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Minnesanteckningar Patient-och Närståenderådsmöte 2015-09-11 

Plats: Regionalt Cancercentrum, Skagerack 

Tid: 12.00 -16.30 

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

 

1. Bertil hälsar välkommen.  
2. Nils Conradi, RCC informerar; 

Krafthuset, Andreas Hellström, Centre for Healthcare Improvement, CHI Chalmers, 
och deltagare i arbetsgruppen för Krafthuset ger en kort rapport om hur gruppen 
arbetar i frågan. Information om att Andreas och gruppen utarbetat ett första utkast 
Kraftens hus – en förstudie. Finns i Dropbox. 
Patienters och närståendes representation och inflytande i cancervården, 
skrivelse har inkommit till Nils från Gunilla Gunnarsson. Skrivelsen är sammanställd 
av Barbro Sjölander PNP-rådet i Stockholm. Vi uppmanas alla att läsa skrivelsen och 
ha synpunkter till nästa möte.  
Förslag från Nils att PNP-rådet bjuder in alla Patientföreningar till ett möte. Inbjudan 
till patientföreningarnas styrelser. 
Arvode, Arvode utgår när man deltar i angelägenhet anordnad av RCC. Heldags 
arvode för heldag men också heldagsarvode för halvdagsmöten för deltagare som har 
lång resväg utanför Göteborg. Arvode utgår för möten i arbetsgrupperna. 
Standardiserat vårdförlopp, löper på. Fem diagnoser nu och fem nya på remiss. 
Ingrid och Christer är patientrepresentanter. 
RCC har ny Webb/Hemsida, vi får gärna läsa och vi får också gärna komma med 
synpunkter till Nils. 
Nationell Nivåstrukturering, fortsatt arbete med detta pågår. Avser sju olika 
diagnoser. Se vilka i föregående protokoll. Diskussion om att behandlingarna skall 
göras på fyra eller färre platser inom regionen. Allt detta är redan koncentrerat i Västra 
Götalandsregionen inkl. Halland.  
Patientrepresentation, fråga från Ingrid om det finns ytterligare grupper där 
patient/närstående borde vara med. Vårdprocessgrupperna bör ha patientrepresentation 
enl. Nils och utvecklingsledarna vet om att PNP-rådet finns. 

3. Presentationsrunda. Magnus Norin hälsas välkommen som ny representant i PNP-
rådet. 

4. Föregående minnesanteckningar gås igenom. Det Nationella mötet den 11 
november är inställt. Inget övrigt att kommentera. 

5. Dagordningen fastställs och en del nya punkter tillkommer under Övrigt. 
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6. Arbetsgrupper; genomgång av vilka grupper som finns och diskussion om att bilda 
nya grupper så att alla i rådet har arbetsgrupp att arbeta i. Varje arbetsgrupp skall ha en 
sammankallande. 
Krafthuset; Stellan, Bertil, Louise, Bodil, Christer, Gerd, Conny och Magnus. Bodil 
är sammankallande. Till gruppen hör också Andreas Hellström. 
Vitboken; Ingrid, Karine och Gerd. Ingrid är sammankallande. 
Baspärmen; Lina, Maria och Mia. Lina är sammankallande. 
 
Mötet kommer fram till att bilda en ny grupp som skall arbeta med förslaget från Nils 
att anordna ett möte med Patientföreningar. Mötet diskuterar att inte enbart vända sig 
till föreningar utan även till patienter. Bodil tar detta med Nils. Ny grupp bildas. 
 
Information/dialogmöte med Patientföreningar; Karine, Mia och Nahid. Karine är 
sammankallande. 
 

7. Redovisning arbetsgrupper; 
Krafthuset, Andreas Hellström redovisat, se ovan. Nytt möte i gruppen 8 oktober 
9.30–12.00, plats Lilla Bommen.  
Vitboken, redovisning av Ingrid. Planeras att redovisa Vitboken på internatet i 
december för processägare och kssk. Diskussion om titel, tre förslag är framlagda av 
Ingrid och Bodil; Vitboken, Grönboken och Så vill vi ha det. Se förslagen utförligare i 
Dropbox. Mötet kommer fram till att vi vill ha titeln Så Vill vi ha det och ev. någon 
undertitel.  
Ingrid kommer att skicka materialet till kommunikatör på RCC, Karin Allander/Anna 
Nilsson som lovat titta på det och redigera. Vi tar upp den igen på novembermötet.  
Ingrid kommer efter redigering att skicka Så vill vi ha det till Nils Conradi, Chichi 
Malmström och Gunnar Eckerdahl för genomläsning och synpunkter. 
 

8. Regionala Utvecklingsplanen, Ingrid. Planen handlar om att utveckla vården och den 
var klar till Socialstyrelsens platsbesök i juni. Ingrid visar broschyren Regionala 
Utvecklingsplanen och om man vill ha den får man kontakta Bodil som har 
broschyrer.  

9. Uppdatering kuratorsfrågan ASIH, Gerd. Informerar om att ASIH i Göteborg fått 
utökning med en heltidstjänst. Tjänsten är tillsatt. Förhoppningsvis har rådets skrivelse 
till politikerna haft betydelse. Se skrivelsen i Dropbox.  

10. Tillskriva politikerna angående bristen av kuratorsstöd för 
cancerpatienter/närstående i Primärvården, Gerd. Information om bakgrunden som 
är att Primärvården väljer att inte ersätta kuratorstjänster med kuratorer utan istället 
väljer att anställa psykologer då VC får betalt för detta. Psykolog kan inte ersätta 
kurator, båda kategorierna behövs. Psykolog kan inte ge information om samhälleligt 
stöd. Gerd informerar att samtal med politiker Eva Olofsson på Socialstyrelsens 
platsbesök i juni var upprinnelse till frågan. Gerd får rådets mandat att utforma en 
skrivelse där vi påtalar vår oro för bristen på kuratorsstöd i Primärvården. 
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11. Cancervårdsprocessen, Ingrid och Maria har på förmiddagen deltagit i 
Kuratorsdagen som Chichi Malmström anordnat på Lilla Bommen för kuratorer som 
arbetar med cancerpatienter. De har fått information om i vilka fall kurator skall träffa 
cancerpatient enl. skrivelsen i Cancervårdsprocessen. Det är skriande brist på 
kuratorer, sjukvården får inte mer resurser. Man är medvetna om detta på RCC. När 
patienten är färdigbehandlad inom sjukhusvården skall primärvården ta hand om 
rehabiliteringen och där finns det dåligt med kuratorer. 

12. Parkerade frågor,  
Vitboksfilmen. Diskussion om att filmen kanske kan rimma med boken, levandegöra 
boken genom våra berättelser, storytelling aktuellt. Ev. ämne för arbetsgrupp att ta 
fram filmen. Diskutera denna fråga när boken är klar. 

13. Arbetsformerna diskuteras. Idag är första gången vi träffats halvdag istället för 
heldag. Vi får pröva oss fram och se vad som fungerar bäst och hur vi vill ha det. Lilla 
Bommen är uppbokad för resten av terminens möten. 
 

14. Övriga frågor; 
-Vad gäller för RCC och vad gäller för PNP-råden framåt? Fråga till Nils på nästa 
möte. 
-After Work den 8 oktober. Louise bokar bord. 
-Bodil har med sig broschyrer från Marie B. Broschyrerna rör Hematologen på 
Sahlgrenska och Marie tar gärna emot synpunkter. Broschyrerna delas ut till de som 
vill och vi bestämmer att synpunkter skickas senast 30 september till Gerd som 
sammanställer och skickar till Marie B. 
-Bodil delar ut broschyren Barn som anhöriga.  
-Ingrid tar upp möte i gruppen Standardiserade vårdförlopp den 17 september. Varken 
hon eller Christer kan delta. Maria erbjuder sig att gå istället.  
-Ingrid delar med sig av information från Svensk Onkologisk förening rörande 
användandet av kylmössa vid cellgiftsbehandling. Doktorsavhandling från 
Nederländerna har visat att det inte är någon risk att använda kylmössa. Man sparar 
också pengar då patienterna inte behöver peruker, kunde istället anställa ½ ssk. 
-Christer läser på nätet att Hjärtats hus i Jönköping tar time out. Man får inte pengar 
från regionen. 
 

15. Nästa möte 8 oktober på Lilla Bommen. Tid 12.00–16.30. Start med lunch.  
 
Möjlighet till arbete i arbetsgrupperna på förmiddagen. Krafthusgruppen startar sitt 
möte 9.30. 
 

           Vid datorn Gerd de Neergaard 2015-09-21 

  

 


