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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivs rådsmöte 2016-11-14 

Plats: Lilla Bommen Tid: 8.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Bodil, Ingrid, Mia, Lina, Louise, Vuokko, Jan-Åke, Maria och 

Gerd.  

1. Bertil hälsar välkommen  

2. Föregående minnesanteckningar – inget att erinra. Anteckningarna finns i Dropbox. 

3. Dagordningen, genomgång. Vi lägger till punkten Laget runt. 

4. Laget runt; Vuokko och Mia, patientrepresentanter i vårdprocessen tjock- och 

ändtarmscancer har deltagit i regiondag 7 oktober.  

Jan-Åke rapporterar om inslag från radio/tv angående SVF. Enligt SKL sker en positiv 

utveckling på nationell nivå.  

Ingrid förmedlar boktips; Jag vill dö med en ängel vid min sida av Anita Lanz och 

Catarina Baldo Zagadou samt Dödliga mediciner och organiserad brottslighet; hur 

läkemedelsindustrin har korrumperat hälso- och sjukvården av Peter Gotzsche. Ingrid 

är inbjuden av Roche att delta i en workshop i London 8 december. RCC har inlett ett 

förbättringsarbete initierat av Thomas Björk Eriksson. I arbetet ingår bl. a. att intervjua 

ett antal personer knutna till RCC. Ingrid har i egenskap av styrgruppsrepresentant 

blivit intervjuad. Hon förde fram ett antal synpunkter; -dålig kontinuitet i styrgruppen 

med ständiga byten av representanter från de olika sjukhusen, -för lite utbyte med 

forskningen, -utdragen tid vid anställning av ny RCC-chef samt att -utvecklingsledarna 

har det problematiskt. Intervjuerna kommer att presenteras på internatet den 16 

december.  

Louise har deltagit i en heldagsutbildning på hospice Gabriel i Vara. Dagen hade ett 

bra upplägg med tre bra föreläsare bl.a. Monica Nyström som talade om sin resa-När 

döden drabbar en småbarnsfamilj. Utifrån Louise rapport följer en diskussion i rådet 

som utmynnar i att vi på något sätt vill lyfta frågan om hospice. Det ser olika ut i 

regionen och det är svårt att ha en samlad bild. Vi beslutar att bjuda in processägare för 

den palliativa vårdprocessen Elisabeth Löfdahl till vårt möte 2 februari 2017 för att 

bilda oss en bättre uppfattning.  

Lina delger oss en berättelse om hur en person får gå in i SVF och snabbt får flera 

undersökningar gjorda. När det visade sig att personen inte hade ”rätt” sorts cancer fick 

personen vänta i en månad på fortsatt undersökning. Det blev ”ingens” ansvar.  

Christer är med i vårdprocessen för prostatacancer. Väntetiderna har kortats men är 

fortfarande väldigt långa.  

Gerd informerar om att Primärvården skall upphöra med att ge vårdcentralerna 

10,000:-/månad för att ha psykolog anställd. Informerar också om att kuratorer på SU 

uttryckt att broschyren Så vill vi ha det är väldigt bra och att den kan gälla i alla 

patient/närståendesammanhang. Gerd mejlar ut information om den nya boken Palliativ 

vård. 

5. Information från Bodil; 
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 Överenskommelsemallen. Bodil delar ut kopia på undertecknad 

överenskommelsemall. Vi bestämmer att var och en behåller sin kopia. 

Kopiorna läggs inte i Dropbox som vi beslutade förra mötet. De som inte 

undertecknat än uppmanas göra detta. Bodil och Gerd rapporterar från 

videomötet (ansvarig Anna-Lena Sunesson RCC Norr) i den nationella 

arbetsgruppen för Överenskommelsemallen och Utvärderingsmallen; 

Överenskommelsemallen har fått positivt emottagande av samtliga PNP-råd och 

även av patient/närståenderepresentanterna i vårdprocesserna runt om i landet. 

Utvärderingsmallen skall var och en fylla i på egen hand. Den kommer att 

lämnas ut i mars och man kommer att ha ca två veckor på sig att fylla i den. 

Resultatet sammanställs regionalt på varje RCC, för oss i väst av Bodil. På 

RCC-dagarna i Uppsala skall resultatet rapporteras. PNP-rådet kommer att få 

presentation både regionalt och nationellt. Vi beslutar att Bodil delar ut 

Utvärderingsmallen på mötet den 2 februari 2017. 

 Nationell patient/närståendegrupp; Anna-Lena Sunesson meddelade på 

videokonferensmötet att Gunilla Gunnarsson, RCC i samverkan, fått en 

skrivelse från en patient/närståenderepresentant som deltagit i RCC-dagarna i 

Umeå. I skrivelsen framfördes att deltagarna upplevde det väldigt värdefullt att 

patient/närståenderepresentanter ges möjlighet att träffas någon gång per år för 

att utbyta erfarenheter och dela med sig av respektive råds arbete. Gunilla 

Gunnarsson har tillstyrkt att 1-2 från varje PNP-råd träffas på videokonferenser. 

Konferenserna kan hållas på varje RCC. Vi avvaktar med att bestämma vilka 

som skall delta från vårt råd. 

 RCC-dagarna 2017 hålls i Uppsala 16-17 maj. Två deltagare från rådet får 

åka. Beslutas att Gerd (som deltagare i arbetsgruppen 

Överenskommelsemallen/utvärderingsmallen) och Mia åker på dagarna. 

 Världscancerdagen 2017, äger rum den 4 februari. Bodil stämmer av med 

Thomas om hur många som får åka. Vi tar upp frågan på nästa möte i 

december.  

 Konferensdeltagande för rådsledamöter, 1 konferens/person och år inom 

Sverige gäller. Bodil frågar Thomas om Världscancerdagen räknas in under 

detta beslut. 

 Konferens om Mat och cancer äger rum i Göteborg 24 januari 2017. Shirin 

Bartholdsson har mejlat PNP-rådet en blänkare. Inbjudan med program 

kommer. Var och en anmäler sig. Ingen dagsersättning utgår då konferensen 

kostar. Reseersättning utgår. 

 SVF, en heldag planeras den 27 januari 2017. Inbjudan har mejlats ut och var 

och en som vill gå anmäler sig. Hur man anmäler framgår i mejlet. 

 Datum 2017; PNP-rådsmöten; 2 februari, 28 mars, 27 april, 1 juni, 29 augusti, 

28 september, 2 november och 7 december. Mötena är heldagar 8.00 – 16.30, 

fika 8.00–8.30.  Skagerack på RCC-Väst är bokad för samtliga möten. RCC-

dagar 16-17 maj i Uppsala. Internat och kvällsaktivitet 14 december och 
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heldag 16 december.  SVF heldag 27 januari. Världscancerdagen 4 februari i 

Stockholm. Mat och cancer, heldag 24 januari i Göteborg. 

 Cancerrehabilitering/psykosocialt stöd; Rapport från Bodil, Lina och Gerd 

som deltog i möte på JK den 4 november. Närvarande vid mötet var också 

Annika Baan, chef för kuratorerna på JK, RCC Västs chef Thomas B E, 

verksamhetschef JK Marie Lindh, Gunnar Eckerdahl, processägare 

Cancervårdsprocessen, Carina Mannefred och Chichi Malmström RCC Väst 

samt representant från Halland. Mötet blev väldigt bra och det kändes mycket 

positivt att psykosociala frågor lyftes fram. Frågan kommer att drivas fortsatt 

och det diskuterades bl. a. att få med process ägarna. Diskussion också om en 

dialogdag/temadag om cancer rehab/psykosocialt stöd.  

 SÄS, Bodil har blivit kontaktad då patienter har flyttats från lunga till 

onkologen. Det har varit protester både från personal och patienter. Louise och 

Leine Persson Johansson kommer eventuellt att bli inbjudna till ett möte 

anordnat av verksamhetschefen Margareta Wass. 

 Studiebesök i Köpenhamn; Bodil tar med sig frågan till Thomas BE. 

6. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Vitboken/Så vill vi ha det; Ingrid, nytryck blir ev. aktuellt. ½ låda finns kvar hos 

Bodil. Positivt mottagande av kuratorer på Sahlgrenska och Östra. 

– Baspärmen; Lina berättade om arbetet på mötet den 4 november om psykosocialt 

stöd. Frågan fick nytt liv och Chichi lovade kalla till ett möte för att ev. skriva en 

generisk text. Mötet planeras till den 19 december. Louise och Gerd tillkommer i 

gruppen. Maria utgår.  

– Patientsticka/frågesticka; Ingrid. Ingrid, Christer och Mia planerar för ett möte i 

Borås. Man ska bl.a. titta på frågorna i SVF:s enkät och utgå från dessa. 

– Kraftens hus Borås; Bodil, rapporterar från mötet den 9 november med Inre 

gruppen. På detta möte kom man fram med tre koncept utifrån de förutsättningar som 

Yttre gruppen hade tagit fram. Den 16 november skall båda grupperna presentera sitt 

framtagna material. Därefter skrivs rapport som presenteras för HSS den 19 december 

2016. 

– Situationen i cancervården; Louise och Bertil. Arbetet har inte kommit igång. 

Parkeras 

– Psykosocialt stöd i NVP; Parkerad 

– Flaskhalsar; Parkerad 

– Sexuell hälsa; Parkerad. Diskussion i rådet om föredragshållare. Ett förslag är Karin 

Bergmark som är överläkare och onkolog i gynekologi. Hon utvecklar 

bäckenrehabilitering i regionen. Det kan vara intressant att höra vad hon har för tankar 

om sexualitet i samband med cancer även för andra än hennes målgrupp.  

– Palliativ vård och hospice; Vi har en diskussion om palliativ vård och hospice. 

Rådet planerar bjuda in Elisabeth Löfdahl enligt ovan. Flera i rådet kan tänka sig ingå i 

gruppen men vi avvaktar mötet med EL. 

7. Remisser/synpunkter.  Inga aktuella remisser sedan förra mötet. 

Ansvarsområden vid remissläsning;  

– Ingrid fertilitet  
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– Louise närstående och sexualitet 

– Vuokko sexualitet 

– Bodil barnperspektivet 

– Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt sammanställer och mejlar in 

svaren. 

8. Standardiserade vårdförlopp, SVF Ingrid rapporterar från nationellt möte i 

Stockholm som handlat om enkäten som skickats ut till personer som gått igenom SVF. 

Lägst mätvärde har frågorna som handlat om det emotionella stödet fått. Ytterligare ett 

antal SVF inleds 2017 och då ingår totalt 28 olika cancerdiagnoser. Man har infört SVF 

även i Norge med 28 vårdförlopp. VGR har lyckats väl med införandet i vår region. 

Implementeringsfasen pågår till 2018. Alla är engagerade och intresserade. 70 % 

kommer in i SVF från primärvården. 76 % tycker att det var lagom med tid medan bara 

3 % tyckte att det gick för snabbt. Diagnostiska centrum på gång i Göteborg. 

9. Lista på intressanta föredragshållare; 

– Karin Bergmark, överläkare och onkolog gynekologi 

– Gail Dunberger, om projekt för patienter som fått strålning mot bäckenet  

– Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska inom onkologi, Isotopmottagningen 

– ASIH-chef  

10. Besök av Cecilie Hveding Blimark, processägare vårdprocessen myelom. Cecilie 

berättar kort om gruppen myelompatienter. Det rör sig oftast om svårt sjuka personer 

och två tredjedelar är över 65 år. Berättar också om arbetet med regional anpassning av 

NVP för myelom som kommit i år. Arbete pågår med att NVP skall bli en RMR för 

myelom. Dialogmöten i regionen samordnas med leukemi och lymfom då man 

diskuterar kring behandlingar, resultat och nya metoder. Det finns nu en mängd 

behandlingsmöjligheter för myelompatienter och de lever längre och längre. 

Hematologenheterna har 100 % täckning av kssk i VGR. Rehab är en eftersatt resurs, 

det är ojämlikt i regionen och man har lyft detta behov uppåt. Man har inga 

patient/närståenderepresentanter i vårdprocesserna men man önskar detta. Man har en 

viss oro och uttrycker att representanten måste vara en bit på väg i sin resa och inte 

fastna i sin egen situation. Cecilie uttrycker att man får ta tag i frågan. Cecilie 

informerar om arbetet med Min Vårdplan. Detta har utmynnat i en 

informationsbroschyr/bok som alla patienter på Hematologen kan få om man vill. Två 

sjuksköterskor har arbetar fram broschyren i samarbete med patienter och personal. 

Under arbetet angav patient/närstående 5-6 områden som personalen kunde bli bättre 

på, bl.a. sex och samlevnad samt psykosocialt stöd. Psykosocialt stöd finns för 

närstående. Kurator kan ta emot för samtal men man hänvisar också närstående till 

vårdcentralerna. Man kan t.ex. inte sjukskriva närstående utan de måste ha en egen 

doktor för detta. Arbetssituationen är pressad och det största problemet är 

vårdplatssituationen. Platserna räcker inte till utan patienter blir placerade överallt där 

det finns en ledig plats. Läkarna får gå runt till de olika utlokaliserade patienterna och 

ronda. Detta är inte bra varken för patienterna eller hematologläkarna. Cecilie nämner 

en siffra för 2014 då 30 % av patienterna inte fick sjukhusplats. Siffran torde vara ännu 

högre idag.  Cecilie informerar också om ett väldigt bra samarbete med palliativläkarna 

på Högsbo som kommer på palliativrond en gång/vecka. 
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Kommande möten;  

2016 Möten  

– 8 december Heldag RCC Väst Skagerack 

– 15 december på kvällen, Aspenäs i Lerum 

– 16 december Heldag Aspenäs Lerum 

 

 

2016-11-16 Vid datorn Gerd de Neergaard 
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