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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivs rådsmöte 2017-02-02 

Plats: Skagerak RCC Väst  

Tid: 8.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Louise, Vuokko, Jan-Åke, Maria, Nahid, Ingrid och Gerd.  

Besök från PNP-rådet RCC Syd; Christina Landegren, Marianne Öhrn Lundquist, Bo 
Ericsson, Madalina Ohrberg och Håkan Svensson. 

 
1. Bertil hälsar alla välkomna och berättar lite kort om vårt råd för våra kollegor i 

PNP-rådet RCC Syd. Vi kör en kort presentationsrunda. 
 

2. Gemensamt informationsutbyte runt frågor från PNP-rådet RCC Syd. Båda råden 
berättar kort om arbetet i respektive råd. PNP Syd planerar för tre fokus i sitt fortsatta 
arbete; SVF, nivåstrukturering och anhöriga. PNP Väst berättar om hur vi arbetar med 
olika frågor i våra arbetsgrupper, en modell som vi tycker fungerar bra för oss. Vi 
återkommer till detta längre fram i dagordningen. 
 

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

 
4. Dagordningen, genomgång.  

 
 

5. Besök och föreläsning av Elisabeth Löfdahl, läkare och regional processledare 
Palliativ vård och Carina Mannefred, utvecklingsledare RCC Väst. 
Utgångspunkten i palliativ vård är en vårdideologi/förhållningssätt som utvecklades 
av Cicely Saunders i London. Förhållningssättet går ut på att ta hand om hela den 
svårt sjuka människan och att smärtan ska betraktas som en helhet med fyra 
dimensioner; den fysiska, den psykiska, den sociala och den existentiella/andliga.  
I VGR avled 15240 individer år 2012. Förväntade dödsfall i VGR med behov av 
palliativ vård uppgår till 12100 individer. 12-20%, (1400 – 2440 individer) av de 
förväntade dödsfallen kräver specialiserad palliativ vård då de är mera komplicerade. 
I VGR dör närmare hälften på de kommunala boendena, ungefär 1/3 dör inom 
akutsjukvården och ungefär ¼ del dör inom specialiserad palliativ vård. Fördelningen 
ligger ganska konstant. Det förekommer ett flöde från kommunala boenden till akuten 
i ett sent terminalt skede.  
Tack vare vårdprogram och RMR har det blivit en bättre likhet i vården i VGR av 
palliativa patienter. Data om dödsfallen registreras i Svenska Palliativa 
kvalitetsregistret. Brytpunktssamtal är en förutsättning. Det är en läkaruppgift att ta 
detta ställningstagande och att tala med patienten och anhöriga i att övergå i palliativ 
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vård i livets slutskede, där innehåll i den fortsatta vården diskuteras. RCC har haft 
utbildning för läkare i att träna i det svåra samtalet. Utbildningen har integrerats i 
vården och sker nu på den palliativa enheten på Högsbo sjukhus. Hörnstenar i den 
palliativa vården är; symtomkontroll, psykologiskt stöd, socialt stöd och stöd till 
närstående samt existentiellt stöd. Dessa hörnstenar är förutsättningar för god 
livskvalitet och att kunna leva så länge man lever och dö i värdighet.  
Hjälpmedel i arbetet är; Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 som 
är ett kunskapsdokument med samlad kunskap från hela Sverige, Svenska Palliativa 
registret där data om patientens sista tid i livet registreras (om patienten är 
symtomlindrad, om patienten fått information om närstående fått efterlevandesamtal 
mm), Socialstyrelsens Nationella Kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 
slutskede som bl.a. tar upp brytpunktssamtal. Dessutom har RCC Väst köpt in en 
webbutbildning i allmän palliativ vård Stöd och trygghet i livets slutskede. Detta är en 
kompetensutbildning som tar ca 4½ timme att gå igenom.  
Palliativ vård består av två vårdnivåer, Allmän palliativ vård och Specialiserad 
palliativ vård. Den allmänna palliativa vården ska erbjudas inom all vård och här 
vårdas de flesta patienter. Specialiserad palliativ vård erbjuds vid speciella enheter 
samt inom ASIH. Ex. på allmän kompetens i palliativ vård är; identifiera patienter 
som befinner sig i livets slutskede, svara på frågan – skulle du bli förvånad om 
patienten är avliden inom 3-6-9 månader, om ja ta på sig de palliativa glasögonen. 
Ytterligare exempel på detta är att kunna utföra och dokumentera 
brytpunktsbedömning, enkel smärtanalys, upptäcka och uppskatta även andra symtom 
samt kunna basal handläggning av depression och ångest. Man ska kunna inta en 
palliativ approach. Specialiserad kompetens baseras på teamarbete. Det är viktigt att 
ha ett familjeperspektiv och man ska kunna stötta familjer med komplicerade 
relationer och man ska kunna analysera och behandla svårbehandlade symtom. Enligt 
HSL § 2g har personalen en skyldighet att tillse att barnen får råd och stöd. Viktigt att 
tänka på hela familjen, ställa frågan finns det barn, uppmärksamma barnens behov, 
vilket stöd behöver familjen och viktigt att barnen får vara med och prata samt 
involvera nätverk/förskola/skola. Vårdprocessen palliativ vård består av olika 
representanter från sjukhus, primärvård, kommun och vårdsamverkan samt två 
närståenderepresentanter. Målet är att skap en jämlik palliativ vård som genomgående 
håller hög kvalitet oavsett var patienten vårdas.  
 

6. Rapport från arbetsgrupperna; 
• Vitboken/Så vill vi ha det; Ingrid informerar kort om arbetet då vi har PNP-

rådet Syd på besök. Syd tycker att foldern är väldigt bra och man använder sig 
av foldern. Man har lagt in en flyer i foldern med hänvisning till RCC Syd. 
Gerd informerar om att kurator på Diagnostiskt centrum på SU/Östra använt 
sig av foldern i samarbete med enheten när man startade upp sin 
kuratorsverksamhet på DC. 

• Baspärmen; Lina informerar om att arbetet tagit ny fart. Gruppen har haft ett 
nytt mycket positivt möte med 1177. 1177 håller på och arbetar fram en flik 
som man kallar Bra att veta när du blir sjuk. Gruppen funderar på att byta 
namn från Bas pärm till Bra att veta när du blir sjuk i cancer. Thomas är 
informerad om arbetet och har sett en del sidor på 1177. Utifrån detta har han 
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kontaktat Gunilla Gunnarsson och möte med 1177 planeras. Två från gruppen 
kommer att få delta.  
Thomas har bett gruppen skriva ihop en projektbeskrivning för 
uppdraget/arbetet i Baspärm/Bra att veta när du blir sjuk i cancer.  
Diskussion angående öppen retur. Arbetsgruppen vill veta vad rådet tycker i 
denna fråga. Rådet kommer fram till att vi tycker att det är viktigt att detta 
begrepp finns med i 1177. 

• Patientsticka/frågesticka; Ingrid informerar om arbetet. Gruppen samlar 
material och arbetar vidare.  

• Kraftens hus Sjuhärad; Vi informerar Syd om arbetet bakom Kraftens Hus i 
Sjuhärad. 

• Situationen i cancervården; Parkerad 
• Psykosocialt stöd i NVP; Parkerad 
• Flaskhalsar; Parkerad 
• Sexuell hälsa; Parkerad.  
• Palliativ vård och hospice; Parkerad.  

Vi informerar Syd om vilka grupper som av olika anledningar är parkerade. 
• Kraftens Hus Göteborg; Diskussion om ny arbetsgrupp. Vi tar upp frågan på 

nästa möte om hur vi ska gå vidare. Rapport om studiebesöket på Lyckholm 
från de som var med på detta. 
 

7.  Remisser/synpunkter/RMR, regionala medicinska riktlinjer: PNP-rådet har inte 
fått några NVP på remiss sedan förra mötet. Informerar Syd om hur vi har lagt upp 
arbetet med remissvar, att vi inriktar oss på att läsa om psykosocialt stöd och 
omvårdnad samt att vi har olika ansvarsområden.  
RMR för palliativ vård har inkommit. Synpunkter har lämnats till Vuokko som har 
sammanställt och mejlat in. Svar finns i Dropbox.  

Ansvarsområden vid remiss/RMR läsning;  
• Ingrid fertilitet  
• Louise närstående och sexualitet 
• Vuokko sexualitet 
• Bodil barnperspektivet 
• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt sammanställer och mejlar 

in svaren. 
 

8. PNP-rådet RCC Syd tackar för sig och lämnar oss. 
 

9. Standardiserat vårdförlopp och ledtider, Ingrid. Nationella vårdprogramgruppen 
bestämmer ledtiden för varje diagnos. Rekommenderade ledtider för varje förlopp 
finns i förloppsbeskrivningarna på hemsidan för SVF. Ledtiderna ligger bra här i 
VGR förutom prostata som har lite längre tider än stipulerat. Vissa sjukhus har dock 
uppnått bra ledtider även för prostata som t.ex. Uddevalla. Sahlgrenska är sämre. 
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Aktuella ledtider i regionen finns i Cognosrapporter och Ingrid har mejluppgifter till 
personer som vid behov kan hjälpa oss att ta fram siffror. 
 

10. Övrigt;  
• Rapport från dialogdag om Standardiserat vårdförlopp 27 januari. Kort 

rapport från de som var med. Alla var väldigt nöjda med dagen som var 
mycket intressant. På eftermiddagen kunde man gå på olika föredrag som t.ex. 
handlade om Diagnostiska centra som nu finns på 5 ställen i VGR. Man kunde 
också få ta del av hur statistiska rapporter kan bli lättöverskådliga och 
användbara med genomtänkta val av tabeller och diagram. 

• Köpenhamn; Studiebesök har diskuterats på förra mötet och datumförslagen 
kvarstår, 1. 23-24 mars och 2. 20-21 april 

• Rapport från dagen Mat och cancer 24 januari. Kort rapport från dagen 
från de som varit med. Alla var väldigt nöjda med dagen. Mycket intressant 
material om mat och cancer. Hänvisning till www.wcrf.org och 
www.drf.nu/material-mat-och-cancer/ 

• Bröstcancerprocessen Borås, Ingrid. Ingrid berättar att hon har fått en 
blankett om Hälsoskattning för cancerrehabilitering av en sjukgymnast. 
Ingrid kommer att följa upp hur man arbetar med detta. 
 

11. Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår och vi uppdaterar; 
•  Lars Lundgren, patolog Sahlgrenska 
•  Per Carlsson, onkolog Sahlgrenska 
•  Claes Jönsson, bildinterventionscentrum Sahlgrenska 
•  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  

 
 
 

Kommande möten;  
Nästa möte i PNP-rådet 28 mars 2017.  
 
Heldag 8.30–16.30, fika 8.00–8.30.  
Lokal Skagerak RCC Väst.  
 
2017-02-07 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 


