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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivs rådsmöte 2016-10-11 

Plats: Regionalt Cancercentrum, Skagerack 

Tid: 13.00 -16.30 

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

Gerd. Linda Fagemo, ny utvecklingsledare på RCC Väst deltar. 

1. Bertil hälsar välkommen och särskilt välkommen är Jan-Åke Simonsson. Jan-Åke är 

ny medlem i rådet och närståenderepresentant. 

2. Presentationsrunda 

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

4. RCC Väst informerar, Anna Verdoes; 

-utvecklingen av E-tjänster med bl.a. Internetbaserat stöd-och behandling och Min 

vårdplan. En nationell plattform för internetbaserat stöd och behandling har utvecklats 

av 1177 Vårdguiden. Finansiering av arbetet har skett via en överenskommelse 

mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet. VGR anslöt sig 

till plattformen 2015. För mer info se SKL:s hemsida.  

Plattformen ger vårdgivare möjlighet att erbjuda stöd och behandlingar till invånare 

på ett säkert sätt via webben som ett komplement till annan behandling. Exempel på 

behandlingar via nätet är behandling mot ångest och depression, man startat med 

KBT-behandling via nätet. Ett område som man ska arbeta vidare med är Min 

vårdplan. En förstudie skall göras och man ska testa på tre ställen i landet, dock inte i 

VGR. Ett annat område kan bli bröstcancerprocessen. Det är tal om att göra Rosa 

boken digital. Både Anna Verdoes och Frida Smith ingår i olika arbetsgrupper. Anna 

lovar återkomma längre fram och berätta hur arbetet fortskrider. Rådet får gärna 

komma med förslag på områden som vi tror skulle kunna utvecklas via e-tjänster. 

- Regionala Medicinska Riktlinjer, RMR; diskussion utifrån fråga från Vuokko. 

RMR utgår ifrån NVP och beskriver hur vården skall se ut i regionen. För varje nytt 

vårdprogram utarbetas RMR. Rådet har möjlighet att få lämna synpunkter på RMR. 

Vill vi ha RMR på remiss kan Anna mejla ut dessa till oss. Vi tar upp frågan under 

mötet och återkommer. 

5. Överenskommelsemallen; Bodil har gjort en del tillägg till den vi undertecknade på 

förra mötet och har bl.a. beskrivit uppdraget i PNP-rådet och även skrivit in vilket 

arvode som gäller för oss i rådet. Närvarande på mötet undertecknar var sin 

överenskommelseblankett. Bodil scannar in de undertecknade blanketterna och mejlar 

till Gerd som lägger in i Dropbox. 

6. Inbjudan till processägare; Diskussion och uppdatering av de fyra frågor som vi vill 

ställa till process ägarna. Mötet beslutar att Bodil skall mejla frågorna till respektive 

inbjuden processägare före det planerade mötet med rådet. Vi går igenom frågorna och 

beslutar att Bodil mejlar ut dom till alla i rådet för påsyn och eventuell revidering. På 
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gång att träffa oss är Cecilie Hveding Blimark, processägare för myelom. CHB är 

inbjuden den 14 november. 

7. RCC Väst informerar, Thomas Björk Eriksson; 

-SVF. Arbetet fortsätter. 2015 fanns 5 diagnoser i SVF, 2016 5 + 13 och 2017 5 + 13 + 

10. Parallellt pågår ett arbete i Kvalitetsregister med att identifiera flaskhalsar. 

-Cancerrehabilitering. Thomas planerar ett möte med Marie Lind verksamhetschef 

onkologen och Gunnar Eckerdahl processägare Cancerrehabilitering för att diskutera 

cancerrehabilitering. Cancerrehabilitering och det psykosociala stödet är spritt i 

organisationen. och man skall identifiera vilka delar som RCC Väst skall arbeta vidare 

med för att det på bästa sätt skall gagna patienter och närstående. 

-Process ägarna har samlats på internat 22-23 september. Till deras nästa internat 15-

16 december är PNP-rådet inbjudet på kvällen den 15 och hela dagen den 16 december 

-Arbete mot sjukhusen, RCC Väst kommer att gå ut på sjukhusen och informera om 

RMR och NVP. 

-Föreläsningar på RCC Väst, process ägarna kommer att bjudas in till RCC för att 

hålla föreläsningar om olika cancersjukdomar. PNP-rådet kommer att få inbjudan 

-Kraftens hus. Arbetet fortskrider. 

-Förbättringsarbete på RCC Väst; Thomas och Marie Röllgård har inlett ett 

förbättringsarbete tillsammans med en konsultfirma. Man har arbetat fram ett Nuläge 

och ett Önskat läge. Målsättningen är att RCC Väst skall bli ännu bättre. Man har 

identifierat ett antal bubblor att arbeta vidare med. PNP-rådet är välkomna att lämna 

synpunkter på vad vi tycker kan förbättras. 

-Samverkansmöte, 30 november; ProLiv och cancerkompisar bjuder in patient och 

anhörigstödjare i ProLiv för en utbildningsdag  med temat: Morgondagens patient och 

anhörigstödjare. Detta görs i samverkan med RCC syd och RCC väst.  

8. Rapport från arbetsgrupperna; 

-Vitboken/Så vill vi ha det; Ingrid har delat ut Så vill vi ha det på 

Kvalitetsregisterkonferens för bröstcancerprocessen i Stockholm. Mia och Vuokko har 

delat ut broschyren på regiondag för tjock- och ändtarmscancer. Positivt mottagande. 

-Baspärmen; Arbetet har gått i stå. Planeringen var att Chichi skulle ta det i 

nätverksgrupperna i sommar. Gruppen har gått igenom de pärmar som finns och har 

gjort ett register på vad som skall vara med. 1177 är positiva till arbetet men 

problemet är att ta fram ett Innehåll och sen länka till sidor med tillförlitlig 

information. Nästa problem är att Innehållet snabbt blir föråldrat och måste 

uppdateras. Frågan är hur man skall få till Innehållet. Bodil tillfrågar 

utvecklingsledarna vård på RCC Väst. Lina och Mia anser att gruppen behöver utökas 

och Gerd går in i gruppen. 

-Patientsticka/frågesticka; Ingrid. Ingrid rapporterar att SKL:s projektledare fått in 

en massa frågor från patienter i samband med enkät till personer som gått igenom 

SVF. Ingrid kommer att få ta del av dessa frågor. Gruppen jobbar vidare. 

-Kraftens hus; Conny och Louise, Louise rapporterar från mötet i Borås den 3 

oktober. På mötet fick deltagarna välja att gå med i Inre gruppen och Yttre gruppen. 

Två personer från PNP-rådet är utsedda att åka på nästa möte den 9 november. 

Arbetsgruppen för Kraftens hus i Borås är upplöst i och med att Inre gruppen och 
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Yttre gruppen har tillkommit. Alla är välkomna den 16 november på ett sista möte. 

Bodil rapporterar att man får finansiärer till projektet. 

-Situationen i cancervården; Conny, Louise och Bertil. Arbetet har inte kommit 

igång. Gruppen får tips om en artikel i GP om en svårt cancersjuk person som köpte 

vård för att bli diagnosticerad. Bertil får artikeln och skall mejla till gruppen. 

-Psykosocialt stöd i NVP; Parkerad 

-Flaskhalsar; Parkerad 

-Sexuell hälsa; Parkerad    

-Palliativ vård och hospice; Parkerad 

9. Remisser/synpunkter.  Rådet har lämnat in synpunkter på NVP för prostatacancer, 

cancerrehabilitering, sarkom samt matstrups- och magsäckscancer. Se Dropbox.  

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. 

Diskussion om möjligheten att få lämna synpunkter på RMR. Vi ser detta som en 

möjlighet att föra fram våra synpunkter och tackar ja till Annas förslag att sända 

RMR på remiss till rådet. Vuokko tar på sig uppgiften att ta emot och sammanställa 

och mejla in våra synpunkter. Bodil meddelar till Anna. Vi beslutar också att avsätta 

ca 1½ timme på varje möte till att gå igenom NVP och RMR. 

10. Övriga frågor;  

-Louise åker på torsdag till hospice Gabriel i Vara. 

-Ingrid föreslår att vi i fortsättningen på våra mötet går laget runt och berättar t.ex. om 

vi har varit på något/läst/eller på annat sätt tagit del av information vi vill förmedla. 

Beslutas att ha punkten med i dagordningen. 

 

Kommande möten;  

2016 Möten  

-14 november Heldag Lokal blir troligtvis Lilla Bommen 

-8 december Heldag 

-15 december på kvällen, Aspenäs i Lerum 

-16 december Heldag Aspenäs Lerum 

-Bodil kommer att mejla ut datum för möten våren 2017 

 

Nästa möte 14 november 2016 

Lokal: Lilla Bommen troligtvis 

Tid: 08.00-16.30  Anmäl i god tid före mötet till Bodil om du INTE kommer.   

 

2016-10-24 Vid datorn Gerd de Neergaard 
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