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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivs rådsmöte 2016-01-28 

Plats: Regionalt Cancercentrum, Skagerack 

Tid: 8.00 -16.30 

Deltagare; Bodil, Ingrid, Bertil, Stellan, Lina, Mia, Nahid, Conny och Gerd 

1. Bertil hälsar välkommen. 
2. Besök av Herman Nilsson Ehle, processägare lymfom. Blodcancer är den 4:e 

vanligaste cancersjukdomen. Herman berättar att mycket av tiden går till arbete med 
SVF processer. 4/4-16 startar Myelom och Lymfom SVF. Arbetet går hand i hand 
med arbetet med Nationella Vårdprogram. Myelom och Mantelcellslymfom har varit 
ute på remissrunda 1 och nu är Kronisk Lymfatisk Leukemi ute. Rådet informerar att 
vi skickat in remissvar och att vi anser att VP Myelom har ett föredömligt kapitel om 
psykosocialt stöd och att vi saknar detta i de två andra. Rådet anser att alla 
vårdprogrammen bör ha samma skrivning avseende psykosocialt stöd. Vi menar att 
det inte räcker att hänvisa till VP Cancerrehabilitering. Herman berättar också om 
förbättringsarbeten som förekommit med patientdeltagare, bl. a utformades 
broschyren; Samhälleligt stöd. Bodil efterfrågar hur det fungerar med teamarbete och 
psykosocialt stöd. Herman menar att det förmodligen finns mycket att göra. 
Broschyren om samhälleligt stöd finns i patientpärmen som alla Hematologpatienter 
får. Bodil informerar om att patient-och närståendeutbildning ägt rum förra hösten. 
Många patienter/närstående som deltog vill engagera sig. Herman nämner 
Västsvenska Lymfomgruppen och att där diskuteras medicinska spörsmål. Gruppen 
består mest av läkare. Herman nämner också att man ev. skulle kunna ha någon form 
av möten tillsammans med KLL och Myelom, en annan typ av arena med möten där 
man lär av varandra och med patientmedverkan. På fråga vad PNP-rådet skulle kunna 
driva så nämner Herman att komma med klara utsagor vad gäller resursbehov, ”vi 
förväntar oss de här bitarna”. Herman tycker det är viktigt att stämma av med de 
patienter som gått igenom SVF om hur de har upplevt att delta i detta vårdförlopp.  

3. Släktdiagram, Bodil läser Förbättringskunskap 15 p. Det ingår att göra ett eget 
arbete och Bodil vill göra något som har med Kraftcentret att göra. I samråd med 
Andreas Hellström har hon bestämt att göra ett Designprojekt, ett Släktdiagram där 
hon har en frågeställning; Vilket stöd har man saknat under och efter behandling. I 
mindre grupper diskuterar vi och tar fram ett antal punkter som Bodil tar med sig.  

4. Föregående minnesanteckningar – inga synpunkter 
5. Cancerstrategi information; Ingrid och Bertil. Informerar från möte13 januari 

anordnat av SKL, Vad händer inom cancerstrategin 2016? Målgrupper var nationella 
patientorganisationer och patient- och närståenderåd. Information lämnades om vilka 
cancersjukdomar som skall in i SVF 2016, patientenkäten PREEM som skickats ut till 
ett antal patienter, mall för uppdragsbeskrivning patientrepresentanter inom 
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utvecklingsarbetet i cancervården, nivåstrukturering, vilken kompetens skall 
patientföreträdarna ha samt patientinformation/informationsblad till patienter inom 
SVF matstrupe- och magsäckscancer. 

6. RCC-dagar 2016. Bodil informerar att dessa skall äga rum i Umeå 24-25 maj. Två 
representanter får åka från vårt råd. Lina och Gerd åker. 

7. Överenskommelsemallen, Bodil. Chichi Malmström och Anna Ringheim RCC Väst 
har tagit fram mallen. Utvärderingsmall och modell skall tas fram och representant 
från varje PNP skall ingå i denna grupp. Tanken är att man skall utvärdera hur 
patientarbetet fungerar. Man skall arbeta med detta under RCC-dagarna i Umeå. 

8. Kvalitetsregisterutbildning; Bodil. Denna äger rum i Göteborg 11-12/4 och 25/5-
16. Mia och Voukko Elner är anmälda. Två till från rådet har möjlighet att delta. 
Nahid anmäler intresse att delta.  

9. Sjukt engagerad och Bättre behandling; Bodil. Boken Sjukt engagerad från 
Vårdanalys är slut. RCC har beställt och vi får boken så småningom. Boken Bättre 
behandling delas ut till samtliga som vill ha ett ex. 

10. Information från Nils Conradi och Anna Verdoes, RCC Väst.  
- Nils har på fm. idag varit på möte i Hälso-och sjukvårdsstyrelsen och dragit vårt 

förslag om Kraftcentret. Beslut kommer att fattas under em. och Nils hoppas på 
att man beslutar att tillskjuta 625,000:- för projektet. Nils tänker sig en 
projektgrupp med Andreas Hellström, Patrik Alexandersson och 
kurator/socionom Carina Mannefred RCC Väst. Vi påtalar att rådets arbetsgrupp 
vill vara med i projektgruppen.  

- SVF rullar på. 2000 personer har rapporterats in de första fyra månaderna. 200 har 
fått sin första behandling. 1000 har kunnat uteslutas, dvs. de har inte cancer. 

- Anna Verdoes presenterar sig för oss och vi för henne. 
11. Rapport från arbetsgrupperna; 

Vitboken/Så vill vi ha det; Ingrid. Alla har fått läsa senaste versionen (6) inför 
mötet. Samtliga tycker den är bra. Två små korrigeringar görs. Ingrid mejlar dessa till 
Karin Allander. Ingrid informerar från möte med Karin A. Skriften kommer att tryckas 
i ett antal ex och den kommer att spridas både till vårdgivare och politiker. Ytterligare 
förslag att sprida den till patientnämnderna, anhörigkonsulenter och ASIH. 
Kraftcenter; Bodil. Inget att tillägga utöver den information vi fått av Nils. Se ovan. 
Patientföreningar; Nahid. Diskussion om att samplanera träff med patientföreningar 
och inbjudan föreläsning om Patientens ställning, IMR. Förslag heldag 16 alt. 17/5-16.  
Förslag tidsplanering 9-11 RCC och PNP, 11-12 IMR, 12-13 Lunch, 13-16 IMR. 
Bodil tar detta med Nils. I nuläget gör vi ingen inbjudan utan avvaktar besked från 
Nils om hur vi kan arrangera dagen. Ev. gör vi inbjudan på nästa möte alt. ber om 
hjälp från kommunikatör på RCC. 
Baspärmen; Lina. Man fortsätter samarbetet med 1177. Stort intresse från deras sida.  
Patientsticka; Ingrid. Arbetet går vidare. Diskussion att utforma en hjälpreda med 
allmänna frågor. Ev. någon form av samarbete med arbetsgruppen Baspärmen då 
dessa frågor tangerar varandra i viss mån. 

12. Aktuella remisser/synpunkter, Gerd. Alla har fått lämna synpunkter på 
Vårdprogram Kronisk Lymfatisk Leukemi, KLL. En ytterligare synpunkt 
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framkommer på mötet. Efter korrigering mejlas remissvaret in senast 30 januari. Vi 
har också fått möjligheter att lämna synpunkter på Standardsvar från 
Bröstcentrum. Synpunkter lämnas senast 7 feb. till Bodil som sammanställer. 

13. Loggan. Vi väntar på denna. När vi har fått loggan och brevmall skall vi åter ta oss an 
skrivelsen Psykosocialt stöd inom primärvården. Diskussion om vi skall påminna 
politikerna eller skicka den till GP. Inget beslut tas i frågan på mötet. 

14. Mötesformer; Diskussion om hel/halvdagar och fm/em. tider. Det passar olika för 
olika rådsmedlemmar. Vi har fyra möten/termin och vi planerar två heldagar och två 
halvdagar. Halvdagarna har vi ena gången på em. och andra gången på fm. Em tiden 
startar med lunch 11.45 och fm tiden startar 8.00 med fika. Bodil lägger ut fyra 
mötestider för hösten med start i september. När vi träffas på halvdag finns inte 
utrymme både för information från Nils/Anna och besök av processägare. Beslutar att 
träff med processägare får ske när vi träffas under en heldag. 

15. Palliativa vårdprocessen; Diskussion om huruvida Louise/Stellan skulle kunna ingå 
i denna process. Inget beslut hur vi skall gå vidare fattades under mötet. 

16. Rådsmedlemmar; Karine, Magnus och Kristina kommer att sluta. Ny tillfrågad 
medlem i rådet är Voukko Elner. 

17. Övriga frågor; 
- Processägarinternat under våren, Bodil. Kommer att äga rum 11-12/2 och 28-

29/4-16. PNP önskar att närvara vid det senare mötet för att presentera Så vill vi 
ha det. Bodil tar frågan vidare. 

- Flexibel sjukskrivningsprocess FK, Bodil. Projekt, Kombinera behandling med 
arbete – en möjlighet för anställda som genomgår en cancerbehandling, pågår 
fram till oktober 2016. Projektet genomförs av Hälso-och sjukvården i VGR och 
FK VGR i samarbete med RCC Väst. Bodil lämnar en broschyr med ytterligare 
information. Bra att sprida till patientföreningar. 

- Överenskommelsemallen, Bodil. Chichi och Anna har arbetat fram mallen. 
Mallen rör dom patientföreträdare som är med i olika vårdprocessen och 
utvecklingsgrupper, ej PNP-företrädare(RCC Väst) som har en 
uppdragsbeskrivning och Jävsdeklaration. Rådet går igenom mallen, vi tycker att; 
syftet är oklart, de flesta punkterna måste fyllas i av RCC, egentligen allt utom 
underskriften, vem har informationsansvaret? Vi anser att det behövs 
förtydliganden på flera punkter. Bodil tar våra punkter vidare.  

- Nationell Preemenkät, Bodil. Rådet har fått enkäten utmejlad. Inga synpunkter 
från rådet. 

- Paneldebatt SVF-dagen, Ingrid. Ingrid kommer att delta i paneldebatten. 
- Kompetens hos patientföreträdare, Ingrid. Frågan grundar sig i den 

utvärdering som kommer att ske av varje P&N-råd på resp. RCC. Under 2016 
kommer det att göras en utvärdering av varje P&N-råd. Till detta finns en 
utvärderingsmodell (det kommer att ske intern på varje RCC, inte med extern 
resurs) och det kommer att tas fram en utvärderingsmall som ska vara ett 
dokument mellan företrädare och RCC då någon avslutar sitt uppdrag. Denna 
fråga bör vi diskutera närmare. Vad är kompetens hos en patientföreträdare? 



	   4	  

Ingrid föreslår att man istället för kompetens diskuterar krav på patientföreträdare. 
Frågan kvarstår.  

- Material att ev. arbeta vidare med från processägaremötet i Hindås, Lina. 
Lina har noterat en del punkter från mötet att ev. arbeta vidare med. Likadant 
gjorde Gerd och Louise. Lina, Louise och Gerd bildar en grupp och träffas före 
nästa PNP-rådsmöte.  
 
 

2016 Vårmöten  
  -8 mars 
  -25 april Diskussion om att ha detta möte i Falköping. Bodil kollar med RCC och 
Conny i Falköping. 
  -26 maj  
 
Nästa möte 8 mars 2016 
 
Lokal: Skagerack, Regionalt Cancercentrum 3.e våningen 
Tid: 11.45 
Start med buffélunch på restaurang Lyktan. Anmäl till Bodil om du kommer eller inte. 
I god tid inför mötet 
 
2016-02-01 Vid datorn Gerd de Neergaard 


