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Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2018-04-18 

Plats: RCC Väst Skagerack 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Bertil, Christer, Nahid, Ingrid, Mia, Vuokko, Natalie, Louise, Jessica, Inger och 
Gerd.  

1. Bertil hälsar alla välkomna.  
2. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. 
3. Thomas Björk-Eriksson, Anna Karevi Verdoes RCC;  

– Studieresan till Kreft- och sundhetscenter i Köpenhamn. Diskussion om hur rådet 
ska gå vidare. Thomas förslag är att en rapport från studiebesöket bör arbetas fram och 
att utifrån rapporten gå vidare till styrgruppen i RCC Väst och RCC i samverkan.  
– RMR cancerrehabilitering. Anna informerar om att riktlinjerna nu är godkända och 
ska gå ut i linjen. Informationen kommer från hälso-och sjukvårdsdirektör Ann 
Söderström. 
– Cancerrehabiliteringsdag äger rum 24 april på Folkets hus. 150 personer är 
anmälda, flera står i kö och det är ett stort intresse för frågan. 
– Omställningen. Omställningen av vården är ett stort förändringsarbete som pågår 
inom VGR. Huvudsyftet är att bättre möta patienternas behov och att använda 
resurserna på bästa sätt. Omställningen delas in i fyra områden: 

• Koncentration av sällanåtgärder 
• Nära vården  
• Digitalisering 
• Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling  

                                                                   
Koncernkontoret i VGR arbetar med Omställningen på olika sätt. Sylvia Määttä är 
ansvarig för en arbetsgrupp som ska arbeta med att säkra patientens medverkan i 
omställningen av vården. Koncernkontoret vill lära av RCC hur man använt sig av 
patient/närståendes medverkan i olika förbättringsarbeten rörande vården. I 
arbetsgruppen vill man ha patienters/närståendes röster hörda för att kunna arbeta fram 
en metod för hur samverkan kan ske. Sylvia Määttä har därför till RCC framfört 
önskemål om att en patient/närståenderepresentant från rådet deltar i arbetsgruppen. 
Representanten ska dela med sig av rådets erfarenheter av hur patienter/närståendes 
erfarenheter kan tas tillvara i förbättringsarbeten. Jessica och Carina RCC är utifrån sitt 
arbete med Kraftens hus Sjuhärad redan med i arbetsgruppen.  
– Val av rådsmedlemmar i PNR Väst. På möte med patientföreträdare 15 mars i 
Stockholm framfördes att ledamöter i PNR ska utses av de nationella förbunden och 
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att det ska gälla samtliga PNR. Diskussion i frågan. Rådet är ense om att 
rådsmedlemmar kan väljas på olika sätt och att man kan representera sina egna 
erfarenheter.  Se RCC i samverkan och Policy för patientmedverkan från 2014-01-14. 
Diskussion också om hur man ska kunna nå patienter som inte är med i 
patientföreningar vilket det stora flertalet inte är. Spånande där förslag till olika 
aktiviteter framfördes och på olika ställen i Göteborg. Diskussionen mynnade dock inte 
ut i något konkret förslag. 
– Behov i gruppen av samtalskontakt. Förra året var ett tungt år med flera dödsfall i 
rådet. Thomas och Anna återkommer på nästa möte i frågan. 

4. Presentation av och för ny medlem, Natalie Stoltz. 
5. Minnesanteckningar från Nationellt PNR möte 27 mars. Mötet var ett telefonmöte 

och arrangerades denna gång av RCC Väst och Ingrid. Från Väst deltog Ingrid och 
Gerd. Ingrid hade innan mötet mejlat ut kallelse med diverse punkter. Från Väst 
informerades om enkäten till politiker och möjligheten att ställa sig bakom det 
nationella brevet till. Varje råd ville dock göra sitt eget. Minnesanteckningar från 
mötet skrevs av Eva-Stina Johansson i Syd. Nästa möte planeras äga rum 25 
september och arrangeras då av rådet i Syd Öst. 

6. Omställningen-arbetsgrupp. Bertil utses till rådets representant i arbetsgruppen. 
7. RCC-dagarna i Malmö. Jan-Åke och Thomas deltar från PNR. Anna K V deltar 

istället för Thomas BE. 
8. Facebook. I vår FB-grupp finns flera medlemmar som inte längre deltar i rådet. Vi 

beslutar att nuvarande FB-grupp läggs ner. Natalie åtar sig att bli FB ansvarig. Natalie 
skriver i nuvarande grupp att den kommer att stängas ner. Medlemmarna i rådet får en 
länk där vi kan gå in och bli deltagare i den nya grupp som Natalie skapar. 

9. Nationell patientutbildning. Från vårt råd har Maria deltagit. Då Maria slutat i rådet 
beslutas att Natalie övertar uppdraget att delta som patientrepresentant i den 
nationella gruppen som ska utforma patientutbildningen. Enligt Jessica är formen klar 
men det återstår att ha synpunkter på innehållet. RCC Väst (Jessica och Anna KV) har 
gjort klart sitt modularbete. Varje RCC har fått olika moduler att arbeta med. Under 
hösten kommer möte/möten att äga rum i Stockholm och 
patient/närståendeföreträdarna har då möjlighet att ge sina synpunkter på innehållet i 
de olika avsnitten. 

10. Rundabordssamtal med spetspatienter. Carina Mannefred har via mejl bjudit in till 
rundabordssamtal på Kraftens Hus i Borås den 27 april kl. 11.00–15.00. Tema: 
Spetspatienter - Kunniga patienter som driver utvecklingen framåt.  
Enligt Jessica utgår arvode. Mia, Nahid och Natalie är intresserade av att delta.  

11. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 
medicinska riktlinjer. Vuokko har sammanställt synpunkter på RMR 
sköldkörtelcancercancer och skickat in dessa. Inga aktuella NVP att rapportera. 
Anna KV har frågat om rådet vill ställa sig bakom RCC:s svar avseende Screening 
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prostatacancer. Vi vill kunna ta del av svaret och se om vi kan ha synpunkter. Ingrid 
ber om svaret och mejlar ut till rådet. Från Shirin Bartholdsson RCC har rådet fått 
HPV-vaccination för pojkar. Rådet har inga synpunkter. 

Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  
• Ingrid och Natalie fertilitet  
• Louise närstående och sexualitet 
• Vuokko sexualitet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar avseende 

RMR 
• Mia barnperspektivet 
• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt ansvarig sammanställa och 

mejla in svar avseende NVP. 
12. Rapport från arbetsgrupperna; 

– Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen. Mia, Lina, 
Louise och Gerd. Mia rapporterar att gruppen planerar för ett nytt möte inom det 
närmaste. Gruppen kommer då att gå igenom den information som finns på 1177 om 
de olika cancerdiagnoserna. Gruppen har fått OK från Thomas att arbeta med detta. 
Gruppen bör också arbeta fram någon slags mall för vad vi tycker ska vara med i 
informationen avseende de olika diagnoserna. Vi får tips om att börja med lunga. 
– Sexuell hälsa. Nahid och Christer kvarstår i arbetsgruppen. Natalie är intresserad av 
att delta i arbetet. Arbetsgruppen gör ett omtag och Christer blir sammankallande. 
Gruppen ska starta med att göra en projektbeskrivning.  

  – Politikerpåverkan. Ingrid och Gerd. Ingrid har mejlat ut frågeenkäten både 
regionalt och nationellt. Sista svarsdatum är 2 maj. Två svar har redan inkommit. Ingrid 
informerar om att gruppen varit i kontakt med kommunikatör på RCC för att få hjälp 
med att presentera svaren på hemsidan. Ingrid visar också en svarspresentation hon 
använt tidigare och som vi troligtvis kommer att använda oss av. 
– Revidera information om PNR. Ny arbetsgrupp har startat utifrån beslut på förra 
mötet. Gruppen består av Ingrid, Inger, Thomas och Gerd(sammankallande). Gruppen 
har träffats och gjort en projektbeskrivning som är insänd till Thomas BE. Vi avvaktar 
svar.  
– Ny arbetsgrupp, diskussion. 
Rådet har fått i uppgift av Thomas BE att göra en bra rapport från studiebesöket på 
Kreft- och sundhetscentret i Köpenhamn. Vi diskuterar om alla i rådet ska vara med i 
arbetet med rapporten eller om vi ska bilda en arbetsgrupp. Vår erfarenhet är att vi inte 
kommer någonstans om hela rådet ska delta. Vi föreslår därför att en arbetsgrupp bildas 
med syfte att skriva rapporten. Rapporten bör knytas till NVP för cancerrehabilitering 
och RMR för cancerrehabilitering. Enligt Jessica finns mall för rapportskrivning, hon 
mejlar ut denna. Mallen läggs också i dropbox. Christer, Bertil, Mia, Nahid och Jessica 
anmäler intresse för att delta i arbetsgruppen.  
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13. Rapporter från representanter i vårdprocessgrupper;  

– Kolorectalprocessen, Vuokko och Mia. Mia ska delta i möte med 
omvårdnadsgruppen och även på en regiondag för processägarna den 20 april.  
– Palliativa processen, Louise och Jan-Åke. Louise har fått en fråga från Sofie G om 
att informera från studiebesöket på barnhospicet i Köpenhamn på nästa möte. Jessica 
skriver ihop information från besöket på barnhospicet. 
– Processgruppen cancerrehabilitering, Vuokko och Christer. Christer har deltagit i 
ett möte den 20 mars. Mycket handlade om heldagen den 24 april med programmet 
Cancerrehabilitering. Gunnar E kommer att sluta sitt arbete som processägare till 
sommaren. 
– Bröstcancerprocessen. Ingen rapport. 

14. Vad gör RCC under 2018? Ingrid och Bertil har 15 mars deltagit i ett möte i 
Stockholm arrangerat av SKL och Helena Brändström. Till mötet var två personer 
från varje RCC och en person från patientföreningarna inbjudna. Programmet för 
mötet var: Vad händer under 2018-en översikt, arbetet med standardiserade 
vårdförlopp- hur går det, hur utvecklar vi arbetet med patientsamverkan och vad 
händer efter 2018. Läs mera i ppp från mötet som Jessica mejlat ut.    

15. Almedalsveckan. Rådet kommer fram till att vi inte har något att presentera och 
beslutar därför att avstå. 

16. Regionfullmäktige uppvaktning. Regionfullmäktige har budgetmöte 18-19 juni i 
Stenungsbaden. Rådet har under ett antal år deltagit första dagen och informerat om 
rådet och vårt arbete. Vi kan tänka oss att tre personer från rådet deltar i år. Nahid och 
Mia är intresserade av att delta. Ingrid mejlar frågan till de i rådet som inte är 
närvarande Vi tar upp frågan på nästa möte. Material behöver arbetas fram inför 
uppvaktningen. 

17. Uppsala Health Summit. Ingrid informerar om att Uppsala Universitet arrangerar 
denna konferens i Uppsala 14-15 juni i år. Temat är cancer. Ingrid deltar i 
planeringen. Man hoppas på 200 deltagare. Bl. a. forskare, läkare och RCC tillhör de 
grupper som är inbjudna. Aktuella ämnen på föreläsningar är bl.a. fysisk träning, den 
kunnige patienten som bidrar till utvecklingen av vården och biobanker. Ingrid mejlar 
ut inbjudan med en länk där intresserade kan gå in och anmäla sig och gå gratis. Om 
man är intresserad kan man ansöka om medel hos Jessica, se p.17. 

18. RCC Väst resepolicy, Jessica mejlar ut dokumentet till alla i rådet. 
Rådsmedlemmarna har enligt resepolicyn möjlighet att en gång per år delta i en 
konferens som har relevans för uppdraget.   

19. Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen är klar och den har mejlats ut till 
alla i rådet.  

20. Utvärderingsblanketten. Alla patient-och närståendeföreträdare i Väst har fått 
möjlighet att fylla i blanketten. Svarande tycker att det fungerar bra överlag. 25 
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personer har svarat. Jessica visar i ppp hur svaren på de olika frågorna har fördelat sig 
både regionalt och nationellt. Svarsmönstren är ganska lika oavsett om det är 
regionalt eller nationellt. 

21. Lathund nya PNF företrädare. Diskussion i frågan som utmynnar i att Ingrid och 
Jessica ska ta fram en checklista. Förslag också att köpa in medicinsk ordbok. 

22. Uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderåd vid regionala 
cancercentrum och Patientmedverkan. Båda dokumenten delas ut. Alla läser inför 
nästa möte då vi har en diskussion och har möjlighet att komma med synpunkter.  

23. Nya medlemmar till rådet. Ingrid och Jessica har tankar på två representanter från 
Halland. Natalie återkopplar till Ung Cancer.  

24. Samarbete patientföreningar. Ingrid och Jessica. Nätverksmöte äger rum den 15 
maj 13.00–16.00 på RCC i Skagerack. Save the day har gått ut. Kurator Anna-Karin 
Larsson kommer att föreläsa om sexuell hälsa. I programmet för övrigt kommer man 
att satsa på att informera om rådets arbete och att ha en dialog med deltagarna. De av 
oss i rådet som är intresserade får anmäla sig när inbjudan kommer.  

25. Demonstration av och diskussion om elektronisk Min vårdplan Cancer15 maj 
17.00–19.00. Platsen är på RCC Väst. Deltagare i arbetsgruppen Bra att veta om du 
blir sjuk i cancer – 1177 har fått inbjudan om att delta i videokonferensen om en 
digital version av min vårdplan. Detta då arbetet sker i samarbete med 1177.  
Inbjudan har kommit från Sofie Grinnebäck RCC Väst. Mia, Louise och Gerd tackar 
ja. Lina har också fått inbjudan men då hon inte är med på dagens möte vet vi inte om 
hon har möjlighet att vara med. 

26. Laget runt; Ingrid har deltagit i en bröstcancerkonferens i Barcelona. Nämner att 
ordet kontroller inte längre ska användas utan istället ordet uppföljning. Vuokko har 
varit på ett möte på Dalheimers hus arrangerat av Cancerforum Väst(sammanslutning 
av patientföreningar i Göteborg). På mötet presenterades de senaste rönen avseende 
prostatacancerforskning, bröstcancerforskning och melanomforskning. Likaså 
framfördes att bra forskning finns avseende ögonmelanom. Sena biverkningar togs 
också upp och det finns en app med information om bäckenrehabilitering. På 
www.cancercentrum.se finns en portal där man kan se och läsa om olika 
cancerstudier som finns i Sverige. Se länk från Jessica: 
https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/  
Nahid informerar om att hon deltar i folkhälsoarbete på Angereds närsjukhus 
avseende mammografi. Hon har också fått inbjudan av Mia RCC att delta i ett arbete 
rörande cellprovtagningar i Angered. 

27. Lista på intressanta föredragshållare, kvarstår; 
• Per Carlsson, onkolog Sahlgrenska 
• Claes Jönsson, bildinterventionscentrum Sahlgrenska 
• Karin Bergmark, överläkare och onkolog gynekologi 
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• Karin Gustafsson, specialistsjuksköterska inom onkologi, 
Isotopmottagningen 

• ASIH-chef 
• Ingela Frank-Lissbrandt, onkolog och processägare för vårdprocessen 

prostatacancer 
 

28. Ordförande avslutar mötet. 
 
 
Mötestider 2018  
31 maj, 5 september, 12 oktober med after work, 14 november, 17 december.  
 
Utöver dessa tider kommer julinternat 6-7 december, kväll den 6 december och heldag 
den 7 december.    
 
         

 Nästa möte 31 maj 2018 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerack RCC Väst. 

 

 Vid datorn Gerd de Neergaard 

 2018-04-25 


