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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivsrådsmöte 2015-11-06 

Plats: Lilla Bommen 

Tid: 13.00 -16.30 

Deltagare; Stellan, Bertil, Louise, Bodil, Mia, Nahid, Karine, Lina, Christer, Ingrid och Gerd  

1.   Bertil hälsar välkommen. 
2.   Besök av Marianne Jarfelt, processägare Barncancerprocessen. Är barnonkolog, 

arbetat på Barncancercentrum sedan -94. Intresserad av biverkningar, uppföljning, 
hemsjukvård och palliativ vård för barn. Har med sig div material utgivet av 
Barncancerfonden; När livet går i bitar (vänder sig till den som mist ett barn), 
Familjehandbok och Stöd till närstående till barn och ungdomar med cancer. 
Materialet revideras med jämna mellanrum. Visar också Min egen pärm, material som 
vänder sig till både barn och föräldrar. Innehåller aktuellt informationsmaterial som 
man får allt eftersom under behandlingstiden. Stort upptagningsområde med hela 
Götaland, delar av Halland, Värmland och delar av Jönköpings län. Runt 100 
insjuknar/år. Personal bildar team runt varje patient, där ingår också bl. a. kurator och 
syskonstödjare. Psykosociala ronder en gång/vecka. Alla patienter på barnkliniken 
som fyller 18 år får; Sammanfattning av Cancerbehandling. Arbete pågår för att få till 
en organisation med uppföljning efter 18 år. Psykosocialt stöd brister efter denna 
tidpunkt. Har precis startat upp en vårdprocess. Tänker sig att ha patient- och 
närståendeföreträdare med i denna vårdprocess.  

I RCC:s regi finns Uppföljningsmottagning för unga vuxna med barncancer. Arbetar 
för att permanenta verksamheten. Hos ett stort antal besökare upptäcktes biverkningar. 
Amanda Rosendahl Göteborgs universitet har skrivit en masteruppsats utifrån 
verksamheten; Young adult after childhood cancer: Health and psychosocial 
consequenses of treatment and illness. Där framkommer att ett dominerande orosmoln 
är runt fertiliteten, kan jag få barn eller inte. 

3.   Föregående minnesanteckningar – inga synpunkter. 
4.   Rapport från arbetsgrupperna; 

Vitboken; Ingrid presenterar Vitboken som den ser ut efter att Karin Allander har 
påbörjat layoutarbetet. Diskussion om rubrik; Så vill vi ha det alt. Tala med oss om 
möjligheterna. Rådet bestämmer sig för Titeln - Så vill vi ha det. Arbetet kommer inte 
att vara klart till Processägarmötet i december. Vi får presentera den vid ett senare 
tillfälle. 
Kraftcenter; Stellan/Bodil informerar om det fortsatta arbetet. Informerar att gruppen 
med Andreas fortsatt har arbetat utifrån modellen Design Thinking där vi arbetat med 
att ta fram vilka behov vi som patienter/närstående har utifrån livshändelsen cancer. 
Modellen planeras användas vid samverkan med olika myndigheter för att dessa skall 
bli delaktiga i att ta fram behov. Det som nu fattas för att arbetet skall gå vidare är att 
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Nils Conradi får ett uppdrag från Jonas Andersson. Arbetet skall fortsatt vara i 
samarbete RCC/Chalmers. 
Patientföreningar; Karine. Presentation av inbjudan. Diskussion att utvidga så att det 
på det planerade mötet informeras om RCC, Nyheter inom cancervården (SVF) och 
information om PNP-rådet. Bodil lämnar information om föreläsning från IMR 
angående patientens ställning, en föreläsning som också kommer att rikta sig till 
patientföreningar. (Se särskild punkt i minnesanteckningarna). Bodil mejlar och frågar 
Nils om det är OK med två möten nästa år. Karine mejlar ut nytt förslag till inbjudan. 
Baspärmen; Lina. Informerar att arbetsgruppen gjort en sammanställning med allt 
material. Det är ett omfattande material gruppen tagit fram, man har kommit fram till 
att allt är viktigt. Har bollat med Chichis grupp. Funderingar på att det skall läggas ut 
på 1177. Det planeras ett nytt möte med Chichi Malmström och Frida Smith(kssk) i 
nästa vecka. Det finns flera stora frågor som man i nuläget inte har svar på; Vem skall 
ta fram material under varje rubrik? Vem skall uppdatera materialet? Utöka det som 
finns på 1177? 

5.   Julbord 3 december. Bodil har mejlat ut inbjudan. Den som inte kan komma 
meddelar detta till Anna Ringheim, se mejlet. Rådet samlas ca kl 17.00 i Hjortviken. 
Övernattning ingår. 4 december deltar vi i mötet med processägarna.  

6.   Patientsticka; förslag från Nils. Förslag att på stickan ha ett antal frågor som man har 
som patient. Diskussion att vi har olika frågor beroende på vilken sjukdom vi har, 
olika frågor för olika patientkategorier, mycket är baserat på den sjukdom vi har. 
Kanske en sticka med olika länkar. Arbetsgrupp för att arbeta vidare med frågan 
bildas av Ingrid, Christer och Mia. 

7.   Nya vårdprogram på väg för remisshantering. Bodil informerar att det gäller 
Nationella program som kommer 2016. Gerd remissansvarig. Vi beslutar att alla 
svarar alla så att vi kan få ta del av varandras synpunkter. En del program kan vara 
omfattande men vi resonerar om att koncentrera oss på att läsa t.ex. vad som står om 
psykosocialt stöd eller annat som kan vara av intresse. Diskussion om det i svaret 
skall stå med eller utan namn på den som kommit med synpunkt. Kommer fram till 
att det kan se olika ut beroende på vad vi skall lämna synpunkter på. Ibland kan det 
vara bra att ha med namn, t.ex. vid synpunkter på en broschyr. Vid remissvar kommer 
synpunkterna att bakas samman. 

8.   Patienters och närståendes representation och inflytande i cancervården,	  svaret 
till Barbro Sjölander har gått iväg. 

9.   Fortsatt inbjudningar till processägare. Planerad inbjudning av Marcela Ewing alt. 
Herman Nilson Ehle får skjutas på framtiden, ingen av dom kan komma den 10 
december. Istället planeras Nina Modigh alt. Johan Ivarsson komma och informera 
om SVF-Standardiserat vårdförlopp. Mycket händer vad gäller standardiserade 
vårdförlopp då arbetat nu kommit igång ordentligt. Marcela Ewing tillfrågas om att 
komma den 28 januari 2016. 

10.  Patient- och Närståendeföreträdare utbildning. Bertil går utbildningen. Han tycker 
den är bra. Utbildningstillfället den 5 november handlade mycket om palliativ vård. 
Utbildningen ser olika ut beroende på vad gruppen från början önskat få ta del av. 
Man är ca 20 deltagare i gruppen. 
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11.  Broschyrer/informationsblad som vi lämnat synpunkter på; Bli rökfri i samband 
med strålbehandling och Patientinformation vid Standardiserade vårdförlopp är 
insända. Finns i Dropbox. 

12.  Övriga frågor;  
•   After Work planeras efter nästa möte 10 december, förslagsvis på First Hotel. 
•   Möte med Gunnar Eckerdahl i Cancervårdsprocessen, CVP – Christer vill inför 

en punkt på mötet som handlar om Min vårdplan kunna ta del av vad man 
arbetar med i arbetsgruppen Baspärmen. 
Bodil sitter också med i CVP, det är Gunnar som skrivit det som en punkt på 
dagordningen i mötet man ska ha på onsdag. Detta på signal från Chichi och Frida 
som ska träffa Lina och arbetsgruppen på torsdag. Bodil och Christer tar med det 
utkast Lina skrivit ner till mötet och lyssnar in vad de andra tycker. Man 
återrapporterar. 

•   Falska ”Bössbärare”. Ingrid informerar och varnar att falska bössbärare 
förekommit i Kungälv. Dessa säljer armband mm för bröstcancer. 
Polisanmälan har gjorts. Riktiga bössbärare har lås om sina bössor. 

•   Första hjälpen, program i SVT som sändes den 3 november på 
Lungcancerdagen. Karine blev intervjuad i somras i Ystad av programledare 
Sofia Rågenklint. Delar av intervjun sändes i programmet.  

•   Föreläsning Patientens ställning. Bodil informerar att IMR (Institutet för 
Medicinsk Rätt) planerar en utbildningsdag i Stockholm i början av nästa år. 
Utbildningen riktar sig till patienter. RCC Väst planerar köper in utbildningen. 
Bodil mejlar ut information om utbildningsdagen. 

13.  Kommande möten; 
 
-3 december kl. 17.00 Julbord Hjortviken Hindås, övernattning 
-4 december Processägaremöte Hjortviken Hindås 
-10 december PNP-rådsmöte Lilla Bommen kl. 13.00, start med lunch kl. 12.00. 
Anmäl till Bodil om ni vill ha lunch  
 
2016 
-28 januari 
  -8 mars 
-12 april 
-26 maj  
 
 
2016-11-10 
Vid datorn Gerd de Neergaard 
 
 

 


