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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivs rådsmöte 2016-09-06 

Plats: Regionalt Cancercentrum, Skagerack 

Tid: 8.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Louise, Nahid, Maria, Vuokko, Bodil, Mia, Christer, Conny, Ingrid och 
Gerd 

1. Bertil hälsar välkommen 
2. Föregående minnesanteckningar – gicks inte igenom. 
3. Remisser/synpunkter.  Rådet har lämnat in synpunkter på NVP för 

sköldkörtelcancer. Se Dropbox.  
Vi fastställer olika ansvarsområden vid remissläsning;  
-Ingrid tittar på fertilitet  
-Louise på närstående och sexualitet 
-Vuokko på sexualitet 
-Bodil på barnperspektivet 
-Gerd på psykosocialt, min vårdplan och kssk 

4. Ansvarsfördelning i rådet. Diskussion runt olika områden som är av intresse för 
rådet och som är viktiga att bevaka. Conny tar ansvar för sådant som vi vill ha in i 
politiken, Bertil för rehab och terapier, Vuokko för rehab och barn som närstående, 
Nahid för efterbehandling och Gerd för psykosocialt stöd. Alla får ansvara för sin 
egen diagnos och följa det som har kopplingar till denna. 

5. Personalsituationen inom cancervården. Vuokko och Mia rapporterar från 
tarmcancer (colorektal) på ÖS där de fått information om att det fattas ssk och läkare. 
Önskemål om att PNP-rådet och patientorganisationer agerar. Lina har gjort ett inlägg 
på vår FB sida angående vården inom barncancerområdet och att där fattas personal 
och att sjuksköterskor inte orkar arbeta kvar. Diskussion runt personalsituationen 
inom vården som överlag är ansträngd. I olika sammanhang har det framkommit att 
det fattas personal i stort sett överallt. Ett bekymmer är löner, kommunen t.ex. betalar 
bättre än regionen. Andra bekymmer är att det fattas vårdplatser. Denna nerdragning 
har pågått ända sedan 90-talet då nedskärningarna inleddes. Ingrid tipsar om en i 
sammanhanget intressant bok, I spåren av 90-talet av Thöres Theorell. Ytterligare 
bekymmer är att sjukhusakuterna fylls av patienter som inte hör hemma på denna 
vårdnivå, primärvården är en katastrof då det fattas 180 läkare i VGR, ”runt om 
personal” fattas och det är brist på kontinuitet. Diskussion om vad vi i PNP-rådet vill 
göra? Vi är bekymrade och vi får signaler om att vården inte alltid fungerar. Detta 
gäller hela vårdkedjan. Conny föreslår att vi bildar en arbetsgrupp med uppgift att 
formulera en skrivelse till t.ex. Personalnämnden. Conny, Louise och Bertil bildar en 
arbetsgrupp för att arbeta vidare i frågan. 

6.  Överenskommelsemallen och utvärderingsmallen. Bodil informerar om denna 
grupps arbete. Bodil är RCC-ansvarig för oss representanter i PNP-rådet. Alla patient- 
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och närståenderådsrepresentanter i de olika PNP-råden skall fylla i 
Överenskommelsemallen en gång om året med start på första höstmötet. 
Utvärderingsmallen skall fyllas i under våren 2017 och redovisning ska ske årligen på 
RCC-dagarna. Bodil delar ut båda blanketterna. Tillsammans går vi igenom 
Överenskommelsemallen och vad som skall fyllas i under de olika rubrikerna. Bodil 
skriver ut i datorn och samtliga närvarande får underteckna sin 
Överenskommelsemall och lämna till Bodil. 

7. Information från Bodil;   
-Bodil kommer att föreslå för Thomas/Anna att man som PNP-rådsrepresentant skall 
få delta en gång/år i någon form av utbildning eller gå på någon konferens. 
-13/9-16 är vi inbjudna till en dag med Nyheter inom cancervården. Mejl har gått ut 
med denna inbjudan.   
-Malin Carlsson (gyncancer) har tackat ja till att bli patientrepresentant i PNP-rådet. 
Hon är engagerad i en grupp på Karolinska som arbetar med sexuell hälsa. Malin 
kommer på nästa möte 11/10. 
-RCC har fått uppdrag från HSS (Hälso-och sjukvårdsstyrelsen) att skapa en 
utbildning för kuratorer inom cancersjukvården. Carina Mannefred på RCC har fått i 
uppdrag att hålla i detta.  
-Så vill vi ha det ! Broschyren trycks i nytryck med 3000 ex., många beställningar 
finns. 
-Anna Ringheim har slutat på RCC. Anna arbetade bl a med Upplevelsedagboken. 
Dessa böcker skrevs av patienter och personal på olika enheter och de har lett till bra 
förbättringar på olika enheter. Ersättare för Anna blir Linda Fagermo som kommer att 
börja arbeta 80% på RCC. 

8. Rapport från arbetsgrupperna; 
-Vitboken/Så vill vi ha det; Ingrid och Gerd presenterade broschyren  i Almedalen. 
Intresset var måttligt. De flesta som var närvarande i Almedalen hade fått broschyren i 
Umeå. Framkom i Almedalen att Stockholm inte tänkte använda broschyren då den 
innehåller länkar till RCC Väst. Bodil informerar om att Pensionärsrådet i Östra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha information om broschyren. Ev skall detta äga 
rum 1/12. Vidare information kommer.  
I Almedalen deltog Gerd som patientrepresentant i seminariet Så ska framtidens 
patienter få tillgång till avancerade och dyra cancerbehandlingar. 
-Baspärmen; Ingen aktuell information. 
-Patientsticka/frågesticka; Ingrid. Gruppen har kört fast. Mia kommer med 
intressanta synpunkter och berättar att hon i en situation saknat en sådan ”sticka”. 
Gruppen utökas med Mia och arbetar vidare. Frågorna på stickan bör vara samma 
oavsett diagnos. 
-Kraftens hus; Conny och Louise, deltagare i arbetsgruppen för Kraftens hus i 
Borås. De har deltagit i ett möte i Borås med patienter och närstående, 11-12 deltog. 
Det var ett bra möte som hölls av Oriana från HDK, Bodil och Carina från RCC väst 
och Andreas från Chalmers. Oriana ledde designövningarna. 
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Man fick på post it lappar beskriva olika känslor inför diagnos och behandling och hur 
detta sedan förändrades i olika stadium. Louise och Conny har ytterligare möten 
inbokade med Boråsgruppen 12/9 och 3/10. Möte för stora gruppen (de som deltog i 
maj) är inbokat 16/11. Mötena äger rum på Grand i Borås.  
Christer utses som ersättare ifall Louise eller Conny får förhinder.  
Ingrid berättar att hon har tipsat Andreas om Sigrid Rausingfonden. 
Bodil informerar om att projektgruppen har tagit fram en egen Logga för Kraftens hus. 
Projektgruppen består av Carina som sammankallande, Bodil, Nils, Andreas och 
Oriana. 
-Psykosocialt stöd i NVP; Parkerad. 
-Flaskhalsar; Parkerad. 
-Sexuell hälsa; Parkerad.    
-Palliativ vård och hospice; Tappades på mötet. 

9. Information från Anna Verdoes och Thomas Björk Eriksson. Thomas är ny chef 
för RCC Väst och har nyligen efterträtt Nils Conradi som har gått i pension. Thomas 
ger oss en kort bakgrundspresentation av sig själv. Han är onkolog med inriktning 
strålterapi och huvud/halscancer, lungcancer och matstrupscancer. Var med och 
startade Skandionkliniken i Uppsala 2015. Vi i rådet presenterar oss också för 
Thomas.  
Anna informerar om att HSS 2015 tagit del av en rapport där det framkommit att det 
psykosociala stödet inte ser så bra ut för cancerpatienter. Man har nu avsatt medel för 
ytterligare en utbildning för kssk och man har gett RCC i uppdrag att utreda hur man 
skulle kunna starta upp en utbildning för kuratorer inom cancervården. Anna har fått i 
uppdrag att följa upp hur det psykosociala stödet ser ut och Carina Mannefred har fått 
i uppdrag att utreda hur utbildningen skall se ut. Carina planerar att ha en workshop 
runt detta. Anna meddelar senare via sms att en dialogdag för hur en utbildning skulle 
kunna se ut planeras till den 23/11 på Scandic Crown. Intresserade i rådet är 
välkomna att delta. 

10. Regionfullmäktige 13 juni. Presentation av så vill vi ha det! Kort rapport från flera 
i rådet som deltog. Flera av oss kände att det var mindre intresse jämfört med förra 
gången vi deltog. Nästa gång vi deltar behöver vi vara mer organiserade, ha en poster 
med information om vilka vi är samt ha ställ för våra broschyrer. 

11. Inbjudan processägare. Till mötet den 14 november kommer processägare för 
myelom Cecilie Hveding Blimark.  

12. Övriga frågor; - Workshop om cancerrehabilitering vid cancersjukdom i 
bäckenet. Vuokko deltog 5/9 i workshopen i Stockholm som arrangerades av SKL. 
Målgrupp i workshopen var patientrepresentanter från samtliga RCC samt 
representanter från olika patientorganisationer. Många som drabbas av cancer i 
bäckenet får kvarstående problem efter avslutad behandling (lymfödem, tarmläckage, 
urinläckage, sexuella svårigheter, bäckenfrakturer m.m). Målsättningen med mötet 
var att diskutera en  jämlik rehabilitering  för dessa patienter. Nu ser det väldigt olika 
ut runt om i landet och relativt få får hjälp. I Göteborg har vi överläkare/gynekolog 
Karin Bergmark som är något av en pionjär på området och ansvarig för ett projekt 
som drivs på Sahlgrenska ihop med universitetet. Hittills är det är mest kvinnor som 
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har strålats i bäckenregionen som har fått hjälp med sina kvarstående besvär. För att 
även män ska få specialisthjälp, samt patienter som har gjort omfattande operationer i 
bäckenet men inte strålats, behövs mer resurser.  På workshopen påtalades att 
patientmedverkan/patientdialog är viktig från dag 1 i utformandet av rehabilitering för 
denna målgrupp. Det framkom också att behandlingsrelaterade bieffekter bättre borde 
registreras i kvalitetsregister. Önskemål från patienter var att det ska vara en 
halvöppen dörr efter avslutad behandling då nya besvär kan tillkomma. I Stockholm 
kommer bäckenrehabilitering integreras i det nystartade Rehabiliteringscentrat. Det 
finns även en sida på internet som heter "Efter cancern" som har initierats av Enheten 
för cancerrehabilitering vid Jubileumskliniken och som är under utveckling. 
Eventuellt kan denna sida bli en nationell sida där patienter med kvarstående problem 
efter cancer i bäckenregionen kan söka information om vart de kan vända sig samt 
självhjälpsråd. 
- Preem enkät vid Standardiserade Vårdförlopp, SVF. Ingrid har genom SKL 
blivit inbjuden till en dag i Stockholm angående Preemenkäter till patienter som 
genomgått SVF. En enkät skickades ut före jul 2015 och ytterligare en före maj 
månad i år. Vid en provomgång som har ägt rum fick man en svarsfrekvens på 52 %. 
Svaren på de utsända enkäterna kommer inte att kunna utläsas på sjukhusnivå utan på 
region- eller landstingsnivå. 3/10 äger ett nytt möte rum i Stockholm. Man kommer 
då att få information om hur det har gått. 
- Efter behandling, Ingrid berättar om ett förslag gällande bröstcancerpatienter efter 
behandling. Det finns ett behov av att man får någon form av uppsättning av råd, vad 
som är viktigt att tänka på vad gäller hälsan. Eftersom de kontroller som patienterna 
tidigare kallades till inte längre sker, så skulle det var bara med någon skriftlig 
information om ev.symtom och om det finns anledning att tro att det handlar om 
återfall. Egentligen är det väl sjukvårdens bord, men vi kan verka för att man tar fram 
sådan information.  
- Hospice i Hovås. Diskussion utifrån artiklar i GP angående protester från Hovåsbor.  
- SVF Bertil. Inget att rapportera. 
- Heldag eller halvdagar för våra möten. Bodil har stämt av med Thomas och det är 
ok att vi har heldagar. Vi börjar med heldagar fr.o.m. decembermötet. 
Kommande möten;  

2016 Möten  
-11 oktober Halvdag em 
-14 november Heldag 
-8 december Heldag 
-15 december på kvällen, Aspenäs i Lerum 
-16 december Heldag Aspenäs Lerum 
Nästa möte 11 oktober 2016 
Lokal: Regionalt Cancercentrum  
Tid: 11.45-16.30  Start med buffélunch på Lyktan Anmäl i god tid före mötet till 
Bodil om du INTE kommer.   
2016-09-18 Vid datorn Gerd de Neergaard 


