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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2017-04-27 

Plats: Skagerak RCC Väst  

Tid: 9.00 -16.30 

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

 

1. Bertil hälsar alla välkomna. 

 

2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra.   

 

3. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 

medicinska riktlinjer: Aktuella remisser att lämna synpunkter på är NVP 

Bukspottkörtelcancer, NVP Bröstcancer, Waldenström makroglubelinemi och 

Äggstockscancer Icke Epitelial. Gerd och Bodil informerar om att vårt råd är det enda 

av de sex råden som lämnar synpunkter på NVP. Detta framkom på nationellt 

videomöte angående Utvärderingsmallen. Övriga råd anser att det är mycket arbete 

med remissvar. Några framförde att det är bättre att patientföreningarna lämnar 

synpunkter eftersom dom är insatta i sin diagnos. Vi har en diskussion runt detta. Vårt 

beslut blir att vi fortsätter att lämna synpunkter på det psykosociala innehållet i de 

olika NVP. Gerd skall ta kontakt med Malin Samuelsson och stämma av om våra svar 

beaktas. Under mötet avsätter vi tid och arbetar i grupp med de aktuella 

vårdprogrammen. Synpunkter via mejl till Gerd.  

 

Aktuella RMR att lämna synpunkter på är; RMR MR-Bröstkörtlar, RMR Regional 

tillämpning NVP Aggressiva B-cellslymfom, RMR Regional tillämpning NVP 

Mantelcellslymfom och Remiss RMR Tillämpning av nationellt vårdprogram för 

maligna astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet. 

Synpunkter mejlas till Vuokko som sammanställer och skickar in svaren. 

 

4. Besök av Carina Mannefred som informerar om Kraftens hus Sjuhärad. 24 april 

bildades föreningen Kraftens hus Sjuhärad. Anna Verdoes har skrivit ett 

tjänsteutlåtande angående medel till driften och den 31 maj ska ärendet upp i HSS, 

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen. Man räknar också med ekonomiskt stöd från 

näringslivet och kommunerna. Man har en tilltänkt lokal, Simons land, med centralt 

läge. På Simons land finns en anhörigcentral och man tänker sig att detta ska bli en 

mötesplats. Den aktuella lokalen ligger på 6 vån. med en yta på 270 kvadratmeter. 

Under träffpunkt Simons land kan man läsa mer.  
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5. Bodil – Kraftens hus   

• Två personer från vårt råd har möjlighet att tillsammans med Borås-gruppen 

göra en studieresa till Maggies center i London 7-8 juni. Studiebesöket rör 

Borås och den fortsatta verksamheten i Kraftens hus Sjuhärad. De närvarande 

vid mötet enas om att det är bättre för vårt råd att gemensamt göra ett 

studiebesök och vi tackar nej. Bodil mejlar Thomas och Anna beslutet.  

• Angående studiebesök till Köpenhamn så har vi enats runt förslaget 14-15 

september och Bodil mejlar Thomas och tackar ja.  

• Föreläsning Rum för en läkande process - Karin Olsson. Nahid och Gerd 

deltog i den föreläsning som ägde rum i Göteborg. Ytterligare en föreläsning 

ägde rum i Borås. Nahid rapporterar från föreläsningen som beskriver hur 

arkitektur och rum kan ge en stöttande funktion för patienter med cancer och 

deras närstående. Föreläsningen ägde rum dagtid och många hade svårt att 

delta. Önskemål om att längre fram bjuda in Karin igen. 

 

6. Bodil; 

– Så vill vi ha det! Rådet har fått ta del av den nya versionen och säger ok. Bodil 

mejlar vårt beslut till Karin. Thomas kommer att ta upp den nya versionen i RCC i 

samverkan.  

– Roll-up. Rådet har fått ta del av tre bildförslag. Efter röstning blev beslutet bild 

nummer tre. Karin meddelas. 

 – Visitkort. Karin har beställt 200 ex. Vid mötet får vi 10 visitkort var. Resten finns 

hos Bodil.  

– Projektbeskrivning för arbetsgrupper, vi prövar den mall som tagits fram av 

Lina. Bodil kompletterar mallen med logga och Thomas underskrift. Bodil lägger in 

mallen i Dropbox. 

– Basal utbildning cancer. Förslag har kommit från Ingrid om en kunskapsdag om 

cancer. Diskussion om en föreläsardag då vi tänker oss att även bjuda in 

patientföreningar och pnf-representanter. Förslag om att bjuda in patientföreningar en 

gång per termin för en information/utbildningsdag tillsammans med dem och alla 

patientföreträdare RCC väst. Bodil påminner om att det finns bra utbildningar på 

webben, RCC:s hemsida. Enligt Bodil har man nationellt diskuterat en 

utbildningsdag. Bodil mejlar Ingrid i denna fråga. 

– Utvärdering-presentation samt diskussion. Då vi är få närvarande hänskjuter vi 

denna punkt till ett extra möte, förslagsvis den 22 maj. Bodil mejlar ut till hela rådet. 

– Återkoppling hospice från Sofie Grinnebäck, ny utvecklingsledare i den palliativa 

processen. På PNR-mötet den 28 september planeras en halvdag på Änggårdens 

hospice. Resten av dagen har vi ordinarie möte i rådet.  
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– Deltagande konferens och dialogmöten. Bodil har sammanställt medlemmarnas 

deltagande i olika möten och konferenser fr.o.m. 2014 och framåt. Bodil mejlar ut 

sammanställningen och lägger den i Dropbox. Läs och mejla Bodil om något inte 

stämmer.  

– Välkomstpaket för nya. Det togs upp förra mötet att man skulle ha någon form av 

välkomstpaket för nya i rådet, den bollen tar RCC väst (Bodil och Anna)  

– Nya deltagare i rådet. Arbete görs för att få in nya deltagare i rådet, via Halland, 

Ung cancer och andra kontakter. 

– Kartläggningen uppdateras? Kartläggningen Vad vill du/ni förbättra i 

cancervården gjordes 1013. Diskussion att i slutet av året gå igenom denna och göra 

en uppdatering. Bodil mejlar ut kartläggningen. Alla läser på hemma och har 

synpunkter inför uppdateringen. Det finns en Nationell Uppdragsbeskrivning för 

rådsrepresentanter att ta del av på RCC:s hemsida. 

– Sex-och samlevnad mail från Johan. Diskussion om att detta skulle platsa på 

Kunskapsdagen.  

 

7. Laget runt; Christer har deltagit i ett möte på Dalheimers hus, Cancer och 

Livskvalitet. Det var ett väldigt bra möte med bl.a. en fantastisk föreläsning av 

Gunnar Eckerdahl som talade om nytt NVP för cancerrehabilitering. Christer visar 

och har med sig exemplar av Prolivnytt. Christer har skrivit ledarartikeln Så vill vi ha 

det! Christer avgår som ordförande i ProLiv Väst. Ny ordförande blir Inge Nilsson, 

Christer vice ordförande. Louise informerar om en utvärdering som GR, 

Göteborgsregionens kommunalförbund gör angående ASIH, Avancerad sjukvård i 

hemmet. Man ska bl.a. titta på om det blev som det var tänkt och man ska intervjua 

ett antal patienter. Jan-Åke informerar om att han ingår i en arbetsgrupp En ännu 

bättre strålning 2018-2028. Gruppens arbete består bl.a. att ta fram en väntetidsmodell 

och förslag till geografisk placering av strålningsenheterna. Utredningen ska vara klar 

till sommaren. Bertil har deltagit i ett möte i den palliativa vårdprocessgruppen med 

nya vårdprocessägare efter Elisabeth Löfdahl som slutar. Mycket av mötet handlade 

om att all vård ska skötas hemifrån, vård hemma var enda lösningen. Bertil reagerade 

på detta och förmedlade att det måste finnas alternativ, både slutenvårdsplatser och 

hospice. När personal kommer hem måste det vara specialistteam. Den här 

diskussionen kan vara något för arbetsgruppen Hospice att arbeta vidare med. Bertil 

har också deltagit i ett möte tillsammans med Ingrid angående Cancerstrategi. Bertil 

hänskjuter denna information till nästa möte. Gerd har deltagit i föreläsningen Ett 

läkande rum och ingår också i arbetsgruppen En ännu bättre strålning. 

 

8. Rapport från arbetsgrupperna; – Så vill vi ha det! Foldern är reviderad. Se 

tidigare anteckning. Arbetsgruppen parkeras. – Patientstickan. Arbetsgruppen 

avslutas. – Bra att veta när du blir sjuk, tidigare Baspärmen. Information om att 
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arbetet fortskrider och om kontakten med Jan Kallenberg på 1177 regionalt. 

Information om att Jan Kallenberg utifrån input från arbetsgruppen och besök hos 

kuratorerna på JK Sahlgrenska lagt ut ny sida på 1177 under tema cancer. Sidan heter 

Bra att veta när du blir sjuk. Bra om alla läser och kommer med synpunktertill 

arbetsgruppen(Lina, Mia, Louise och Gerd). Förslag från Bodil att ha med och länka 

till Cancervårdsprocessen på RCC:s hemsida samt att ta med information om flexibel 

sjukpenning. Bodil kollar länk. Nästa möte i arbetsgruppen den 5 maj. Bodil bokar 

Tistlarna på RCC 8.00–11.00. – Hospice. Ny arbetsgrupp som vi beslutade om på 

förra mötet. Sammankallande blir Jan-Åke. Förutom Jan-Åke består gruppen av 

Louise och Bertil. Diskussion om vad gruppen ska arbeta med och några uppslag som 

vi tycker är viktiga är att det ska finnas alternativ till vård i hemmet och tillräckligt 

med hospiceplatser. Gruppen talar om att ordna med workshop och att samla frågor 

inför studiebesöket på Änggården. Diskussion om att bilda en ny arbetsgrupp Sex och 

samlevnad. Bodil har haft kontakt med Vuokko som är intresserad. Nahid och 

Christer är också intresserade. Maria ska tillfrågas. Gruppen utser sammankallande.            

 

9. Uppvaktning av politikerna i juni under regionfullmäktige – dagarna äger rum i 

Göteborg på Lindholmens konferenscenter. Aktuellt datum för oss att delta är den 12 

juni. Vi enas om att 4-5 personer räcker. Frågor att ta upp är bl.a. Kraftens hus 

Göteborg. Eventuellt också Ingrids skrivelse, Bodil mejlar Ingrid och frågar. Lina har 

via mejl meddelat att hon är intresserad. Vid mötet anmäler Nahid, Mia och ev. 

Christer intresse av att delta. Bodil mejlar och frågar de som inte är närvarande idag 

om de är intresserade av att delta. Bodil och Conny deltar utöver de 4-5 personer som 

deltar.  

 

10. SVF, Bertil har deltagit i ett Skypemöte och rapporterar att det fungerar bra. Sätten 

att arbeta med flödena fungerar bra. Nästa steg att arbeta med är recidiven och på ett 

strukturerat sätt. 

 

11. Information från RCC, Anna Verdoes. – Kuratorsutbildningen går igång till 

hösten, 18 platser. Deltagarna går delvis ihop med kontaktsjuksköterskorna i 

utbildningen. – Nätverksträff äger rum den 2 maj för representanter 

patient/närstående. – Regionalt processägaremöte äger rum 11-12 maj. Tre 

patientrepresentanter berättar om sina erfarenheter. Detta för att inspirera 

processägare som ännu inte har patientmedverkan i sina processer.- RCC-dagarna, 

resa och rum är bokade. Möjlighet finns att dela transport till Landvetter. Bil utgår 

från RCC. Anna återkommer till berörda. 
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12. Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår; 

• Lars Lundgren, patolog Sahlgrenska 

• Per Carlsson, onkolog Sahlgrenska 

• Claes Jönsson, bildinterventionscentrum Sahlgrenska 

• 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  

 

Kommande möten;  

  22 maj 18.00–19.30, förslag på datum och tid för ett extra möte, lokal RCC 

1 juni PNR-möte 8.30 -16.30, fika 8.30 och start 9.00 RCC Skagerack (besök av 

Viktoria Flodihn och Alma Ihre från arbetsgruppen En ännu bättre strålning) 

 12 juni regionfullmäktige 

 29 augusti PNR-möte 8.30–16.30 

 14-15 september studiebesök Köpenhamn 

            28 september, halvdag studiebesök på Änggårdens hospice och halvdag PNR-möte 

              2 november PNR möte  

              7 december PNR möte 

            14-15 december RPÄ 

 

 

Nästa möte;  

1 juni PNR-möte 8.30 -16.30, fika 8.30 och start 9.00 RCC Skagerack, med 

besök av Viktoria Flodihn och Alma Ihre från arbetsgruppen En ännu 

bättre strålning. 

 

 

 2017-05-11 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 


