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Mötets öppnande 
Huvudsyftet med mötet är att komma fram till vad vi vill lyfta med RCC i samverkan den 19 

december. 

Något särskilt att lyfta från våra PNR 
Stockholm-Gotland uppger att det är svårt att engagera patientföreningar och patient- och 

närståendeföreträdare att komma till aktiviteter. Till en aktivitet på center för cancerrehabilitering på 

Sabbatsberg kom enbart 5 personer trots att inbjudan gått ut brett till både PNR och 

cancerföreningar och att cancerrehabilitering anses som ett prioriterat område. En workshop kring 

palliativ vård blev också inställd då bara en person anmält sig. Vid PNR-möten är det fortfarande bra 

närvaro. Även i vårdprocessgrupperna saknas det många företrädare. En nystart behövs. 

I Syd är upplevelsen liknande, bristen på engagerade patient- och närståendeföreträdare är generell. 

Väst känner inte av bristen för tillfället. Nästa vecka har 34 företrädare har anmält sig till en aktivitet. 

Föregående möte 20 september 
Nationell konferens 3 februari. Varje PNR får utse fyra personer som får delta med arvode och 

reseersättning. Hans Hägglund kontaktad för hur patientsamverkan ska finnas med i programmet. 



Annika mejlar ut när hon får mer information. Vi avvaktar egen nationell konferens/workshop tills vi 

vet mer. 

Revidering pågår av patientsamverkanssidorna på RCC:s webbplats. Annika meddelar när sidorna är 

redo att tycka till om. Eftersom förändringarna kommer påverka alla sex RCC behöver 

kommunikatörsnätverket involveras, vilket gör att processen blir utdragen.  

Dokument kring nya arbetssätt. I det finns idéer som alla RCC kan titta på och börja arbeta med.  

-De patientsamverkansansvariga har börjat inventera och sammanställa vilka patientföreträdare vi 

har i de nationella vårdprogramgrupperna samt hur introduktion/kommunikation med dessa skett 

hittills. Kommande månad ska förslag på ny rutin kring introduktion, utbildning, kommunikation och 

uppföljning tas fram. Förslaget skickas ut till NAP när det finns ett färdigt utkast.  

-Broschyr om RCC och uppdraget som patientföreningar. Annika fick uppdrag att påbörja detta under 

mötet den 20 september. Ett grovt utkast finns som nu ska bollas med Uppsala-Örebros 

kommunikatör. Sedan skickas broschyren till gruppen för synpunkter. Konkreta exempel på hur 

patientmedverkan påverkat cancervårdens utveckling är bland annat att det nu finns med kapitel om 

psykosocialt omhändertagande i varje vårdprogram och att det finns med avsnitt om CAM och 

prehabilitering i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Det är svårt att mäta effekterna av 

patient- och närståendemedverkan i sjukvården. 

-Jämförelse av våra cancerplaner. Stig H har gjort ett försök, men menar att det är svårt att jämföra 

och kunna göra gemensam uppföljning. Stig H uppskattar därför RCC i samverkans arbete med ett 

gemensamt måldokument för det gemensamma nationella arbetet kommande år.  

-Under förra mötet diskuterade vi hur man kan göra patientföreträdaruppdraget mer attraktivt för 

att locka fler personer. På RCC Stockholm Gotland ska man utforma intyg som kan biläggas 

patientföreträdarens CV och på så sätt göra uppdraget mer attraktivt.  

Rutin för patientmedverkan inom kunskapsstyrningen är godkänd. Annika skickar ut dokumentet till 

NAP. Vi behöver se över vår policy samt arvodesregler så att de överensstämmer med det nationella 

dokumentet. Annika frågar även projektledaren för gruppen hur dokumentet spridits i landets 

regioner. 

PNR-projekt, den nationella projektbanken. Information om projekt som PNR Norr och Stockholm 

Gotland gör/gjort saknas. Annika kontaktar Alexandra och Siri om detta. 

 

Mötet 10 juni- vad diskuterades med RCC i samverkan då? 
• Behov av översyn av samverkan med patient- och närståendeföreträdare i 

vårdprocessgrupper och nationella vårdprogram 

• Hitta nya arbetssätt 

• Nationell dag för kunskapsspridning – patientmötesplatser, rekrytering, 

Botkyrkaprojektet 

• Värdefullt om PNR lyfter vikten av cancerrehabilitering och Min vårdplan 

• Kommunikation – nyhetsbrev 

• Sprida info om fördelar med fysisk aktivitet 

 

Kommande möte med RCC i samverkan den 19 december 
Dels behöver NAP informera vad vi gjort sedan 10 juni, men det viktigaste är att våra PNR lyfter 

frågor som är gemensamma nationellt. RCC i samverkan har via Helena Brändström meddelat att de 

vill diskutera 2020 års överenskommelse samt måldokumentet enligt den långsiktiga inriktningen 



med NAP. Fråga om måldokumentet får spridas till landets PNR för att inhämta synpunkter inför 

mötet den 19 dec. Helena Brändström har meddelat att dokumentet får spridas till PNR i sin 

nuvarande form. Överenskommelsen kommer inte vara klar förrän den 19 december, vilket innebär 

att det inte kommer något skriftligt att tycka till om innan mötet. 

Frågor som PNR är överens om att lyfta: 

-Cancerrehabilitering 

 -Kompetensförsörjning 

 -Ökad kunskap om cancerrehab bland vårdpersonal och patienter 

 -Implementering av vårdprogram av cancerrehab behöver påskyndas 

Diskussion: 

Inom Stockholm håller flera rehabiliteringsenheter och lymfödemmottagningar på att 

läggas ner. Lunds universitetssjukhus har problem med uppsägningar inom 

cancerrehab. I Väst pågår en kartläggning över rehabiliteringsresurserna, PNR Väst 

inväntar analysen. Ingela berättade om intervju med sju patienter som nyligen 

behandlats för cancer. Ingen av dessa hade hört talas om cancerrehab och inte heller 

blivit erbjuden någon. Inom Syd går implementeringen av vårdprogrammet långsamt 

pga ekonomiska och strukturella aspekter.  

-Min vårdplan (MVP) 

 -Alla patienter ska erbjudas Min vårdplan 

 -Ökad kunskap om MVP bland vårdpersonal och patienter 

 -KSSK måste få rätt förutsättningar för att kunna arbeta med MVP  

Diskussion: 

PNR Uppsala Örebro lyfter ofta att en stor andel cancerpatienter fortfarande inte får 

MVP och inte heller vet vad det är. Mycket av den information som patienter behöver 

ha, tex om cancerrehab, finns i MVP och det är därför viktigt att patienter erbjuds den.  

-Kontaktsjuksköterska 

- Alla patienter ska erbjudas KSSK 

- Alla KSSK ska kunna arbeta enligt det nationella uppdraget och ha tillräckligt med tid 

för varje patient 

Diskussion: 

Det finns signaler om att kontaktsjuksköterskan inte är en prioriterad funktion. Det 

finns ett nationellt skriftligt uppdrag för KSSK, se 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/kontaktsjukskoterska/, ett uppdrag som Hans Hägglund skrivit under. 

Omvårdnadsbiten är eftersatt. Uppdraget bör följas upp där tid per patient definieras.  

Stig L påpekade vikten av kvalitetsuppföljning. En kssk kan ha ansvar för väldigt många 

patienter och kan därför inte arbeta enligt uppdraget. I kvalitetsregistrens ”koll på 

läget” bör det finnas med en variabel kring kontaktsjuksköterskans tid för uppdraget. 

KSSK kan lätt bli bara ett namn på ett papper. Viktigt att det som står i cancerstrategin 

om KSSK efterlevs. I Syd satsar man nu på ett projekt för införande av en samordnande 

KSSK, det har varit framgångsrikt i Stockholm. 

Förslag att RCC i samverkan förbereds på dessa ämnen och att RCC-cheferna under mötet 

återrapporterar hur arbetet fortskrider på sjukvårdsregional nivå samt vad som görs nationellt.  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/kontaktsjukskoterska/


 

 

MVP på 1177.se 

Christina berättade om att det nu finns ett nationellt beslut om att förvaltningen av MVP på 1177.se 

ska ske nationellt, dvs all information kommer att bli samma för patienterna, men det kommer vara 

upp till varje region att bestämma om man ska delta i arbetet.   

Nationella PNR-projekt 

Bertil och Ingrid träffade Hans Hägglund i juni. Förslag om två projekt för PNR att driva på nationell 

nivå, subventionerad tandvård och en trygg socialförsäkring. PNR Väst återkommer med beskrivning 

av projekten och vad PNR skulle kunna göra. Beskrivningen skickas sedan ut till våra sex PNR och 

intresserade kan anmäla intresse av att delta i projekten. 

PNR Väst kommer även starta upp ett projekt kring patientinformation för behandlingsbeslut, tex vid 

bröst- och prostatacancer. Stig L bekräftade att detta behövs. Han berättade om att Vårdanalys visat 

i en rapport att patienter är i behov av verktyg för att kunna välja behandling. 

Övriga frågor 

- Överenskommelser för uppdraget i NAP. De som ej skrivit på dessa uppmanas göra det. Siri skickar 

kontaktuppgifter till Stig Hs och Margaretas efterträdare. 

- Gamla filmer på webbplats, kan de plockas bort från webben 

(https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/patientsamverkan/utbildning/tidigare-utbildningsfilmer/)? De närvarande menade att de 

inte använder dem.  

- Fråga om Hans Hägglunds veckobrev kan spridas till våra PNR? Ingrid informerade att PNR Väst 

redan får det via RCC Västs chef. Annika har bett RCC Uppsala Örebros verksamhetschef lyfta frågan 

till Hans Hägglund och RCC i sam. 

- Stig H informerade om en nationell patientdag som anordnas i Stockholm 4 december, 

https://www.ilco.nu/media/nyheter-notiser/inbjudan-nationella-patientdagen-2019.pdf 

- Stig H tipsade om artikel i SvD från 15 nov av Irene Svenonius, moderat finansborgarråd i Stockholm 
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