Patient och närståenderådet
Torsdagen den 28 april 2016.

Tid 9.30-16.00
Närvarande: Ann Edvardsson, Marie Steen, Dorothy Jansson, Mariana Hermansson, Yvonne Subay,
Gunilla Persson, Jerker Pernrud, Matts Järgården, Börje Adolfsson Dieter Rühmann. Britt-Marie
Samuelsson, Ulla-Karin Svensson, Inger Berg, Kerstin Törnquist.
Tidigare minnesanteckningar: Läggs till handlingarna.

Rapport från ledningsgruppen: Yvonne Subay och Jerker Pernrud. Jerker deltager i den och tycker
det är mycket bra samarbete med ledningsgruppen.
Yvonne säger att ordförande är tydlig och det är god mötesanda.
Rapport från SKL-gruppen: Marie Steen säger att samarbetet är bra och arbetet går framåt. Mera
information nästa möte. Samt att Göran Atterfors som kommer under eftermiddagen informerar om
nivåstrukturering.
Modell för utvärdering av och överenskommelse mellan patientföreträdare och Regionalt
Cancercentrum. Bengt Ekvall deltager i gruppen. Videomöten var 14-dag där arbete pågår med en
mall. Vem ska informera, uppföljning av projekt, tidsåtgång m.m. Anna Ringheim väst är ordförande
och arbetet beräknas avslutas så vi får information nästa möte.

RCC- dagarna i Umeå 24-25 juni. Marie Steen och Yvonne Subay kommer att deltaga under dagarna
och Marie kommer att framföra under 15 minuter så här vill vi ha det!
Marie ingår i programmet och kommer framföra: Så här vill vi ha det! Det är 15 minuter.
Hur vi hittar vårdprogrammen på RCC.s hemsida. Annika Asketun visar och informerar.
Information om enkäter som är skickade till patienter. Rasmus Mikiver informerar om vilka enkäter
som är skickade och hur många. Just nu är det till patienter med diagnosen malignt melanom.

Etikdagen Inger Berg informerar om Etikdagen som Inger och Kerstin var inbjudna till 8 april
Christoffer Bernsköld hade ett lång samtal med Inger om patientföreträdarnas betydelse för
utveckling och förbättring i vården och deltagandet i olika ledningsgrupper!

Cancerrehabilitering. Maggi Målevik, Annika Asketun och Kerstin Törnquist ingår i nationella gruppen
för vårdprogrammet 2016. Gunnar Eckerdal är ordförande.

Min vårdplan. It- lösning pågår och det kommer vara ett möte på SKL 16 maj. Yvonne Subay,
Dieter Rühmann och Kerstin Törnquist kommer att närvara.

Maggis hus. Maggi Målevik, Marie Steen och Marianna Hermansson berättar om ekonomiska
möjligheter att driva Hjärtats hus i Jönköping 3 år framöver. Det har varit många som besökt Hjärtats
hus under våren. GRATTIS.

Andrum har 18 maj kvar från vårens program.
Andrum kommer åter i höst. Rapport ska lämnas till lite bättre hela tiden.

Brukardialog med fokusgruppsintervjuer sker under eftermiddagen.
Monica Ulriksson, Christoffer Martinelle Hälso och sjukvårdstrateger, Åsa Ahlenbäck
läkemedelsstrateg Region Östergötland med flera intervjuar 13.00-15.00. Vi kommer att få
återkoppling vid senare tillfälle.

Ordförande i RCC.s ledningsgrupp Göran Atterfors informerar om SVF, nivåstrukturering och arbete
som pågår i regionen.

Almedalen cancerdagen i Almedagen 6 juli kommer att representeras från RCC Sydöst som också har
ett ansvar i Campus Gotland. Srinivas Uppugunduri kommer att leda ett seminarium.
Ragnhild Holmberg, Sofie Drake och Emma Spetz Aurell deltager också från Sydöst
Nästa möte 29 september.

Vid datorn Kerstin Törnquist.

