Patient och närståenderådet.
Torsdagen den 8 december 2016.
Tid 9.30-16.00.
Närvarande: Sissi Hamnström, Ulrika Ploghed, Ulla-Karin Svensson, Ann Edvardsson, Marie
Steen, Dorothy Jansson, Yvonne Subay, Gunilla Persson, Bengt Ekwall, Jerker Pernrud, Matts
Järgården, Börje Adolfsson, Dieter Rühmann, Helena Tufvesson Stiller Srinivas Uppugunduri,
Charlotte Witell Inger Berg, Kerstin Törnquist.
Inger informerar att Maggi Målevik slutar i PNR.
Vi välkomnar Sissi Hamnström och Ulrika Ploghed.
Helena informerar om SVF enkäten. Resultaten är från mars- juni 2016.
Svarsfrekvens 51.7 % totalt.
Enheten har skickat enkäten 8 veckor efter första besöket.
Det är 4615 enkäter utskickade och 2385 som har svarat.
400 patient och anhörigsamtal.
Mindre än hälften svarar att patienten har fått information om att remis är skickad på grund av
misstanke på cancer.
Några kommentarer.
Är det cancer de utreder?
Jag har inte gjort någon utredning där jag fått information om att det funnits information om att
det funnits en misstanke om cancer?
Utredning pågår och jag tycker inte att jag fått svar på vad utredningen hittills visat?
Varför har jag fått enkäten?
Mindre än hälften svarar att patienten har fått information.
Viktigt att närstående är med vid besöket.
90% har varit nöjda med behandlingen.
Reflektioner.
Arbeta mera med alarmsymtom.
Finns ytligare förbättringsområden.
Fast vårdkontakt.
Min vårdplan.
Mäter angående recidiv. Återfallspatienter.
Patienter får vänta. Undanträngningseffekt?
Srinivas har ordet.
Information om cancerrehabilitering nu och framtiden.
Det blir ett utökat uppdrag.
Planera workshops.
Kompetensbehov.
Sammanställa, koordinera sydöst.
Strukturerat patientflöde.
Nätverk för kontaktsjuksköterskor.
Överföring av uppgifter till cancerrehabteam sydöst.
Cancerrehabiliteringsdag hösten 2017.

Min vårdplan pilot och implementering.
Gemensam uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor i sydöstra regionen.
Annica Tomasson kommer att vara huvudansvarig för gruppen.
Helene Wendell Kalmar.
Monica Berg Jönköping.
Ulrika Odelram Wiréen Linköping där bäckenrehabilitering ingår.
Vårdprogram cancerrehabilitering 2016-2017.
Annika Asketun och Monica Berg.
Helena Tufvesson Stiller ansvarar för Patient och närståenderådet. Inger Berg finns behjälplig.
Utbildning Kontaktsjuksköterskor 7.5 hp. Börjar vecka 5- 2017. Marie Steen anmäler sig som
föreläsare i framtiden. Susanna Enifena är tillfrågad inför vårens utbildning.
Bengt Ekwall informerar om prostatacancermötet i november som var i Alvesta där 28 personer
träffades. Det var 2 läkare en urolog och en onkolog och information om kvalitetsregistret. Det
var en positiv anda på mötet. Positivt hur arbetet har förbättrats och målet är nu att samarbeta
mera över gränserna.
Mötesplats Andrum i Linköping.
Andrum planeras i Kalmar.
Hjärtats hus.
Hjärtas hus är välbesökt och mycket uppskattat. Maggi Målevik och Marie Steen samt volontärer
ansvarar för verksamheten där region Jönköping håller med lokal och ekonomi i 3 år. Det finns
möjlighet till aktiviter som stavgång med mera. Vill man komma för att träffas är det en oas att gå
till.
Andrum diskuteras hur det ska drivas och av vem och med vilka medel?
Srinivas frågar kan PNR ansvara för Andrum?
Helena Tufvesson Stiller kommer att ta upp frågan under våren 2017.
Granskning av Rcc sydöst.
Socialstyrelsen kommer att bjuda in till möte i januari 2017.
Bengt Ekwall informerar om uppdragsbeskrivningen.
Inger Berg och Kerstin Törnquist har även haft videomöte med nationella gruppen som ansvarar
för patient och närståenderådet.
Under RCC-dagarna i Uppsala kommer det att vara möjlighet att diskutera hur det har fungerat
med uppdragsbeskrivningen.
De uppdrag som från och med 8 december bestäms skrivs också en uppdragsbeskrivning med
ansvarig/ ansvariga i PNR som undertecknas av Srinivas Uppugunduri.
Uppföljning när projektet är slut.
Rapportera om pågående projekt.
Hur många projekt som pågår.
Nationellt titta på hur många projekt som pågår.
I mars ska det rapporteras hur många projekt som pågår och skrivas in i årliga redovisningen.
Från och med 2017 är Bengt Ekwall ordförande i PNR och Börje Adolfsson biträdande
ordförande. Sekreterare tillhandahålls från RCC.

Ledningsgruppen 2017 representeras av Jerker Pernrud och suppleant är Matts Järgården.
Utbildningsfilmerna behöver en genomgång och har även diskuterats på mötet med ansvariga
från RCC och PNR. Diskuteras åter 2017. Kommer att lyftas i RCC samverkan.
Presentation av Annica Tomasson.
Processledardag 2017-12-18.
Flera nya processledare kommer att presenteras.
Nästa möte
2017-03-02

Linköping 2017-12-19.
Kerstin Törnquist.

