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Mötesanteckningar
1. Birgitta Larsen utses till rådets vice ordförande samt ordförande vid
dagens möte.
2. Ordföranden öppnar mötet.
3. Jenny hälsas välkommen till patientrådet och får en presentation kring
hur rådet arbetar.
4. Föregående minnesanteckningar godkännes.
5. Nationell uppdragsmall för patient och närståenderåd.




Thorbjörn representerade patientrådet vid mötet i Stockholm i
oktober 2013. Anna-Lena fick uppdraget att tillsammans med
patientföreträdare och representanter från samtliga RCC utarbeta
ett förslag till gemensam uppdragsmall för alla RCC:s patient- och
närståenderåd. RCC-cheferna fastställde uppdragsmallen den 6
februari.
Anna-Lena presenterar uppdragsmallen och informerar om
arvodesersättning och aktuell policy. Patientrådet ser i nuläget
inget behov av att göra några regionala anpassningar för rådet av
den generella uppdragsbeskrivningen.

6. RCC-dagarna i Umeå




Anna-Lena informerar om aktuellt program för de båda dagarna
och utgående ersättning till rådets representanter (halv dags
arvode för dag 1, dag 2 är alla välkomna men inget arvode ges).
RCC-dagarna kommer att annonseras i pressen och i café
Kristallen. Rådet föreslår även annonsering på hotell Björken.
Patientföreningarna har möjlighet att visa sin verksamhet i
anslutning till kvällens aktiviteter. Hur man lägger upp det är upp
till respektive förening.

7. Nationell patientföreträdarutbildning


Regionala RCC arbetar med att framställa två filmer vardera där
varje film är cirka 45 minuter. Filmerna ska representera de tolv
områden som framkom som särskilt viktiga för målgruppen
patientföreträdare vid utbildningsdagar på Arlanda i december.
RCC Norr ska ta fram en film om patientens rättigheter och en
film om forskning, utvärdering och utveckling. Den senare filmen
baseras på inspelningar av föreläsningarna på kvällen den 3 april.
Filmen om patientens rättigheter görs genom att Carina Dahlberg
ställer intervjufrågor till Ewa Lundgren (kirurg, tidigare
verksamhetschef i Östersund), Katja Vuollet Carlsson och Inger
Sundberg (kanslichef patientnämnden i VLL). Förslag på
intervjufrågor presenterades vid mötet. Har patientrådet
ytterligare synpunkter och förslag på frågor till dessa personer så
skickas förslag till Anna-Lena senast 140312. Förslag att ta upp
multidisciplinära konferenser (MDK) framkommer vid mötet.

8. Rapport från RCC Norrs styrgruppsmöte 140214. Owe deltog från
patientrådet. Anna-Lena berättar kort.










Styrgruppen var mycket positiv till att patientrådet var
representerat.
Påminnelse om RCC-dagarna i Umeå.
Socialstyrelsen gör platsbesök igen den 15 maj, de kommer då
att vilja ha med representanter från patientrådet. Owe och
Margaretha deltar eftersom de ingår i styrgrupen, vidare utses
Birgitta Larsen och Leif Näckholm. Thorbjörn Lindberg utses till
reserv.
Väntetider- RCCs processledarna kommer att arbeta aktivt med
denna fråga under året.
Min vårdplan- landstingen i regionen jobbar med att införa
möjligheten för patienterna att läsa sin journal på nätet.
Diskussioner pågår att lägga ”Min vårdplan” i journalen på ett sätt
så att patienten lätt kan hitta den på nätet. Patientrådets
uppfattning är att det är bra med journalen på nätet, men man
känner en oro för att det ska fördröja att patienten får en vårdplan
i någon form – på papper, som utskrift ur journalen eller vad som
helst. Diskussionen ska inte ha fokus på var och hur
dokumentationen sker, utan att det ska vara ett dokument för
patienten.
Nytt vårdprogram för prostatacancer.
Investeringar i videoutrustning för att alla sjukhus ska kunna
koppla upp sig vid multidisciplinära konferenser.

9. Kompetensförsörjningsplan- RCC Norr.
Ett av de uppdrag som ligger på RCC är att ta fram en kompetensförsörjningsplan för regionens cancervård, och RCC Norr arbetar med det.

Processledarna har tagit fram underlag för hur bemanningen ser
ut inom sina respektive områden. Man har då bl.a. tittat på:
o Långsiktigt hållbar (önskvärd) bemanning
o Minimum bemanning
o Pensionsavgångar
o Arbetsbesparande sätt
Ewa Lundgren är projektledare för att utifrån processledarnas
underlag och annat material sammanställa en
kompetensförsörjningsplan.
I planen lyfts olika förslag för att förbättra kompetensförsörjningen
o Utbilda inom regionen
o Arbeta med optimerat kompetensnyttjande, till exempel
sjuksköterskeuppgifter som kan delegeras till
undersköterskor
o Andra sätt att arbeta på än man gör idag
o Fortsatt nivåstrukturering och samarbete mellan sjukhusen
och landstingen
Vid styrgruppsmötet den 11 mars kommer man att utarbeta
förslag till mål. Kompetensförsörjningsplanen ska beslutas av
politikerna i förbundsdirektionen.
10. Verksamhetsberättelse.



Patientrådet går igenom verksamhetsberättelsen och justerar
några felaktiga uppgifter kring deltagande i olika aktiviteter.
Till nästa år framkommer önskemål att verksamhetsberättelsen
bör skrivas kortare, med fokus på prioriterade områden men utan
att sammanfatta vad som har tagits upp på olika möten, eftersom
man kan läsa det i minnesanteckningarna som finns tillgängliga
på nätet.

11. Övriga frågor.


Katja tipsar om www.anhöriga.se och skickar ut information till
rådet.



Reflektioner från kontaktsjuksköterskedagen.
Uppfattningen är att det verkar finnas ett glapp på mellannivå i
organisationen i vissa fall – på högsta nivå i landstingen finns
beslut om att kontaktsjuksköterskor (kssk) ska tillsättas och att de
ska ha ett tydligt skriftligt uppdrag, men det har ännu inte
förverkligats överallt. Några funderingar som patientrådet har
efter dagen:

Hur är verksamhets-/ avdelningschefers inställning till ksskfunktionen? Hur klarar man att arbeta som kssk på deltid
samtidigt som man har andra arbetsuppgifter? Eller att vara kssk
för flera diagnoser?
För att göra delar av detta möjligt måste man rent praktiskt
anpassa bland annat mottagningsverksamhet.


Nästa möte 140429 klockan 18.00.
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