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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-11-12 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Tid: 9.30 -15.00 

Deltagare; Nahid, Inger, Bertil, Louise, Ingrid, Christina, Elsy, Sara, Elin, Gerd, Christer, 
Thomas A, Per och Elin delvis. Från RCC deltar Jessica och Pernilla periodvis. 
1. Bertil hälsar alla välkomna  
2. Jessica informerar om att hon arbetar 50 % fram till 17 januari 2020. 
3. Covid; Utvecklingen går åt helt fel håll. Fortsatt digitala möten för rådet. Vi får hoppas 

på vaccin i januari. Ingrid håller oss uppdaterade i FB om situationen på sjukhusen i 
VGR 

4. Information RCC Thomas BE;  
Covid; RCC V följer Folkhälsomyndighetens och smittskydd VGR:s uppmaning att 
arbeta hemifrån och enligt Thomas fungerar det bra. 
Utredning förändringsresa; Maria Bolin har på uppdrag av koncernkontoret arbetat 
med att utreda verksamheterna RCC V, Registercentrum och VGR akademin. 
Utredningen är klar och ska redovisas till koncernstabsledningen nu i november. Thomas 
vet inte resultatet och han uttrycker en oro inför hur det kommer att se ut på RCC V i 
fortsättningen. 
Verksamhetsplan 2021; arbetet pågår. Thomas har fått en del från PNR via Ingrid. Han 
uttrycker att han tar emot bidrag från oss efter dagens möte. 
Uppdragsbeskrivning för PNR; Thomas har haft ett möte med Ingrid, Bertil och Gerd. 
På mötet togs fram ett reviderat förslag och om inget nytt framkommer idag på vår 
genomgång senare godkänns uppdragsbeskrivningen idag, 12 november. 
Genomlysning av medicinsk onkologi; ett första utredningsförslag har gått till 
sjukvårdsstyrelserna i VGR och Halland. Thomas blev kallad till ett möte där budskapet 
som framfördes var att sjukvårdsdirektörerna inte såg någon nytta med rapporten. Man 
var missnöjda med utredningen. Man ansåg att utredningen la allting i knät på 
tjänstemän och att alla förslag som tagits fram i utredningen kan åstadkommas av 
verksamheterna och är inget att lägga fram för politikerna. Hälso-och 
sjukvårdsdirektörerna beslutade att granska utredningen och konsulterna Hans Lönnroth 
(VGR) och Kristina Svärd (Halland) kommer att hålla i granskningen av utredningen. 
Med anledning av granskningen har tiden för utredningsarbetet sträckts ut till maj 2021. 
O-vision cancer; Thomas har deltagit i ett möte rörande ett nytt projekt O-vision cancer. 
Projektet är Vinnova finansierat och har fått anslag på 20 miljoner kronor under 3-4 år. 
En plattform för samarbete inom cancerområdet ska bildas och syftet är att utrota 
cancern. Man ska skapa en samarbetsplattform mellan olika aktörer inom cancervården. 
Fokus i nuläget är lungcancer som är den dödligaste cancersjukdomen. På mötet deltog 
30 personer och man fick igång en bra diskussion och åstadkom en gruppkänsla även om 
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det kändes lite spretigt. Tanken är att fokusera på orsaken till cancer och på alla sätt 
minska tillgången till cigaretter. I nästa vecka, som är Tobaksveckan, kommer det att 
publiceras en debattartikel i GP rörande detta. Enligt Thomas måste det till politiska 
beslut som innebär drastiska försämringar av möjligheterna att komma åt cigaretter. 
Målet är ett rökfritt Sverige 2025 och för att åstadkomma detta måste politikerna agera 
kraftfullt.  
SCCC; Ingrid informerar om att Claes Jönsson och Johanna Höstner ska delta vid mötet 
senare under dagen i syfte att diskutera ett samarbete med PNR. Thomas deltar i 
ledningsrådet för SCCC och står på sändlistan.  
Trygg socialförsäkring; Bertil informerar om att Jan-Åke har ordnat med ett möte med 
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Bertil berättar att man framfört att 
socialförsäkringen inte fungerar längre. Ett av problemen är att försäkrade dag 180 
prövas mot alla vanliga förekommande arbeten och att detta inte fungerar för svårt sjuka 
människor. Enligt Bertil verkade AS helt medveten om problematiken runt FK och deras 
avslag av sjukförsäkringsärenden. Bertil säger vidare att FK:s ledning inte är intresserad 
av att ändra processen trots att utredare Claes Jansson i sin utredning kommit med 
förslag rörande detta. FK har sagt nej. Bertil hoppas på politiska beslut som lättar på 
regelsystemet. AS nämnde vid mötet att FK sparat 80 miljarder tack vare nuvarande 
regler/arbetssätt. Socialkontoren har fått ta över sjuka personer och tillgodosett deras 
försörjning istället för FK.  Bertil kommer att redovisa arbetet med Trygg 
socialförsäkring till Hans Hägglund, nationell cancersamordnare. HH var initiativtagare 
till arbetsgruppen då han tog upp ämnet på sitt besök hos PNR våren 2019.  
 

5. Föregående minnesanteckningar. Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 

6. Rapporter; 
Hemsidan – Revidering; rådet går igenom och kompletterar några meningar. Vi känner 
oss klara med revideringen. Gerd mejlar det reviderade förslaget till Thomas BE, Anna 
VK samt Jessica. Vi beslutar att varje år göra en revidering förslagsvis i december i 
samband med att olika funktioner i rådet väljs. Vi beslutar också att göra ett års hjul och 
lägga in översyn av hemsidan i december. Tas upp på nästa möte. 
Samarbete Kraftens hus; Sara har deltagit vid två möten. Man spånar och försöker 
hitta nyckelpersoner till olika funktioner. Under våren 2021 planeras workshops 
tillsammans med nyckelpersoner, samma process som föregick planeringen av Kraftens 
hus i Borås.     
Patientföreträdare till Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått. 
RCCs nationella arbetsgrupp för patientrapporterade mått, NAPM, Sara skall i nästa 
vecka delta i ett möte med NAP och det kommer då att avgöras om hon skall åta sig 
uppdraget. 
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Patientråd SU, Ingrid informerar om planeringen som pågått i ett års tid. Ingrid deltog 
tillsammans med en person från hjärt-lungföreningen och en person från njurförbundet i 
ett möte med ledningsgruppen den 11 november. Det är nu bestämt att namnet på 
gruppen ska vara Patientforum. Gruppen ska bestå av 6-7 företrädare. Man planerar att 
vända sig till Funktionsrätt VGR samt att även i media efterhöra intresse för uppdraget. 
Tanken är att Patientforum ska träffas två gånger/termin och på vissa möten deltar 
ledningsgruppen på SU. Forumet har tillkommit på initiativ av Per Karlsson, professor i 
onkologi på Sahlgrenska men hela ledningsgruppen är engagerad. Frågan om vem som 
ska ansvara för rådet tar Ingrid med sig tillbaka. Ingrid erbjuder sig att dela 
minnesanteckningar med rådet. 
Inför mötet med Claes Jönsson, Ingrid informerar om att en grupp på sex personer i 
rådet haft ett avstämningsmöte och diskuterat hur vi vill gå vidare med vårt eventuella 
deltagande i arbetet med SCCC. Gruppen enades om att ifall vi ska gå in i arbetet så vill 
vi delta fullt ut och komma in i processen.  Under mötet listades också ett antal 
bevakningsområden såsom; psykosocialt stöd och rehabilitering, seneffektsmottagning, 
genetik och screening samt klagomålshantering. Vi går igenom de frågor som Ingrid 
sammanställde och mejlade Claes Jönsson inför dagens möte.  Ingrid informerar vidare 
att hon rekat med PNR i Stockholm och att de först upplevde förväntan inför arbetet med 
ackreditering av Karolinska men att de sen blev besvikna över hur de hanterades senare i 
sammanhanget. Man ska nu göra någon form av omtag i Stockholm. Ingrid informerar 
om att Bröstcentrum på Sahlgrenska gått in i en ackrediteringsprocess. Ingrid är med i 
styrgruppen som patientrepresentant. Enligt Ingrid är det ok med Thomas att bilda en 
arbetsgrupp i rådet om vi beslutar oss för att delta i arbetet. Ingrid har en del andra 
kontakter som kanske kan ge oss information och hon ämnar kontakta dessa om vi ska 
medverka i arbetet med SCCC.  
 

7. Comprehensive Cancer Center; Claes Jönsson, Docent och Områdeschef område 5 
SU samt Johanna Höstner, projektledare för ackrediteringsprocessen.  
Ingrid informerar att hon tillsammans med fem personer från rådet haft ett möte och 
diskuterat medverkan från PNR i arbetet med ackrediteringen. Vi är positiva till att delta 
under vissa premisser som t.ex. att vi vill delta fullt ut i processen och inte bara tillfälligt 
vid starten och att vår medverkan sedan rinner ut i sanden. Claes uttrycker att SU är mån 
om och behöver skapa ett patientforum för dialog i arbetet med ackrediteringen. 
SCCC:s vision är Världsledande cancervård och forskning för och med patienten. Claes 
visar, The European Code of Cancer Practice; 
https://www.europeancancer.org/2-standard/66-european-code-of-cancer-practice  
Claes undrar om vi kan ställa oss bakom denna. Rådet säger ja och tycker att det verkar 
vara en bra bas och att det är viktigt med en gemensam sådan för Europa. Claes, som 
ordförande i ledningsrådet för SCCC, har möjlighet att till ledningsrådet adjungera 
personer. Ledningsrådet har hittills haft möte varannan vecka men ska nu gå upp till 
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varje vecka. Det är nu mest operativa frågor som behandlas. Diskussion om PNR ska 
vara med nu eller senare, måste tjäna något på medverkan. Elin uttrycker att två personer 
kunde vara med i ledningsrådet och vara med i det operativa. Patienter kan belysa 
patientperspektivet i olika frågar.  
Claes har från ledningsrådet fått ett uppdrag att formera ett patientråd och han ser att 
man tillsammans med PNR kan hitta en lösning och ha ett PNR kopplat till SCCC. Claes 
har tanken att i en interims process formera ett PNR för SCCC och att vi skulle komma 
in där.  
Processen har kommit så långt som att man i juni lämnade in Presignation med ett antal 
grunddata. Denna har fått grönt ljus från OECI. Nu pågår arbetet med en ansökan som 
består av två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. Frågor har gått ut till alla 
verksamheter och det är Johanna Höstner som håller i arbetet runt detta. Alla svar och 
data bearbetas och i slutet av februari fylls ansökan i och skickas in. 
Granskningskommittén planeras komma i maj nästa år och arbetet ska vara klart i 
november 2021. 
Diskussion om hur vi kan medverka. Det är lite bråttom enligt Claes och det är en 
anledning till att han planerar en interims process. Planeringen med ackrediteringen har 
försinkats av pandemin. Claes kan bilda ett patientråd iom att beslut om detta redan har 
fattats i ett verkställighetsbeslut om Ledningsorganisation för Sahlgrenska Cancer 
center. Till detta råd kan han koppla några av oss, förslagsvis de som har anmält intresse 
och deltagit i avstämningsmötet. Ett första möte med gruppen skulle kunna äga rum i 
slutet av v. 47. Angående hur stor arbetsinsatsen skulle kunna bli kan Claes inte svara på 
detta. Han ska den 13 november ha ett möte med en kontaktperson i OECI och då höra 
om hennes erfarenhet av patientsamverkan och arbetsinsatser. Claes tror dock att det kan 
bli relativt stor insats de kommande tre månaderna och sen mindre, eventuellt 1 timme 
varannan vecka.  
Sammanfattningsvis planerar Claes för en mötestid i slutet av nästa vecka och ska då 
återrapportera från möte med ledningsrådet 12 november, briefing från insamlade data 
som ska komma in 16 november, tidsplan för PNR:s fortsatta medverkan i SCCC och 
ersättningsfrågor. Claes kommer att vara huvudansvarig för rådet och adjungerad i rådet. 
Någon av oss får vara sammankallande. Johanna kommer att vara delaktig från båda 
håll. Claes ser fram emot arbetet med oss. Ingrid ber att vi får återkomma med vårt svar 
under eftermiddagen.   
 
Efter mötet har vi en diskussion i rådet som utmynnar i att vi beslutar att tacka ja till att 
de sex av oss som anmält intresse bildar ett råd/forum för SCCC. Sara och Ingrid 
erbjuder sig att ta kontakter för att stämma av och lyssna med andra patientföreträdare 
om deras erfarenheter i ackrediteringsarbetet. Gruppen kommer att rapportera av på PNR 
möten om arbetet och att rådet får ta del av minnesanteckningar.    
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8. Genomlysning medicinsk onkologi; Ingrid, Bertil, Elsy och Gerd rapporterar från möte 

med utredarna från Prové. På mötet lämnades information om att Hälso- och 
sjukvårdsdirektörerna har beslutat att utredningen ska granskas. Man anser att 
utredningen inte kan gå till politikerna då många av förslagen som framkommit kan 
göras på verksamhetsnivå. I utredningen föreslås saker som kostar och beslutet är att 
ingenting får kosta. Ingrid, Bertil, Elsy och Gerd upplever att utredningen är gedigen och 
omfattande och att man tagit hänsyn till patientperspektivet. Se också ovan p. 4.  
 

9. 0-vision Cancer, se ovan p.4. Thomas BE har bett Ingrid skicka ut mejlet om hemsidan 
https://nollvisioncancer/ och bett oss titta på sidan för att se om vi kan hitta något 
spännande samarbetsområde. Arbetet handlar mest om lungcancer. Vi håller oss a jour 
med frågan men ligger lite lågt idag. Vi får mejlet på nytt av Ingrid och tar upp frågan på 
nästa möte.  
 

10. Underlag verksamhetsplan 2021, Ingrid har mejlat in synpunkter till Thomas BE, se 
mejl 21 oktober med bilaga. Underlaget är hämtat utifrån synpunkter och prioriteringar 
Vägen framåt. 

11. Situationen på RCC och arvodeshantering; flera av utvecklingsledarna har eller 
kommer att sluta. Jessica arbetar halvtid och har fått utökade arbetsuppgifter. Ingrid kan 
erbjuda sig att bereda alla arvodesansökningar från och med denna månad. Detta har 
stämts av med Thomas BE. Senast den 25:e varje månad vill Ingrid ha handlingarna för 
att hinna granska och överlämna till Thomas BE för attestering och utbetalning månaden 
därpå. Ingrid vill ha handlingarna via mejl. Angående vanlig post så ska Ingrid 
undersöka om hon kan få en postbox på RCC. Arvodesblanketten finns som PDF-
blankett i Teams. Vi får ringa Ingrid om vi får problem med att fylla i blanketten. Har vi 
gamla underlag från tidigare månad skickas dessa till Jessica, brytpunkten är idag 12 
november. Ingrid lovar återkomma med skriftliga anvisningar.   
 

12. Rapport från arbetsgrupper; 

Revidering av Så vill vi ha det, Ingrid Arbetsgruppen Per, Thomas A, Gerd och Ingrid 
rapporterar att arbetet är klart. Emelie på kommunikation kommer att gå ut med detta 
som en nyhet i RCC:s nyhetsbrev i nästa vecka. Övriga PNR ställer sig bakom 
broschyren.  

Städa i Teams; Gerd Arbetsgruppen Per, Ingrid, Elsy och Gerd kommer att 
tillsammans med Pernilla gå igenom kanalerna i Teams den 17 november. Per tar upp 
frågor såsom hur länge dokument ska ligga kvar? vem ska ta fortsatt ansvar? m.fl. 
frågor. Vi börjar med att städa bland kanalerna. Frågor om det fortsatta arbetet kvarstår.   
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Nätverksträff för PNR och föreningar. Elsy Arbetsgruppen Per, Sara, William, 
Christina, Jessica och Elsy. Digitala Nätverksträffen 28/10 avlöpte väl trots en del 
tekniska problem som vi inte rådde över. Vi vet inte hur många personer som var 
uppkopplade, men det var 44 som anmält sig 25/10. Vi i PNR kommer att få den 
inspelade versionen av sändningen. Den kommer inte att kunna läggas upp på RCCs 
hemsida, då krav finns om textning och teckentolk för detta. Arbetsgruppen har haft en 
avstämningsträff, vi kommer att skicka ut en liten ”enkät” till de som anmälde sig för att 
få besked om upplevelsen av sändningen samt för att få förslag om intressanta ämnen 
framåt. Jessica har ställt frågan till Anna K V om möjligheten att hålla ett liknade 
webinarium i vår. De ämnen som känns aktuella just nu är: SCCC – vad betyder det för 
patienten? samt genomlysningen av onkologin. 

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

Sexuell hälsa ” PNR goes SHRH” (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) 
Arbetsgruppen består av Sara, Nahid och Christina. Sara rapporterar att en länksamling 
om sexuell hälsa ska publiceras publicering på Rcc väst eller 1177. Detta avslutar delen 
om kunskapsspridning. Gruppen har tagit kontakt med Cancerrehabiliteringen för att 
diskutera om man kan samlas kring gemensamma nämnare. Gruppen planerar nytt möte 
nästa vecka. Sara tar upp behovet av ett års hjul för gruppens arbete.  

Uppdragsbeskrivning för PNR Väst; Se p.4 ovan. De ändringar som har gjorts 
presenteras och Uppdragsbeskrivningen godkänns. Ingrid mejlar detta till Thomas under 
dagen så att den kan fastställas idag. Gruppen arbete är klart och gruppen avslutas. 

Trygg socialförsäkring, Bertil Arbetsgruppen Thomas A, Bertil och Christina. Se p.4. 
Bertil kommer att redovisa arbetet till Hans Hägglund. Bertil tipsar om boken 
Avslagsmaskinen: Byråkrati och avhumanisering i svensk sjukförsäkring av Niklas 
Altermark. Uppdrag Granskning kommer att ha ett program på två timmar rörande denna 
fråga. Beslutas att gruppen blir vilande.  

Subventionerad tandvård. Elsy informerar om att hon deltagit i ett möte i den 
nationella gruppen. Två patientföreträdare från Umeå deltog och likaså Annika Larsson 
från RCC Uppsala-Örebro. Man diskuterade frågan om vad gruppen vill uppnå och kom 
fram till bättre information till vårdgivarna avseende vilket stöd det finns för patienter 
med problem med mun och tandhälsa. Fyra patientrepresentanter ska ha ett möte den 13 
november. Sara föreslår en samlad patientinformation. 

 

13. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer.  
Christina informerar att rådet har sammanställt svar för sju nationella vårdprogram; 
Bukspottkörtelcancer, Cancerrehabilitering, Hodgkins lymfom, Malignt melanom och 
SVP, Merkelcellscancer, Myeloproliferativ neoplasi samt Palliativ vård av barn. Svaren 
ska vara inlämnade senast 15 november. Christina tackar för bra input. Förslag har 
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inkommit om att ibland, då vi inte tycker att skrivningar håller måttet, hänvisa till andra 
vårdprogram som t.ex. Cancerrehabilitering som är väldigt bra. Ibland när ett 
vårdprogram t.ex. saknar bra skrivningar om sexuell hälsa så brukar vi hänvisa till NVP 
Peniscancer och deras skrivning. Vi beslutar att inte hänvisa rakt av till ett vårdprogram 
utan istället hänvisa till vad som är speciellt bra skrivet i ett vårdprogram. Per och 
Thomas åtar sig att i fortsättningen titta på detta avseende deras ansvarsområden. Om 
någon som har ett ansvarsområde och inte hinner titta på detta kan när som helst avsäga 
sig uppdraget. Kanske någon annan kan ta över området. 
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 

 
14. Laget runt; Elsy ingår nu i den nationella styrelsen för Mun- och halscancerföreningen 

och har där fått ett samordningsuppdrag för andra PNR-företrädare, Christina påminner 
om att nu är det november och Mustaschkampen, Louise är antagen på 
kontaktsjuksköterskeutbildningen våren -2012 med 7,5 HSP, Ingrid informerar om att 
Bröstcancerföreningen för Borås har ställt in alla möten, Sara funderar på hur bredda 
målgruppen och nå ut till fler och hitta eldsjälar i föreningar i arbetet med KH, Nahid 
har deltagit i ett webbinarium rörande sexuell hälsa, Christer tycker att det fungerar 
väldigt väl med digitala möten. 

15. Nya medlemmar PNR, PNR behöver förstärkning och gärna med en man. Sten B. 
Carlsson Palema har fått förfrågan och svarat att han är intresserad. Bertil och Ingrid tar 
ansvar för ett samtal/intervju med Sten och eventuellt kan han medverka på nästa möte. 

16. Kommande konferenser; Inga aktuella. 
17. Övriga frågor. Cancerdagen och PNR:s rapport möttes av stor uppskattning av TBE. 

Rapporten kommer att bifogas verksamhetsberättelsen.  
18. Mötesdagar 2021, Ingrid har mejlat ut förslag, datumen är inte fastställda. Tas upp på 

nästa möte i december.   
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19. Kommande möten; Möte PNR 16 december äger rum i Teams. Ingrid rapporterar att 
det inte blir något julinternat i år. Ett digitalt möte kommer att äga rum. Ingrid kommer 
att få 10 minuter för att presentera PNR. Hon mejlar ut förslag som vi får tycka till om. 
Mötet kommer att finns tillgängligt senare men i dagsläget vet inte Ingrid om det finns 
möjlighet för PNR att delta under dagen.  

20. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

Nästa möte 2020-12-16  i Teams 9.30 – 15.00 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2020-11-26 

 

 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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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 

 

 


