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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståendeperspektivsrådsmöte 2015-12-10 

Plats: Lilla Bommen 

Tid: 13.00 -16.30 

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

1. Bertil hälsar välkommen. 
2. Information RCC-Nils Conradi 

-Anna Verdoes, ny enhetschef på RCC, har efterträtt Ann-Sofie Isaksson. Anna är 
ekonom. Har tidigare arbetat inom VGR med bl a kunskapsbaserad vård, 
beslutsprocesser, ordnat införande samt inom Sjukhusgruppen med samordnad 
beställning 
-Standardiserade vårdförlopp, SVF arbetet rullar på. Skall pågå t.o.m. 2018 
-Nationell nivåstrukturering, 7 områden på förslag.(Se tidigare minnesant.) 
Sahlgrenska har erbjudit sig att ta ansvar för alla 7 områdena.  
Regionaliseringsdiskussion om 6-8 sjukvårdsregioner i Sverige. I VGR har man 
kunnat diskutera högspecialiserad vård på ett annat sätt jämfört med andra regioner då 
alla sjukhus ingår i regionen. 
- RCC:s tillhörighet, på regional nivå pågår diskussioner. Det planeras en översyn 
där man kommer att titta över olika typer av tillhörighet. Konsult kommer att tas in. 
Uppdragsgivare blir RCC:s styrgrupp 
- Kraftcenter, Nils har haft kontakt med Jonas Andersson och väntar på ett politiskt 
mandat från honom. Nils har också haft kontakt med Ann Söderström som vill att vi 
kommer tillbaka med en projektplan. Andreas Hellström, Nils Conradi och Maria 
Grip kommer att skriva ihop en projektplan.  
- Föreläsning om patienträttigheter, Institutet för medicinsk rätt, IMR. Det är ok att 
bjuda in patientföreningar lokalt och regionalt. Ca 40 platser kan bli aktuellt. Om stort 
intresse kan man tänka sig att ha föreläsningen vid ytterligare ett tillfälle. Diskussion 
om att förlägga mötet med patientföreningar (info om RCC, nyheter inom 
cancervården och PNP-rådets arbete) samma kväll 
-Aktiviter framöver;  

• 13 januari 2016 Nationellt samordningsmöte, två representanter från PNP-
rådet Ingrid och Christer deltar 

• 29 januari 2016 Kick off för Standardiserade vårdförlopp, SVF i Göteborg. 
PNP-rådet har fått inbjudan. Var och en anmäler sig. 

• 9 februari 2016 Nationellt möte Standardiserade vårdförlopp, SVF i 
Stockholm. PNP-rådet blir inbjudna 
 

-Logga, PNP rådet tar upp frågan om vi i våra skrivelser och brev får använda logga 
framtagen av PNP-rådet och som vi använder på våra tröjor. OK att använda både 
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RCC:S logga och PNP-rådets. Även ha med RCC i sidfoten. Bodil talar med Anna 
om brevmall med loggorna och mejlar ut 
-Hur kan jag vara representant, diskussion. Vi representerar våra unika 
upplevelser. 

3. Standardiserat vårdförlopp, SVF. Information från Johan Ivarsson RCC. SVF 
infördes för att korta väntetiderna i vården, öka tillgängligheten och minska regionala 
skillnader. 2 miljarder statliga medel satsas under åren 2015-2018. Under 2015 har 5 
vårdförlopp kommit igång. Under 2016 är 10 beslutande och ytterligare 3 är på 
remiss. Johan berättar om arbetet som pågår i regionen för att få till de olika 
standardiserade vårdprocesserna. En del handlar om att identifiera olika flaskhalsar, 
som brist på förbokade tider, brist på vårdförloppskoordinatorer, långa svarstider från 
patologin och brist på kapacitet inom patologi och röntgen. Bara att man har börjat att 
prata om det gör att man kan snabba på saker och ting, t.ex. remisshantering. Johan 
beskriver också olika stödjande RCC aktiviteter. VGR har under 2015 fått 69 miljoner 
av de statliga medlen att fördela. Patientinformation behövs, både skriftlig och 
muntlig. Det planeras att göras en nöjdhetsmätning (till patienterna) med ett stort 
antal frågor. Oklart när i tiden denna skall göras. Det finns löpande information om 
SVF på RCC:s hemsida.  

4. Föregående minnesanteckningar – inga synpunkter 
5. Rapport från arbetsgrupperna; 

Vitboken; Ingrid. Skriften har nu bytt namn och heter Så vill vi ha det. Vi har fått 
ytterligare ett utkast men enligt Ingrid är den inte riktigt klar än. Den ser dock väldigt 
bra och trevlig ut.   
Kraftcenter; Bodil. Inget att tillägga utöver den information vi fått av Nils. Se ovan. 
Patientföreningar; Karine. Presentation av inbjudan. Alla får lämna synpunkter till 
Karine. Samplanera med Inbjudan till föreläsning om Patientens ställning, IMR. 
Baspärmen; Mia. Man har haft möte med Chichi och Frida. Man planerar ett möte 
med 1177 i mitten, slutet av januari 2016.  
Patientsticka; Ingrid. Arbetet går vidare. Har funderingar på att ha en kort 
beskrivning av symtomen, tips att förbereda sig inför besöket, frågor att ställa, 
checklista. App?  

6. Skrivelsen Psykosocialt stöd på primärvårdsnivå. Vi väntar på loggmallen och 
Gerd skickar sedan påminnelse till de olika politikerna. Endast M har i dagsläget 
svarat på brevet. Ingrid informerar om sitt möte med Patientnämnden och att man där 
var intresserad av att få ta del av skrivelsen. OK att skicka skrivelsen till 
Patientnämnderna och Ingrid åtar sig göra detta när vi har fått loggmallen. Ingrid 
berättar att hon har blivit intervjuad av revisorerna i region väst angående 
psykosocialt stöd och att hon informerat att det oftast saknas psykosocialt stöd och att 
detta behövs. Ingrid har sett utkast till revisorsrapporten. 

7. Hematologidagen 19 november, Gerd lämnar en kort rapport från dagen och 
informerar om att PNP-rådet nämnts i olika sammanhang och att rådet har kommit 
med synpunkter på innehållet i hematologibroschyrerna. 
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8. Facebookgrupp för patient och närståendeföreträdare, Bertil. Information om att en 
grupp har startas på FB och att vi är inbjudna att gå med i gruppen. Det är frågan om 
en nationell grupp. 

9. Fortsatta inbjudningar till processägare. Planerad inbjudning av Marcela Ewing 
alt. Herman Nilson Ehle får skjutas på framtiden, ingen av dom kunde komma den 10 
december. Marcela Ewing/Herman Nilsson Ehle tillfrågas om att komma den 28 
januari 2016. 

10. Patient- och Närståendeföreträdare utbildning. Bertil har gått utbildningen. 
Berättar att det under utbildningen framkommit att behovet av psykosocialt stöd 
under sjukdomstiden har funnits hos nästan alla. Stödet har dock brustit. Detta har 
gått som en röd tråd genom hela utbildningen. 

11. Remisser Myelom och Mantelcellslymfom; Gerd. Alla har haft möjligheter att 
komma med synpunkter fram till den 8 december. Synpunkterna är sammanställda i 
ett gemensamt svar som alla har fått. Gerd mejlar in våra svar, dessa finns i Dropbox. 
Diskussion om att rådet skall inrikta sig på att läsa och ha synpunkter på främst som 
sägs eller inte sägs om psykosocialt stöd i de olika vårdprogram som vi blir inbjudna 
att ha synpunkter på. Gerd har talat med Marie Boethius och framfört att PNP-rådet är 
angelägna om att få ta del av olika remisser.  

12. Övriga frågor;  
-Världscancerdagen 4 februari 2016; Bodil. Har titeln Ett levande liv. Den äger rum 
på KI i Stockholm. Bodil kollar med Nils och 4 personer i rådet får gå. Senaste 
anmälningsdag är 26 januari 2016. Ingrid, Mia, Nahid och Bertil anmäler intresse och 
vill åka.  
-Genomlysning av PNP-råden, Bodil; Bodil har fått mejl från Gunilla Gunnarsson. 
Man vill ha en genomlysning av PNP-råden och en utvärdering av hur råden arbetar. 
Denna skall vara färdig 14 december. Vi enas om att vårt råd har fokus på patient- 
och närståendemedverkan, psykosocialt stöd och diagnosoberoende. 
-PNP-rådets möten; Vi har under hösten träffats i halvdagsmöten. Ibland har detta 
känts stressigt, särskilt när vi har haft flera inbjudna gäster. Vårt förslag inför våren är 
att få träffas varannan gång heldag och varannan gång halvdag. Varannan gång kan 
arbetsgrupperna träffas. Bodil stämmer av med Nils.  
 
Nästa möte 28 januari Lokal Skagerack RCC 

 
2016 Vårmöten  
-28 januari 
  -8 mars 
-12 april stryks och ändras till den 25 april 
-26 maj  
 
 
2016-01-10  Vid datorn Gerd de Neergaard 


