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Minnesanteckningar Patient-och Närståenderådsmöte 2015-06-04  

Plats: Lilla Bommen Tid: 8.00 -16.30 

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

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

RCC-dagarna 2-3 juni  
Nytt på RCC  
Diskussion Arbetsformer PNP. 

3. Genomgång av dagordningen 
4. Minnesanteckningar föregående möte.. 
5. Krafthuset. Aktualiserar Krafthusgruppen; Stellan, Louise, Conny, Christer, Bertil, 

Bodil och Gerd. Vi behöver ta fram våra behov och aktualisera varför vi vill ha ett 
Krafthus. Nya medlemmar i rådet kan ta del av skrivelsen ang Krafthuset i Dropbox.  

6. Jävsdeklarationen. De som inte fyllt i får blanketten på mötet. Kan fyllas i på nätet.   
7. Socialstyrelsens platsbesök 15 juni. Start med lunch kl. 12.00. Lokal Radisson.  
8. Rapporter; 

-RCC–dagarna 2-3 juni, Bertil, Maria och Nahid.   
-Nationella PNP-rådsmötet, Bertil, Lina och Maria.. Mycket diskussion om att PNP-
rådet RCC Väst inte är utvalda av patientföreningar utan på eget mandat. Deltagarna 
berättade också om hur de arbetade med rehabilitering. Inga minnesanteckningar 
fördes. Nästa möte, handlar om rehabilitering samt barncancer, äger rum i Stockholm 
11 november. Bertil och Ingrid deltar. 
-Processägarmötet 19 maj, Maria, Lina och Bodil. Redovisade enkäterna för 
processägarna, dvs. deras egna förslag sammanställda och vad de ville diskutera med 
PNP-rådet Vi bör ha en stående punkt med frågeställningar till inbjudna processägare 
med både generella frågor plus specifika till just den gästen. Bodil mejlar ut 
frågeställningarna till alla. 
Förslag att bjuda in Marianne Jarfeldt och Maria Larsson, processägare 
Barncancerprocessen till PNP-rådsmötet 6 november.  
-Vitboken, Ingrid presenterar slutversionen av Vitboken. Alla läser och lämnar ev 
kommenterar i mejl med sidnummer och stycke, senast 28 augusti till Ingrid. Senare 
planeras att låta andra ta del av dokumentet och lämna synpunkter, bl a Gunnar 
Eckerdahl och Ann-Sofi Isaksson. 
-Riksseminarium 26 maj, Louise och Conny deltog i riksdagen. Nätverket mot 
cancer höll i seminariet. KD politiker Pernilla Gunther var en av initiativtagarna. 
-Nyheter cancervården under året, Christer, Ingrid och Gerd deltagit. Kort rapport 
om att bl a Patientlagen, Patientmedverkan och Kvalitetsregister presenterades. 
-Utvecklingsplanen, regionala. Ingrid finns med i arbetet som leds av Bo Hallin 
RCC.  
-Standardiserat vårdförlopp, Ingrid och Christer delar på medverkan. 5 diagnoser 
införs i höst. Det känns positivt i gruppen. Nästa möte i gruppen är den 9 juni. 
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-RCC-information Bodil,  
• Ny Patient- och Närståendeutbildning till hösten.  
• Cancer mitt i livet, nätverket startar upp den 17 juni i Slottsskogen kl. 18.00-

20.00 vid Björngårdsvillan. Filmen visas. Alla får mejl med inbjudan. Bra att 
sprida information om uppstarten. 

• Uppdragsbeskrivningen, Nils har lagt till en kommentar. Vi går igenom och 
reviderar beskrivningen. 

-Patienters möjlighet att läsa sin journal, Ingrid. I framtiden är tanken att man skall 
kunna gå in och läsa sin journal på nätet. Inriktningsbeslut i frågan är fattat i VGR. 
-Sociala konsekvenser för canceröverlevare, Ingrid. Informerar om att man 2008 
och 2010 gjort enkäter runt om i Europa till personer som överlevt cancer och att det 
framkommer att cancersjukdom får allvarliga sociala konsekvenser.  

9. Frida Smith, ansvarig utvecklingsledare för bl a kontaktsjuksköterskor och Min 
Vårdplan är inbjuden.. Enl Den Nationella Cancerstrategin SOU 2009:11 skall varje 
cancerpatient få en fast kontaktperson. Verksamhetschefen är ytterst ansvarig på sin 
enhet för se till att detta sker. I Väst är det beslutat att kontaktpersonen skall vara en 
kontaktsjuksköterska, kssk. Detta är i överensstämmelse med vad Socialdepartementet 
anser. www.rccvast.se/patientprocesser 

10. 6-månaders utvärdering. OK med rotation efter 6 månader. Christer och Louise 
avgår som ordf resp. vice ord. Bertil väljs som ny ordf, Maria som v ordf. Ingen vill 
åta sig sekreterarposten. Gerd fortsätter. Vice sek väljs vid behov.  

11. Parkerade frågor skjuts på till nästa möte. 
12. Övriga frågor 

-Utökat utrymme i Dropbox, blir för dyrt. Bodil undersöker om alla kan få varsitt 
usb-minne med kort.  
-Försäkringskassan-kontakt, berörd kontaktar FK utifrån sin situation. 

13. Höstens PNP-möten 
13 augusti stryks 
11 september Möte i arbetsgrupp på fm med start kl. 8.00 och PNP-möte på em med 
start för lunch kl. 12.00 
8 oktober, 6 november (med inbjudna gäster enl ovan) 
10 december, 3-4 december internat 

14. Arbetsgrupper 
• Vitboken-Ingrid, Karine,Gerd 
• Baspärmen-Lina,Maria,Mia 
• Krafthuset-Stellan, Louise, Bodil, Conny, Gerd, Christer och Bertil. 

            Under Krafthuset kommer undergrupper att behövas. 
Nya grupper kan/skall/bör skapas utifrån behov. 
 

15. Nästa möte 11 september. Lokal meddelas i kallelsen. 
 
Vid datorn Gerd 


