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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivs rådsmöte 2016-12-08 

Plats: Skagerak RCC Tid: 8.00 -16.30 

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

Från RCC deltar Linda Fagemo. 

 

1. Bertil hälsar välkommen  

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

3. Dagordningen, genomgång.  

4. Laget runt; Jan-Åke berättar att han är ny patientrepresentant i den palliativa 

processen tillsammans med Louise. Christer har deltagit i möte i 

Cancervårdsprocessen tillsammans med 40ssk och Gunnar Eckerdahl. Arbetet med 

bl.a. Min vårdplan går framåt. Diskussion om att byta namn på processen till 

Cancerrehabilitering. Christer har också deltagit på utbildningsdagen arrangerad av 

RCC V tillsammans med bl.a. prostataföreningen. Särskilt berättelsen från patient 

tillsammans med närstående var väldigt bra. Mia och Vuokko har deltagit i möte med 

omvårdnadsgruppen kolorektal. Handlade bl.a. om RMR. De upplever att de blir mer 

och mer insläppta i gruppen. Louise har tillsammans med palliativa teamet deltagit i en 

halvdag. Blir nu två närståenderepresentanter i palliativa processen.  

5. Information från RCC Väst; Thomas Björk Eriksson. Thomas tillträdde sin tjänst 

som chef för RCC Väst den 15 augusti. Det har varit en spännande höst. Thomas 

mejlar en sammanfattande fil till Bodil om vad som har hänt under hösten. Kraftens 

hus sjuhärad-återrapportering till HSS den 19 december. Thomas tar upp frågan hur vi 

ska utforma ett Kraftens hus Göteborg under våren. Vi diskuterar studiebesök till 

Lyckholms huset tillsammans med Thomas, Nils, Carina, Anna och hela PNP-rådet. 

Datumförslag 20 och 24 januari. Bodil återkopplar till PNP-rådet aktuellt datum. 

Diskussion också om studiebesök i Köpenhamn. Cancerprevention är viktigt för 

RCC Väst. Cancerpreventivt arbete kan påverka/minska risken att insjukna i cancer. 

Shirin Bartholdsson har arrangerat en temadag på SÄS angående levnadsvanor och 

cancer. Enligt Thomas är många cancerfall kopplade till levnadsvanor. Morgondagens 

patienter och närståendestöd, en utbildningsdag har ägt rum i samarbete med bl.a. 

Prostataföreningen, Cancerkompisar och RCC Syd. 54 personer deltog och man fick 

lyssna till föreläsningar om det svåra samtalet, personlig berättelse och sex och 

samlevnad. Vidare för 2017 så planeras en temadag Mat- och cancer den 24 januari, 

RCC Väst står för kostnaden för dagen. Ingen ersättning utgår. RCC vill komma 

närmare vården för att tjäna patienter och närstående och man planerar ha utbildning 

för personal, PNP-rådet är välkomna till föreläsningarna. Ersättning utgår om man tar 

ledigt från arbete. Föreläsningarna, Aktuellt från processägarna, startar den 17 

januari. De äger rum på tisdagar mellan 10-11 på RCC Väst, lokal Skagerak. Bodil 

mejlar ut alla datum. Socialstyrelsen kommer att göra platsbesök den 9 mars. Man vill 
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diskutera patient processer och nivåstrukturering och man vill intervjua patienter innan. 

Man planerar översyn av reglementet för RCC:s styrgrupp, större budget kommer att 

äskas, behov finns att nyanställa statistiker och registreringskoordinatorer.  

6. Information från Bodil; 

 Socialstyrelsens platsbesök 9 mars 

 Processägare för den palliativa vårdprocessen Elisabeth Löfdahl har tackat ja 

till att komma på nästa möte 2 februari 2017. Carina Mannefred, 

utvecklingsledare i den palliativa processen kommer också. PNP-rådet vill på 

något sätt lyfta hospicefrågan. Vi har tidigare diskuterat att bilda en 

arbetsgrupp. Louise har sett på Västnytt att det står tomma platser på hospicen 

pga. pengabrist, budgeten är slut. Samtidigt finns många som behöver få en 

plats på hospice. Vi avvaktar med fortsatt planering till nästa möte och till den 

information vi kan komma att få av EL och CM.   

 Världscancerdagen 2017, äger rum den 4 februari i Stockholm. Dagen 

arrangeras av Nätverket mot cancer. 5 personer från PNP-rådet får åka. Vi 

resonerar om vilka som ska delta och kommer fram till att de som inte har 

deltagit tidigare i första hand får åka, dvs. Maria, Jan-Åke, Vuokko, Lina och 

Malin (ny fr.o.m. nästa år). Stand by Ingrid och Mia.  

 Studiebesök från PNP-rådet RCC Syd. Bodil har blivit kontaktad av 

Christina Landergren, ansvarig för PNP-rådet RCC Syd. Man vill komma till 

oss för ett studiebesök och se hur vi arbetar. Man har bokat in att de kommer på 

nästa möte 2 februari.  

7. Rapport från arbetsgrupperna; 

 Vitboken/Så vill vi ha det; Gerd. Förfrågan har kommit bl. a. via Karin 

Allander att andra RCC och PNP-råd vill anpassa/ändra Så vill vi ha det till 

lokala förutsättningar. Diskussion om detta. Vi tar upp frågan den 2 februari då 

Ingrid är med och vi vill också att Thomas är med då vi diskuterar frågan. 

 Baspärmen; Lina. Möte med bl.a. Chichi den 19 december för att diskutera en 

generisk text. 

 Patientsticka/frågesticka; Christer. Möte 13 december i Borås. 

 Kraftens hus Sjuhärad; Bodil. Möte har ägt rum i Borås den 16 november då 

arbetet presenteras tillsammans med filmen Tänk om. Arbetsgruppen skall 

presentera förstudien till HSS den 19 december. Lokala patientrepresentanter 

finns på plats. Arbetsgruppen avslutas för vår del. Plan för arbetsgrupp i 

Göteborg får bli en senare fråga.   

 Situationen i cancervården; Louise och Bertil. Diskussion om att det är 

många viktiga frågor värda att belysa men som helhet blir det alldeles för 

omfattande och vi beslutar att avsluta denna arbetsgrupp. Vi får ta nya tag om 

det uppkommer en enskild fråga som vi kan arbeta med. 

 Psykosocialt stöd i NVP; Parkerad 

 Flaskhalsar; Parkerad 

 Sexuell hälsa; Parkerad.  

 Palliativ vård och hospice; Parkerad. 
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8.  Remisser/synpunkter. PNP-rådet har fått fyra Nationella vårdprogram på remiss; 

Analcancer, Hodgkins lymfom, T-cellslymfom och Malignt melanom. Svaren skall 

vara insända senast 15 december. Vi ägnar en del av mötestiden till att läsa igenom 

remisserna och komma med synpunkter. Synpunkterna mejlas till Gerd. 

Ansvarsområden vid remissläsning;  

 Ingrid fertilitet  

 Louise närstående och sexualitet 

 Vuokko sexualitet 

 Bodil barnperspektivet 

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

svaren. 

9. Standardiserade vårdförlopp, SVF. Besök av Nina Modig, projektledare för 

införandet av SVF. Sedan starten i september 2015 och till oktober 2016 har SVF i 

VGR startats för 10138 patienter. 8077 har utretts färdigt för cancermisstanke. 2690 har 

fått den cancerdiagnos som de utretts för. Detta motsvarar 33 % av patienterna. 

Procentantalet varierar stort mellan de olika vårdförloppen.                                       

Nina ger oss en bild av uppföljning av resultat. Patientenkät har skickats ut för de första 

fem vårdförloppen som startades 1 september 2015. Man vill göra en mätning av 

patientens upplevelse. Enkäten har gått till alla som har ingått i SVF och utretts färdigt. 

Enkäten med 29 frågor har besvarats av 52 %, det kan vara svar både från de som har 

fått diagnos cancer och från de som inte har fått det. 614 svar har inkommit i VGR. 

Resultaten av enkäten är än så länge på landstingsnivå men önskemålet är att få det på 

förvaltningsnivå för att kunna jämföra bättre. På frågan var sökte du vård är svaret att 

för de flesta var första kontakten vårdcentralen. På frågan går det för snabbt så tyckte 

de flesta att vården varken tog för kort eller för lång tid på sig. 58 % är nöjda med 

vården. 79 % kände sig väl bemötta. På frågan om man upplevde att personalen 

samordnat sina kontakter så svarade de flesta ja. På frågan om patienten fått 

information om SVF så var det så där. Öppna svar visar att det finns saker att lära sig. 

Varför PREM? Enligt Nina är det ett verktyg för utveckling av berörda verksamheter. 

Vad ska man göra med enkätresultaten? Nina säger att dessa ska återföras till 

organisationerna. Nina mejlar sin presentation till Bodil som mejlar till rådet. Efter att 

Nina gått kom frågan om ledtider upp.  

Bertil och Ingrid ska ta fram information om ledtider till mötet i februari. 

10. Övrigt;  

 Rapport från Dialogdag om förbättrat psykosocialt stöd i cancervården 23 

november, alla som deltog. RCC Väst vill utreda förutsättningarna för en 

utbildning för cancerkuratorer med start ht 2017 på 15 + 15 poäng, motsvarande 

vad man gjort för kontaktsjuksköterskor. På dagen medverkade kuratorer från 

hela regionen, både sluten och öppen vård och patienter/närstående. Dagen 

innehöll rundabordsdiskussioner där patienter/närstående fick lista sina behov 

och kuratorerna fick lista hur de arbetade med cancerpatienters behov. Vi, 

närvarande, i rådet reagerade på primärvårdkuratorernas framställning. De 

redogjorde för att de arbetade med psykologisk pålagring av cancersjukdomar 



 
4 

och psykoterapi. Patienter/närstående uttryckte behov av samtalsstöd i den 

aktuella situationen, barn- och ungdomars perspektiv och deras behov av stöd i 

den aktuella situationen samt samhällets stöd i den aktuella situationen. Rådet 

undrar vilken hjälp och vilket stöd vi cancerdrabbade kan få av 

primärvårdskuratorerna och vi beslutar att författa en skrivelse och fråga 

primärvårdscheferna i regionen. Gerd författar utkast till skrivelse.                         

Under diskussionerna med kuratorerna framkom från flera att en bra 

utgångspunkt för utbildningen skulle broschyren, Så vill vi ha det! kunna vara.  

 Köpenhamn; Studiebesök diskuteras och datumförslag blir 1. 23-24 mars och 

2. 20-21 april. Bodil stämmer av och mejlar datum.  

11. Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår; 

 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  

12. Besök av Peter Naredi, cancerkirurg och professor. Peter talar om Cancerkirurgi-

idag och i morgon ur ett kirurgperspektiv. Peter har disputerat på tumörforskning. 

Arbetar mest med leverkirurgi. Kommer tidigare från Umeå och finns nu på 

Sahlgrenska. Peter arbetar också inom olika cancerföreningar i Europa. Han berättar att 

ett femtontal patientorganisationer ska samlas till ett ECCO-möte, European Cancer 

Organisation, i Amsterdam i januari. Patienterna finns med och deras medverkan har 

lyft professionens verksamhet väldigt mycket. ECCO arbetar fram riktlinjer för 

behandlingar; t.ex. kolorektal cancer. Tanken är att dessa riktlinjer skall gälla på alla 

sjukhus i Europa och att man som patient skall få samma behandling överallt.                                                                                                       

Enligt Peter är kirurgisk forskning på bl.a. biomarkörer (för att identifiera riskfaktorer) 

viktigt för att förbättra vården. Viktigt att tidigt hitta dessa, bl.a. genom blodprover kan 

man hitta förstadier till cancer. Det är olika saker man måste fokusera på då man 

forskar på pankreas jämfört med prostata där de flesta överlever, t.ex. att tidigt hitta 

biomarkörer. Ett annat viktigt område är management, viktigt hur man sköter vården 

och hur vården organiseras. Peter brinner för cancerpatienter med låg överlevnad, t.ex. 

pankreas. Här finns inte många patientrepresentanter men väl närståenderepresentanter.                                                                                                             

Peter talar också om fluorecense metoder–experimentella metoder/tekniker och att 

VGR är långt framme tack vare det nya Bild- och Interventionscentrumet på 

Sahlgrenska. Talar vidare om att magsäcksoperationer nu görs bara på Sahlgrenska och 

att det blir skillnad om en operation görs av en kirurg som ofta opererar jämfört med en 

som sällan gör det. Cancerpatienter ska inte bli övningsobjekt. Det blir bättre 

cancervård om den är centraliserad, standardiserad och utbildad. Resultatet blir bättre 

för patienten.                                                                                                               

MDT konferens har mycket stor betydelse för patienten. Forskning har visat att det är 

stor variation om sjukhus har bedömning med MDT för leverresektion eller inte. 

Patienter som vårdas på sjukhus som inte remitterar för MDT har sämre förutsättningar 

jämfört med de som remitteras för MDT. Alla patienter skulle bedömas på MDT enligt 

Peter. Det blir stor skillnad om en patient bedöms av en individuell doktor jämfört med 

ett gäng av doktorer, det blir ett helt annat beslutsunderlag. Vården kan göra mycket 
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om man kommer till rätt ställe, t.ex. patienter med levermetastaser, man kan krympa 

tumörerna med cellgiftsbehandlingar och sen kirurgi.                                                

Peter nämner också om ett riskvärderingsinstrument för kolorektalcancer för 50+ 

patienter inom primärvården. Marcela Ewing har jobbat fram detta och Peter har varit 

behjälplig.                                                                                                                          

Peters ledstjärna är vad som är vettigt för vården och vad som blir bra för patienten.   

Vi frågar Peter huruvida han tycker att kontaktsjuksköterskan skall vara med på MDK 

och får svaret att det tycker han. Hans åsikt är att kontaktsjuksköterskan står för 

kontinuitet, sammanhållning och är den som lämnar information till och från patienten.                                                                                                                                                             

 

Kommande möten;  

Nästa möte i PNP-rådet 2 februari 2017.  

Heldag 8.30–16.30, fika 8.00–8.30.  

Lokal Skagerak RCC Väst.  

 

2016-12-21 Vid datorn Gerd de Neergaard 


