docent, En 
ännu bättre cancerrehabilitering – så här jobbar vi framåt Marianne Jarfelt, Regional 
processägare Cancerrehabiliteringen RCC Väst docent och Sofie Grinneback, 
utvecklingsledare RCC Väst. Inbjudan har gått ut till rådet, patient/närståendeföreträdare 
i vårdprocessgrupperna och övriga PNR-råd. Efter föreläsningarna finns tillfälle för 
frågor och dialog samt möjlighet att lämna synpunkter på ämne på nästa nätverksträff. 
Elsy, Ingrid och Jessica samt föreläsarna kommer att finnas på plats i en studio nära 
RCC. Elsy lovar kolla om det är möjligt att ta del av föreläsningen i efterhand.  

Politikergruppen Elsy. Arbetsgruppen Sara, Mia och Elsy. Gruppen vilar tills vidare.  

Sexuell hälsa ” PNR goes SHRH” (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) 
Arbetsgruppen har bestått av Sara, Jessica, Nahid, Christina och Eva C L på RCC. 
Gruppen kommer att reduceras då Jessica inte längre har möjlighet att delta och då Eva 
kommer att sluta på RCC. Nahid redogör för hur man i gruppen diskuterat Min vårdplan, 
Plissitmodellen och en utbildningsdag utifrån Sexuell hälsa. Utbildningsdagen är tänkt 
att vända sig till både personal och patienter. Nahid nämner att det finns en länksamling 
och att man fått information från de som arbetar med Bäckenrehabilitering. Gruppen har 
deltagit i arbete med den framtida vårdmiljön och hur man ska ta upp sexuell hälsa med 
patienter/närstående. Man har ett etablerat samarbete med Kunskapscentrum. 
Kvarstående arbetsgrupp efterlyser intresserade företrädare från rådet.  

Uppdragsbeskrivning för PNR Väst; Uppdragsbeskrivningen som togs fram av en 
arbetsgrupp i början av året skiljer sig åt på flera punkter jämfört med den 
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Uppdragsbeskrivning som rådet fått ta del av i september. Beslutas att diskutera 
uppdragsbeskrivningen på möte med Thomas BE. 

Trygg socialförsäkring, Bertil Arbetsgruppen Thomas A och Bertil rapporterar att man 
med hjälp av Jan-Åke lyckats få till stånd ett digitalt möte med socialförsäkringsminister 
Ardalan Shekarabi den 20 oktober. Mötet är på en halvtimme och deltar gör Jan-Åke och 
Bertil. Man kommer att redovisa vad man upplever inte fungerar för cancerpatienter i 
deras förehavanden med Försäkringskassan. 

Subventionerad tandvård. Elsy berättar om att flera andra PNR nu är intresserade av 
att delta i en nationell arbetsgrupp och arbeta med frågan. 19 oktober planeras ett 
uppstartsmöte och sammankallande till mötet är Annika Larsson, utvecklingsledare RCC 
Uppsala-Örebro.  

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

medicinska riktlinjer.  
Christina informerar att rådet har lämnat synpunkter på; Palliativ vård, Malignt 
melanom, T-cellslymfom och Skivepitelcancer. Nya NVP att lämna synpunkter på är; 
Merkelcellscancer, Bukspottkörtelcancer, Myeloproliferativ neoplasi, Hodgkins lymfom, 
Malignt melanom (igen), Cancerrehabilitering och Palliativ vård av barn. Christina, Elsy 
och Gerd tar emot synpunkter senast 15 oktober. Svaren ska lämnas in senast 15 
november.  
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 
• Egenvård Nahid 
• Ansvarig sammanställa och mejla in svar Elsy/Christina/Gerd 

 
10. Laget runt; Sara tipsar om en universitetskurs på Lunds universitet som handlar om 

patientsamverkan, Nahid samarbetar med Angereds närsjukhus, Louise har fått mejl 
från Caroline Olsson docent och forskningsledare i Sjöbergsstiftelsen, avseende 
lungcancer. Man ska starta ett forskningsprojekt och samla in blodprov för utveckling 
och forskning. Man har inför detta gjort en animerad film som man får ta del av och 
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lämna synpunkter på. Rådet får ta del av mejlet och den som vill kan lämna synpunkter, 
Ingrid informerar om att Bröstcentrum ansöker om att bli ackrediterat, Elsy har fått 
mejl från Karin Gustavsson på Bäckenrehabiliteringen och har fått lämna synpunkter på 
7-8 filmer, Elsy har också deltagit vid två digitala möten med Min vårdplan för HH 
nationellt, Elin tycker att det var roligt att få delta på Cancerdagen, Elin som är ganska 
ny i rådet lider av att vi inte kan träffas på fysiska möten och att hon inte kan få lära 
känna oss lite mer, Christina efterlyser intresserade till arbetsgruppen Sexuell hälsa 
som behöver förstärkning, Thomas A får också filmer från Karin Gustavsson och 
lämnar synpunkter. Flera instämmer med Elin att vi lider av att inte träffas fysiskt. 

11. Kommande konferenser;  
Inga aktuella. 

12. Övriga frågor.  Diskussion utifrån hur vi ska gå vidare i frågan rörande Comprehensive 
Cancer Center p.7. Louise tar upp att vi kanske skall bilda en arbetsgrupp. Efter 
diskussion beslutas att vi ska ha ett diskussionsmöte i Teams där de som är intresserade 
deltar. De som vill delta skickar ett mejl till Ingrid. Diskussionsmötet syftar till att 
förbereda vårt nästa möte med Claes Jönsson.  

13. Mötesdagar 2020.   
Torsdag 12 november och onsdag 16 december.  
 

14. Mötet den 12 november äger rum via Teams. 
 

15. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

Nästa möte 12 november 2020 i Teams 9.30 – 15.00 

Vid datorn Gerd de Neergaard 
2020-10-19 
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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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