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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2021-01-28 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Tid: 8.15 -14.00 

Deltagare; Nahid, Inger, Bertil, Louise, Ingrid, Christina, Elsy, Sara, Elin, Gerd, Christer, 
Thomas A, Per, Jan-Åke, Natalie, Sten och Felicia.  

Från RCC deltar Thomas och Anna på delar av mötet på morgonen. Jessica deltar på 
morgonen och efter lunch.  
1. Bertil hälsar alla välkomna  

 
2. Information RCC Thomas BE;  

RCC:s verksamhetsplan är godkänd och likaså budgetplanen. Årsredovisningen från 
2020 har visat ett plus på 1½ miljon, mycket har inte utnyttjats pga. Corona. Pengarna 
ska lämnas tillbaka. Årsredovisningen ska lämnas in till HSS. Anna arbetar med 
verksamhetsberättelsen där även PNR:s del ingår. Man gör ett omtag med projektet 
Genomlysning av medicinsk onkologi. Arbetet går bl.a. ut på att ta fram vad 
verksamheterna kan göra ytterligare inom ramen för den befintliga verksamheten. Anna 
informerar om att VGR har fattat beslut om att införa tarmcancerscreening och att man 
hoppas komma igång 2021. Pilotprojektet Organiserad prostatacancertestning pågår. 
Man är intresserad av att veta om det föreligger undanträngningseffekter. Hittills har 
man dock inte kunnat notera detta. Man hoppas att handlingsplanen för 
cancerrehabilitering ska kunna vara klar i början av juni för att sen presenteras för HSS. 
Processledare och utvecklingsledare har nationellt arbetat med ett projekt rörande hur 
man ska få fram tidig diagnos av hudcancer, bl.a. genom teledermatologi. Vidare pågår 
arbete för att ta reda på hur cancervården har påverkats av Corona. Man sammanställer 
ledtider, inställda operationer bl.a. Det verkar som att cancervården klarat sig ganska bra. 
Man ska begära ett nytt uppdrag när andra vågen stabiliserat sig med syfte att komma 
med förslag till åtgärder för hur man kan hjälpa till, t.ex. i screeningverksamheten. 
 
RCC i samverkan; RCC Samverkan har en pågående diskussion huruvida man ska 
flyttas ut från regionerna till Norr som har ett värdskap för Programområde cancer. Flera 
förslag finns men inget är bestämt. RCC i samverkan tycker inte att det ska utgå arvode 
för arbetet med att lämna synpunkter på NVP. RCC Väst är det enda RCC som ger 
arvode för detta arbete fr.o.m. hösten 2020. Man anser att det ska vara jämlikt. Rådet 
föreslår att RCC i samverkan tittar på att göra en fördelning av arbetet mellan de olika 
råden.  
Bertil föreslår att rådet har en utvecklingsdag när man kan träffas fysiskt, förslagsvis 
hösten 2021. Syftet är att förbereda för en övergång då flera i rådet börjar närma sig 
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uppdragstidens slut. Förslaget mynnar ut i att en grupp bestående av Bertil, Ingrid, Anna 
och Thomas BE tar på sig uppdraget att förbereda och arbeta fram utvecklingsdagen. 
Elsy som är sammankallande i två nya arbetsgrupper; Prioriterade områden och 
Policyfrågor undrar om grupperna ska fortsätta arbetet i grupperna eller avvakta. Elsy ser 
att det kan bli fråga om dubbelarbete. 
 

3. Tillbakablick och historik. Ingrid går igenom en sammanställning över arbetet i rådet 
från starten 2013 och fram till och med 2020. Presentationen med historiken över PNR 
ligger i Teams under fliken Presentationer 2021 med namn PNR 2013 – 2020.   
Thomas uttrycker efter dragningen att PNR är viktigt i det fortsatta arbetet med 
utvecklandet och medskapandet av cancervården.  
 
Efter dragningen har vi en lång diskussion som inleds med information om att 
mandattiden för företrädarna i rådet är 3x3 år. Mandattid för företrädare i PNR 
fastställdes på RCC dagarna i Malmö 2019 med inspiration från Cancerfonden. Sedan 
starten av PNR RCC V har nya medlemmar tagits in i rådet kontinuerligt under året. 
Ingrid förslag är därför att första året inte räknas i de 3x3 åren. Elin framför förslaget att 
man räknar 3x3 är från den månaden på året då man kom med i rådet. Diskussionen som 
följer leder inte fram till beslut i frågan. Ytterligare frågor som uteblivet 
nomineringsförfarande och konsensusbeslut som inte upplevs som konsensusbeslut förs 
fram. Mejltrådar med meningsskiljaktigheter i olika frågor lyfts fram.  
Thomas och Anna behöver lämna mötet och Thomas avslutar med att säga att rådet bör 
arbeta på ett konstruktivt sätt och att frågorna är en del av rådets utveckling samt att det 
är viktigt att ingen ska känna sig ifrågasatt och att alla ska kunna höras. Thomas säger 
också att arbetet i rådet ska ske för dom som vi är till för. Anna lyfter frågan om att ta in 
någon utifrån för att vara rådet behjälplig i den uppkomna situationen. 
Diskussionen fortsätter därefter och Natalie för fram att det på förra mötet fanns ett 
missnöje runt hur det gick till beträffande valet av de olika funktionerna. Natalie föreslår 
att valberedningen tar sig an frågan och att vi på nästa möte gör ett omval så att alla 
känner att det har gått rätt till och att vi kan sedan kan lägga saken bakom oss. Jessica 
säger att hon och Anna redan 2019 pratat med oss om överlappning. Inger säger att det 
varit god stämning i rådet och tycker att första året man deltar är lite som ett provår och 
att det sen kan räknas 3x3 år. Per för fram att de som valdes är kompetenta och att 
valberedningen ska ta sig an uppgiften inför nästa val. Thomas A föreslår på att vi på 
utvecklingsdagen till hösten diskuterar överlappning, Sara föreslår att man redan nu 
fasar in andra i styrelsen, Jan-Åke säger att rådet inte har någon styrelse utan att det är 
funktioner i rådet det handlar om.  
 

4. Minnesanteckningar; Jan-Åke övertar ordförandeskapet då Bertil behöver lämna. 
Sara och Elin har framfört avvikande synpunkter på minnesanteckningarna från mötet i 
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december. Jan-Åke föreslår att de som har avvikande synpunkter på 
minnesanteckningarna från mötet 16 december formulerar dessa och att de läggs som en 
bilaga till minnesanteckningen från mötet. 
  
 

5. Rapport arbetsgrupper;  
Sexuell hälsa, rapport från gruppen som deltagit vid ett nätverksmöte med b.la Eva 
Carlsson L., Carina Mannefred, kontaktsjuksköterskor m.fl. som arbetar med sexuell 
hälsa i cancerrehabilitering. Gruppen har planerat att starta upp ett nätverk för personal 
som arbetar med sexuell hälsa i sjukvårdsområdet och det beslutades att nätverket ska 
fortsätta. Carina Mannefred var med på mötet då frågan knyter an till 
cancerrehabilitering. Louise nämner en film om sexuell hälsa som ska publiceras på 
1177.  
Nätverksmöten, Elsy rapporterar gruppen funderar på formen för nästa möte. Det var 
inte billigt att anordna ett digitalt möte i studio. Man undersöker andra alternativ och 
även hur man ska nå flera i patientföreningarna. Eventuellt ska man hoppa över möte i 
vår och istället planera för hösten.  
Städa i Teams, gruppens arbete är klart. Slutrapport finns i Teams. Den har också gått 
till Jessica med en fråga om hur materialet ska underhållas i fortsättningen.  
Så vill vi ha det! Ingrid rapporterar att 1000 ex är beställda. Jan-Åke och Louise är 
tillfrågade om att berätta om broschyren och om deras arbete i PNR på processmöte i 
palliativa processen och vill kunna dela ut broschyren. Eventuellt finns det kvar 
exemplar av den tidigare versionen på RCC. Diskussion om spridning av broschyren 
som utmynnar i att Ingrid får i uppdrag att ta fram en 
spridningsplan/kommunikationsplan till nästa möte.  
Hemsidan, rapporteras att Emelie på kommunikation lagt ut texten på hemsidan samt att 
hon samlat all information om PNR på ett ställe. Arbetet avslutas. 
https://cancercentrum.se/vast/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-
narstaendeforetradare/patient-och-narstanderadet-vast/ 
Prioriterade områden, arbetsgruppen har kommit igång med arbetet och en förfrågan 
har gått ut till alla rådsmedlemmar där man bett om 5 förslag från varje medlem på 
förslag om vad man vill arbeta med. De flesta har svarat och kommit med förslag. 
Gruppen ska dra detta på workshop under PNR möten i mars och april. Deadline 5 
februari för ytterligare förslag.  
Policy gällande arvodering mm, arbetsgruppen har börjat med att läsa igenom alla 
gamla minnesanteckningar och speciellt tittat på frågor som rör arvodering, olika 
uppdrag, beslut runt arbetsformer mm. Målet är att få en samlad bild av beslut rörande 
arvodering, uppdrag mm. samt att strukturera upp allt på ett bra sätt. 
 

6. Överenskommelse mellan staten och SKR, se mejl från Ingrid 27 januari. 



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 

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 fortsätta och förstärka 
det samlade arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att 
riksdagen ställer medel till förfogande avser regeringen att avsätta totalt 600 miljoner 
kronor per år 2021 – 2023. Av dessa avsätts 500 miljoner till 2021 års 
överenskommelse. 
Klicka på länken: https://cancercentrum.se/globalassets/om-
rcc/samverkan/overenskommelse_effektiv_cancervard_2021.pdf  
 
Ingrid och Bertil ska diskutera överenskommelsen vid NAP-möte 4 februari. I nästa 
skede ska ordförande i respektive PNR träffa RCC i samverkan 9/2 för att ge synpunkter 
och underlag. Vi kan mejla in synpunkter till Bertil och Ingrid senast 2 februari. 
 
 

7. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer.  
Christina informerar att rådet har 8 nya NVP att lämna synpunkter på. Remissvaren ska 
vara inlämnade senast 15 februari 2021. Christina tackar för inkomna synpunkter. 
Arbetsgruppen har sammanställt synpunkterna och Christina har skickat via mejl skickat 
svarsutkast till alla i rådet. Nya Nationella vårdprogram kommer 15 februari. Diskussion 
runt de olika ansvarsområdena vid läsning av remisser. En del inkommer med 
synpunkter och andra inte. Diskussion i frågan utmynnar i beslut om att uppdatera 
ansvarslistan på nästa möte 1 mars. Alla får fundera och anmäla, alternativt avanmäla 
intresse. Louise och Per anmäler på mötet att de vill lämna sina uppdrag. Elsy föreslår att 
vi för vårdprogrammet Hypofystumörer, som i stort sett helt saknar skrivningar om 
omvårdnad, påtalar detta i en separat skrivelse. 
 
Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

• Fertilitet Natalie/Ingrid/Christina  
• Sexualitet Christina/Nahid 
• Barnperspektivet Mia/Sara 
• Psykosocialt, min vårdplan och kontaktsjuksköterska Gerd 
• Diagnosbeskedet Elsy  
• Levnadsvanor-alkohol, rökning och tablettmissbruk Thomas A 
• 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 

 
8. Diskussion p. 3 ovan. Bertil återkommer som ordförande; Diskussionen i p.3 

återupptas efter lunch. Avslutningsvis framför Bertil och Jan-Åke förslag att beslutet 
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angående funktioner som gjordes 16 december kvarstår och att valberedningen arbetar 
med frågan. Gerd anmäler att hon avslutar sin funktion som sekreterare efter detta 
möte. 

9. Årshjul, diskussion runt användning av årshjul. Ett axplock av frågor som lyfts är; vem 
beslutar, vem ska göra vad, vem är ansvarig för olika saker t.ex. underhåll av materialet 
i Teams. Många av frågorna hänger ihop med frågorna i arbetsgruppen Policyfrågor. 
Beslutas att samla ihop allt som kan röra användandet av årshjul. Elsy och Ingrid åtar 
sig detta. Sara undrar om arbetsgruppen för Sexuell hälsa ska ha ett eget årshjul. 
Länksamlingen som gruppen tagit fram kräver uppdatering. Diskussion runt detta 
mynnar ut i att det är bättre med samlad information i ett årshjul.  

10. Rapport SCCC, Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center; Ingrid, gruppen är 
ingen arbetsgrupp utan ett interimistiskt patientråd på Sahlgrenska. Vi har fått kallelser 
till alla möten, med projektgruppen för ackrediteringsprocessen, under våren. Agenda 
för mötet får vi samma dag som mötet äger rum i Skype. Alla är välkomna till mötena 
och vi har deltagit i olika utsträckningar. Vi behöver inte anmäla vårt deltagande utan 
det är bara att ansluta sig. Vill man ta upp någon punkt får vi föranmäla detta så att tid 
läggs på.  

Arbetet i projektgruppen handlar nu om att man gör en inventering av olika 
verksamheters arbetssätt i cancervården. Johanna Höstner ansvarar för arbetet. Hon 
samlar allt material som inkommer från de olika verksamheterna och lyfter in det i 
OECI, (den europeiska organisationen som har hand om ackrediteringen).Agendan på 
mötena handlar till stor del om hur detta arbete går och man diskuterar runt olika 
standars och hur väl man uppfyller arbetet i just denna fråga. Johanna lyfter olika frågor 
och avstämning sker i projektgruppen. Ett ex. som kom upp på senaste mötet var 
huruvida verksamheten informerar patienten om olika studier. Man kom fram till att 
man mostly gör detta. En del frågor hamnar i improvement plan och här är meningen att 
verksamheterna ska arbeta vidare med denna fråga för att förbättra. Frågan om en 
strategisk plan har också varit på agendan på ett av mötena. Vad som också har 
diskuterats är hur och när man ska kunna genomföra en fysisk ackreditering. Olika 
personer kommer från OECI kommer då på ett två-dagars besök. Perioden maj-augusti 
har diskuterats.  

Sara och Elin lyfter meningsskiljaktigheter i olika frågor som har uppkommit i gruppen. 
Meningsskiljaktigheterna har via mejl gått till Anna V och Thomas BE.  

11. Uppdragsbeskrivning för regional processägare; på förra mötet lyfte Per frågan om 
medverkan av patientföreträdare i vårdprocesserna. Jessica informerar om att det finns 
formulerat i processägarnas uppdragsbeskrivning rörande detta; ” processägarna ska 
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medverka till att samverka med patient/närståendeföreträdare i vårdprocesserna”. Per är 
intresserad av att delta i njurcancer processen. 

En del vårdprocesser har inte patient/närståendeföreträdare med i arbetet. Louise lyfter 
frågan om att ifall Sahlgrenska vill bli ackrediterad borde det vara ett måste att ha med 
patient/närstående i processarbetet.   

12. Världscancerdagen; äger rum 4 februari kl. 9.30–12.30 i digital form. Nätverket mot 
cancer arrangerar dagen och programmet handlar om tidig upptäckt. Medverkar gör 
bl.a. Marcella Ewing och Hans Hägglund. Senaste anmälningsdag är 2 februari. Verkar 
som att det är gratis och att man kan anmäla sig på Nätverket mot cancers hemsida.  

13. Laget runt; Thomas A säger att han vill avvakta med valberedningens arbete tills man 
kan träffas till hösten, ev. slutet av våren/början av hösten, Elsy informerar om att 
arbetet med Min vårdplan för HH går framåt och att man är klara fram till hösten, 
Corona vården drabbar sjuksköterskor och alla blir påverkade, Elsy sitter med i ett annat 
projekt; Programområde äldres hälsa Palliativ vård. Elsy är med som 
närståenderepresentant. Det är ett mycket roligt arbete och Elsy vill gärna återkomma 
och berätta mer, Ingrid, arbetet med Patientforum på Sahlgrenska slutförs och man 
kommer att söka 6 patientföreträdare bl.a. i dagspress, Felicia tycker att det var 
intressant att få höra om tillbakablicken, Elin ser fram emot workshop med prioriterade 
arbetsområden, Sten tycker det var intressant med PNR:s tillblivelse, det har inte 
handlat mycket om patientarbete idag, Jan-Åke tycker att vi inte ska glömma vårt fokus 
och att vi ska se till att vi inte hamnar i administration och regelsystem. 

14. Förslag att en patientföreträdare får presentera sig. Diskussion som utmynnar i 
beslut att fem personer får fem minuter var på att presentera sig vid nästa möte. Ingrid 
får i uppdrag att göra ett schema för presentationerna. 

Nästa möte 1 mars 2021 i Teams 9.30 – 15.00 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2021-02-01 

 

 

 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 

 

 


