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Mötesanteckningar
1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.
2. Föregående mötesanteckningar godkännes.
3. Mötet inleds med en kort presentation av de representanter som är närvarande.
4. IVP-nationellt projekt individuell vårdplan. Helena Bucht informerar kring
utformningen av ”Min vårdplan”.
Olika förslag presenteras på vårdplanens utformning, där ingår även kontakt
och övrig information under de skeenden som patienten genomgår.
Kontaktsjuksköterska ansvarar för- och tar initiativ till upprättande av
vårdplan och att den revideras.
Owe önskar tillägga en informationspunkt i vårdplanen gällande
förtydligande av biverkningar, Helena antecknar detta.
”Min vårdplan” är tänkt att vara en gemensam grundmall för alla diagnoser, som
vid behov kan förtydligas för olika diagnoser.
5. En fråga ställs om hur utbildningen av kontaktsjuksköterskor ser ut i regionen.
Anna-Lena informerar om en pågående inventering av hur läget ser ut kring
kontaktsjuksköterskor i regionen och att gemensamma utbildningsdagar
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planeras för dem. Helena tillägger att RCC Syd har för avsikt att starta en
omfattande utbildning för kontaktsjuksköterskor (motsvarande en halv termins
högskolestudier).
6. Det beslutades att patientrådet lämnar synpunkter till Helena Bucht på
vårdplanen innan den 1 oktober 2012.
Malin skickar ut de olika dokumenten via mejl till samtliga medlemmar, där
även kontaktuppgifter till Helena Bucht finns med.
Varje förening/diagnos för sig sammanställer synpunkter och skickar in dessa
till Helena senast 1/10.
Vid eventuella frågor kontaktar ni Helena via mejl eller telefon.
7. Helena Bucht deltar även via videouppkoppling vid nästa patientrådsmöte. Nästa
stora fråga för patientrådet blir de nationella riktlinjerna för cancerrehabilitering, där patientrådet ska vara remissinstans. Riktlinjerna kommer troligen ut för
remiss strax efter årsskiftet.
8. Anna-Lena tar upp frågan kring patientföreträdarutbildning och om intresset
finns inom patientrådet att RCC Norr ska ordna en utbildning för patientföreträdare i norra regionen.
Vilka skulle kunna tänkas gå utbildningen?
Vart finns behovet?
Hur fungerar det praktiskt?
Samtliga medlemmar går in och tittar på RCC Syds utbildningar och funderar
på hur vi ska göra, samma koncept som RCC Syd eller ska vi utforma en
specifik utbildning för Norrland?
Denna fråga tas upp som en punkt på nästa möte.
De som inte kan närvara vid nästa möte mejlar in synpunkter till Malin.
9. Den lösenordsskyddade sida som rådet efterfrågat är under utveckling, var och
en av rådets medlemmar kommer att få information via mejl från Malin hur ni
aktiverar ert lösenord och loggar in. Till den lösenordsskyddade sidan ska
åtminstone till att börja med enbart medlemmar i patientrådet ha tillgång.
Ett beslut tas om att Malin lägger till en flik under MålområdenPatientmedverkan på RCC Norrs hemsida specifikt för information från
patientrådet. Där ska information om vilka som ingår i patientrådet och deras
mejl-adresser finns, samt vilken förening/diagnos de företräder. Även en kort
text om patientrådets uppgift och aktuellt arbete läggs ut på sidan. Sådant
material som patientrådet vill att alla patienter ska kunna ta del av kan
publiceras där.
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För att lägga ut medlemmarnas information på hemsidan behövs ett
godkännande från samtliga, Malin skickar en förfrågan angående detta via
mejl.
Malin undersöker möjligheten att prenumerera på patientrådets egen sida, så
att övriga i gruppen får ett e-post-meddelande om någon har skrivit något
där. Tills vidare får alla gå in och bevaka sidan fortlöpande.

10. Datum för nästa möte beslutas till den 15 november 2012 klockan 18.00.
11. Under övriga frågor lyfts tillsättning av processledare i de diagnosgrupper som
inte finns representerade. Anna-Lena informerar om hur det ser ut i dagsläget
och de tillsättningar som är aktuella inför hösten samt under nästa år, se tabellen
nedan.
Processledare för RCC Norr, tillsatta eller med planerad tillsättning under 2011-13.
Område
Tillsatt processledare
År
1. Prostata
Camilla Thellenberg2011
Karlsson, VLL
2. Lunga
Annelie Behndig, VLL
2011
3. Bröst
Stefan Emdin, VLL
2011
4. Kolorektal
Håkan Olsson, VLL
2011
5. Ovarial/Gyn
Ulrika Ottander, VLL
2011
6. Palliativ medicin
Katarina Sedig, NLL
2011
7. Hematologi
Karin Forsberg, VLL
2012
8. Urinblåsa, testikel, penis, njure
2012
9. Melanom/hudtumörer
2013
10. Hjärntumörer
2012
11. Övre magtarmtrakten
2012
12. Psykosocialt stöd och rehabilitering
Helena Bucht, NLL
2012
13. Sarkom och benmetastaser
2013
14. Neuroendokrina tumörer, tunntarm och
2013
thyreoidea
15. Cancer med okänd primärtumör (CUP)
2013
16. Vägen in till diagnos- allmänläkarperspektivet
Maria Lindström, LVN
2012
17. Tidig upptäckt, prevention, screening
Håkan Jonsson, RCC Norr
2012
18. Patologi
2012
19. Barnonkologi
2012
20. Multidisciplinära konferenser (logistik)
2012

12. Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Sekreterare
Malin Andersson
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