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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-12-16 

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, Elin, Jan-Åke, Natalie, Sten och Felicia. Från RCC deltar Jessica och 
Pernilla vid inledningen av mötet. 

1. Bertil hälsar alla välkomna  
 

2. Information RCC Thomas BE;  
RCC i samverkan; RCC Samverkan har hittills värdats av SKR. Cancer är ett av 
programområdena inom Kunskapsstyrningen och Norr har fått i uppdrag att värda det 
Nationella programområdet Cancer. Thomas vet inte hur det kommer att se ut i 
framtiden och diskussion pågår om var den nationelle cancer samordnarens, Hans 
Hägglund, tjänst ska ligga. 
Utredning förändringsresa och organisatorisk tillhörighet; Koncernkontoret, vilket 
RCC lyder under, ska minska personalstyrkan från 790 till 710 personer, en besparing på 
120 miljoner kronor. Diskussion pågår om vart utförarverksamheterna RCC Väst, 
Registercentrum och VGR akademin ska höra. Maria Bolin, kommunikations strateg, har 
på uppdrag av koncernkontoret arbetat med att utreda verksamheterna RCC V, 
Registercentrum och VGR akademin. Utredningen har presenterats för koncernledningen 
den 31 oktober. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström m.fl. återkommer med 
beslut. 
Tillsättning av professur i klinisk cancer epidemiologi; arbete pågår. Tjänsten ska 
tillträdas 1 februari 2021 och personen blir rektor på GU i klinisk cancer epidemiologi 
och rektor för klinisk forskarskola RCC Väst. 
Genomlysning av medicinsk onkologi; Ett omtag görs då det i utredningen framgick 
lite om vad verksamheterna själva kan göra inom ramen för befintlig verksamhet och 
mycket om saker som kostar alltför mycket pengar. I det fortsatta arbetet har Thomas 
haft möten med uppdragsgivarna, Prové och styrgruppen. 
Handlingsplanen Cancerrehabilitering; Verksamhetsplan har presenterats för Västra 
samverkansnämnden som gett sitt stöd och planen går vidare till HSS och HSU. 
Styrgruppsmöte; presentationer har getts av hur SVF ser ut i förvaltningarna och att de 
själva ska ta större ansvar, samt av INCA och OPT projektet (prostatatestning). Projektet 
pågår trots pandemin och man håller koll på primärvårdens situation avseende projektet. 
Västra Samverkansnämnden; förslag till uppdrag lades vid Västra 
samverkansnämndens möte 2020-12-11 riktat till RCC  
1. Redovisa hur man hittills arbetat med effektiviseringar 2. Göra en prognos över 
läkemedelskostnader och kompetensbehov framåt i enlighet med målbilden 3. Redovisa 
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vilka effektiviseringar inom cancervård och RCC, som kan göras genom nya sätt att 
arbeta, pågående och potentiella samt förutsättningarna att minska administration och 
dokumentation. 
Covid 19; Pandemin har fört samman cancervården. Cancerverksamheterna på SU gör 
ett fantastiskt arbete, ledtider redovisas varje vecka och det finns en vilja att lösa 
problematiken inom cancervården hos alla involverade. 
Hälso-och sjukvårdsdirektören; lämnar sitt uppdrag efter tio år på posten.  
Nya medlemmar i rådet; Felicia Jansson och Sten Carlson presenterar sig och hälsas 
välkomna. 
 

3. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra och anteckningarna läggs till 
handlingarna. 
 

4. Upphandling mammografi Gunnel Sjöberg, Regionutvecklare Koncernstab 
beställning och produktionsstyrning av hälso-och sjukvård Koncernkontoret VGR. 
Västra Götalandsregionens samtliga avtal gällande hälsokontroll genom 
mammografiscreening (screening) och klinisk radiologisk bröstdiagnostik (radiologisk 
bröstdiagnostik) med extern leverantör, Unilabs AB (Unilabs), löper ut 2021-12-31. 
Inför ställningstagande till upphandling av verksamhetsområdet mammografiscreening 
och klinisk mammografi (verksamhetsområdet) har en behovsanalys gjorts som syftar 
till att ta fram rekommendationer för hur behovet ska tillfredsställas på kort och långsikt 
inom Västra Götalandsregionen (VGR). Rapporten har tagits fram på uppdrag av 
Koncernkontorets Inköpsstyrgrupp för hälso- och sjukvårdstjänster i samråd med 
Diagnostikrådet (DR). Rapporten redovisar en nulägesbeskrivning, underlag om behov 
och förutsättningar samt omfattar vilken driftform och områdesindelning som är lämplig 
för verksamhetsområdet screening och radiologisk bröstdiagnostik. Se bildspel och 
behovsanalys.  
Diskussion i rådet utifrån samtalspunkter där GS vill ha input från rådet. Frågor 
framkommer runt; kompetensförsörjning, MR-kompetens, AI och hur använda denna i 
framtiden, generöst med tider kvällstid och helger, screening, mobila enheter som saknar 
anpassning för rörelsenedsatta och som ibland är svåra att hitta då de flyttas, tydlig 
information, möjlighet till ombokning via internet, viktigt att kunna välja utförare om 
man har haft en upplevelse tidigare som varit negativ, positiv upplevelse i rådet vid 
övergång från en utövare till en annan, problem med lång väntetid efter besked. Om 
någon kommer på ytterligare synpunkter kan dessa mejlas till 
gunnel.sjoberg@vgregion.se.  
Upphandlingsprocessen startar i januari 2021. Man planerar att bjuda in alla 
bröstcancerföreningar i regionen till ett gemensamt möte. Mötet kommer att läggas upp 
på samma sätt som idag. Upphandlingen planeras vara klar under våren. PNR kan 
eventuellt komma att bli remissinstans och få möjlighet att lämna synpunkter.  
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5. Louise – patientrepresentanter; finns inte i alla vårdprocesser. SCCC arbetar för att bli 

ackrediterade som ett cancercentrum men det finns fortfarande vårdprocesser som säger 
nej till patientföreträdare. Detta borde egentligen inte vara valbart men det finns 
regionala processägare som säger nej. Processägarna skriver inför starten av sitt arbete 
under ett avtal. Rådet har tidigare framfört att det i avtalet ska framgå att 
patientrepresentant ska delta i vårdprocessarbetet. Det är osäkert hur det blivit med detta 
och rådet beslutar begära att få ta del av avtalet. Förteckning finns över alla processerna 
och även huruvida patientföreträdare finns i processen. Ingrid tar frågan till Jessica som 
har ansvar för patientsamverkan. Elsy rapporterar om att RCC på hemsidan har 
information/broschyr om rekrytering av patientrepresentanter.  
 

6. Förslag processledare samt val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och 
vice sekreterare.  Ingrid föreslås som processledare i ett år. Bertil väljs till ordförande 
och Jan-Åke till vice ordförande i ett år. Gerd väljs till sekreterare och Elsy till vice 
sekreterare i ett år. Jan-Åke föreslår att en valprocess startas tidigt nästa år med tanke på 
att flera poster ska nytillsättas. En valberedning bestående av Thomas A, som 
sammankallande, Elin och Sara utses. Valberedningen bör överväga lämpligheten av 
överlappning för funktionerna i PNR så att inte dessa avgår vid samma tillfälle, det 
gäller ordförande, sekreterare mm. 
 

7. Nya arbetsgrupper och uppgifter;  
Policydokument, Ingrid och Gerd har påtalat att rådet behöver ha ett policydokument 
där bl.a. uppgifter om olika ersättningar samlas. Under årens lopp har beslut fattats på 
rådsmöten och dokumenterats i minnesanteckningarna. Rådet har inte haft något samlat 
och lättfattligt dokument i frågan. Sammanställning över pågående projekt behöver 
också tas fram. Ingrid har talat med Thomas som godkänner att en mindre arbetsgrupp 
på 2-3 personer arbetar fram dokumenten. Elsy, Inger och Elin anmäler intresse och 
bildar arbetsgruppen. Elsy utses som sammankallande.  
Inventering, förslag har kommit från Elsy om att rådet behöver ha en gemensam bild av 
vad vi ska arbeta med, dvs. en gemensam bana liknade den kartläggning av 
arbetsuppgifter som rådet gjorde vid uppstarten 2013. Thomas har sagt nej till att hela 
rådet smalas för en halvdag. Hans förslag är att en arbetsgrupp på 2-3 personer arbetar 
fram ett underlag. Elsy, Natalie och Felicia anmäler intresse och bildar en arbetsgrupp. 
Elsy föreslår att Jessica involveras i arbetet och kallar ihop gruppen.  
Interimistiskt patientråd SCCC har bildats och består av sex representanter från PNR. 
Gruppen hoppas vara med i ackrediteringen och framåt.  
O-vision Cancer. 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. Elsy har deltagit vid 
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en konferensdag med små korta föreläsningar som belyste lungcancer. Rådet kan idag 
inte ta ställning till hur vi ska engagera oss. Vi avvaktar inventeringen av framtida 
uppgifter.  
Primärvårdens ansvar för cancerpatienter. Thomas A som är patientrepresentant i 
Cancerrehabiliteringen informerar om att en regional handlingsplan är framtagen och 
behandlats positivt i HSS i november. Av planen framgår att man vill utöka 
primärvårdens ansvar för cancerrehabilitering. CR ska utformas på flera sätt och en hel 
del ansvar kommer också att läggas på specialist vården och man planerar att ta fram ett 
kompetenscenter som kan bli både virtuellt och eller fysiskt. Rådet är tveksamma till om 
primärvården har utrymme eller kompetens. Den allmänna inriktningen är att mycket av 
vården ska lyftas över till primärvården enligt Bertil. Jan-Åke tror att man måste 
förstärka den allmänna primärvården. Frågan är stor och svår och diskussionen utmynnar 
i att rådet i nuläget har svårt att gå in i frågan.  
Års hjul; en planering för året behöver göras och planeringen läggs in i ett års hjul. 
Jessica har informerat om att RCC har mall för års hjul. Rådet beslutar att 
AU(arbetsutskottet) Ingrid, Bertil, Jessica och Gerd tar sig an frågan.  
PREM, Ingrid har deltagit i styrgruppsmöte där PREM enkäter för 2018 och 2019 
presenterades. Två områden med sämsta betyg från patienterna sticker ut, involvering 
och delaktighet samt emotionellt stöd. Utvecklingsledare Marie B RCC gör en 
sammanställning och vi beslutar att titta på resultaten på nästa PNR möte.  
 

8. Rapport arbetsgrupper;  
Så vill vi ha det! Ingrid rapporterar att arbetet är klart. Broschyren är mejlad till övriga 
PNR. I Nyhet från Cancercentrum V finns information om att broschyren finns i 
uppdaterad version. Broschyren kommer att ryckas upp i 500-1000 ex beroende på 
kostnad. Christina informerar om att broschyren är uppskattad på mottagningar och att 
ha den liggande. Louise vill ha till den sitt arbete och ska beställa. Louise har också haft 
med den på mötena i palliativa processen och föreslår att den kunde tas med av 
patientrepresentanterna i vårdprocesserna. Arbetsgruppen avslutas.  
Sexuell hälsa. Nahid informerar om kontakt med en sjuksköterska i Uddevalla som 
genomgått utbildning till sexolog. Hon ska i jan -21 starta upp verksamhet och eftersom 
hon nu arbetar på en bröstmottagning ville hon starta med denna grupp. Vid mötet var 
hon mycket tacksam för patientperspektivet inför uppstart. Arbetet i gruppen fortsätter 
med möten i januari. Utvecklingsledare Eva LC som slutar i gruppen har gjort en ny 
arbetsbeskrivning och gruppen ska göra en omdaning. Gruppen undrar om någon 
ytterligare i gruppen vill ansluta sig. Gruppen ser sig som en referensgrupp och har 
samarbete med Centrum för sexuell hälsa och bäckenrehabiliteringen på SU. Gruppen 
har satt ihop en länksamling som ska läggas upp på RCC:s hemsida. Ansvarig behövs 
och uppgiften ska in i årshjulet.  
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Nätverksmöte våren 2021. Gruppen har fått klartecken från Anna V att planera för 
nästa möte och har bokat tid för uppstartsmöte i januari. Planen är att någon gång i maj 
bjuda in till digitalt nätverksmöte. Diskussion i rådet med förslag om att cancerläkare 
Martin Bergö vore intressant att lyssna på. Han talat bl.a. om mat och antioxidanter är 
väl att lyssna på enligt flera i rådet som hört honom. Man tar med sig förslaget i 
arbetsgruppen som även har en del andra förslag.  
Städa i Teams. Arbetsgruppen har med stor hjälp av Pernilla L RCC städat och tagit 
bort mycket i kanalerna i Teams. Arbetet hann inte bli helt klart. Gruppen planerar (utan 
ersättning) träffas för ytterligare ett möte i Teams. Gerd mejlar ut förslag för tider. 
Revidering av Hemsidan. Arbetet är klart och Gerd har mejlat in vårt förslag till 
Thomas, Anna och Jessica. Thomas har skickat arbetet till kommunikation. Hemsidan är 
uppdaterad med nya rådsmedlemmar men i övrigt är den hittills inte uppdaterad enligt 
vårt förslag. Ingrid hör med Jessica. Arbetet är avslutat.  
Subventionerad tandvård. Elsy informerar om bakgrunden till den nationella 
arbetsgruppen som arbetat med frågan. Arbetsgruppens intentioner var att arbeta fram ett 
informationsmaterial som personal kunde ta del av och lämna ut till patienter med stora 
problem med munhälsan efter strålning/operation. Gruppen har gjort projektplan som 
lämnats till respektive RCC men har fått nej till fortsatt arbete med motivering att detta 
är en fråga för professionerna att göra. RCC i samverkan har skickat frågan till 
programområdet för Huvud Hals och till Cancerrehabiliteringen. Gruppen avslutas.  
 

9. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer.  
Christina informerar att rådet har fått 8 nya NVP att lämna synpunkter på. Remissvaren 
ska vara inlämnade senast 15 februari 2021. Christina har skickat ut mejl till alla i rådet 
och arbetsgruppen(Christina, Elsy, Gerd) tar emot svar med synpunkter senast 15 januari 
för sammanställning. Svara gärna alla tre och skriv också gärna ett nytt mejl för varje 
diagnos.  
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 
• Ansvariga sammanställa och mejla in svar Christina/Elsy/Gerd 
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10. Laget runt; Christina har deltagit i frågestunden Min vårdplan och Patientöversikt, 
Thomas A har deltagit vi ett möte i Cancerrehab processen där en person berättade om 
sin cancerresa, Gerd har deltagit i frågestunden, Elsy har haft möte i HH och fått 
information om en trolig Corona effekt som visar större tumörer vid upptäckt jämfört 
med tidigare, arbetet med MVP för HH går framåt, har deltagit vid frågestunden, Per 
undrar om frågeställningen till Mammografipresentationen, Sten är patientrepresentant i 
PALEMA som har skickat vidare till alla medlemmar det mail man fick från RCC om 
att man efterlyste personer som kunde tänka sig bli patient- eller närståendeföreträdare i 
regionerna, Ingrid och Bertil ska senare idag delta i NAP möte med information om ny 
medicinsk behandling. En läkare i Stockholm har tagit initiativ till att göra en 
patientportal där man kan gå in och meddela att man vill ha en ny medicinsk 
behandling, Nahid har deltagit i frågestunden, Jan-Åke har deltagit i frågestunden, 
Sara deltar i arbetet med Min vårdplan äggstockscancer och informerar om att arbetet 
börjar se en ände, Elin föreslår att rådet ska pröva arbeta i smågrupper samt att en 
person på varje rådsmöte ger en djupare presentation om vem man är och varför man 
engagerar sig.  

11. Övriga frågor. Inga anmälda frågor. 
12. Mötesdagar 2021, Ingrid och Jessica har mejlat ut datumen; 28 januari, 1 mars, 27 

april, 2 juni, 31 augusti, 5 oktober, 11 november och 15 december. 
13. Ordförande tackar och avslutar mötet. 

Nästa möte 28 januari 2021 i Teams 9.30 – 15.00 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2020-12-29 
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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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