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Utvärderingsmöte med PNR och patient- och 
närståendeföreträdare i vårdprocessgrupperna 6/3 2018 
 

Plats: Culturen, Västerås 
Närvarande (patient- eller närståendeföreträdare): Stig Lindahl, Anita Cole, Anna-Karin Kihlström, Kerstin 
Hemström, Ewa Larsson, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Elenor Ekstrand, Peter Amnell, Therese Bergstedt, Pia Delin, 
Anna-Karin Eriksson, Christina Ögren, Johan Dahl, Olof Riesenfeld, Mie Karlström, Maude Andersson, Jan-Olof 
Paulsson och Jacob Kinge. 
Närvarande RCC: Annika Larsson och Johan Ahlgren (punkt 7-8). 
Närvarande RBC: Birgitta Sundberg (punkt 7-8). 
 
1. Mötets öppnande 
Stig hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordning godkändes. Under föregående möte beslutades att en 
skrivelse om deltagande av patient- och närståendeföreträdare i cancerråden skulle tas fram. Skrivelsen 
presenterades den 31 januari under ett möte med cancersamordnarna i Västerås. Stig och Kerstin var där och 
presenterade. Efter mötet har cancerrådet i Sörmland beslutat att ta in två patientföreträdare som ordinarie 
medlemmar i cancerrådet.   
 
2. Nationellt PNR-uttalande  
De sex patient- och närståenderåden har tagit fram en gemensam skrivelse, i bilaga, som skickats till 
Socialdepartementet, Socialutskottets ordförande, SKL, de 21 landstingen/regionerna samt till RCC-cheferna. Ett 
stärkt patientperspektiv och en bibehållen RCC-organisation förordas bland annat i skrivelsen.  
 
Kort diskussion följde. Bland annat lyftes ersättningen som ett problem. Hur ska företrädare kunna delta i vårdens 
utvecklingsarbete om de inte får ekonomisk ersättning för arbetet?  
 
Vikten av medverkan av patientföreträdare i revideringen av den regionala cancerplanen framfördes. I många fall 
kommer dokument på remiss till företrädare i väldigt sent skede, i vissa fall bara någon dag innan deadline, vilket 
innebär att synpunkter från patientföreträdare inte inkluderas.  
 
Primärvården och arbetet med standardiserade vårdförlopp nämndes också som områden där ökad 
patientmedverkan önskas. Maude A nämnde ett pågående projekt inom primärvården i Värmland- BEON, bästa 
effektiva omhändertagandenivå. 
 
3. Rapport från tre patientföreningar 
Olof R och Jacob K informerade om PALEMA (www.palema.org). Föreningen bildades 2015 och har 300-400 
medlemmar. De diagnoser som inkluderas i föreningen har dåligt behandlingsresultat, 5-10% 5-årsöverlevad. Detta 
innebär att det är svårt att få medlemmar till föreningen som engagerar sig en längre tid. Ordförande för 
föreningen är Carl Hamilton. Han är aktiv i media, vilket bidragit till att föreningen uppmärksammats. Föreningen 
har tagit fram informationsmaterial, har öppna och slutna facebook-grupper samt anordnar samtalsgrupper. Olof 
nämnde vikten av livskvalité och mätningar av den. Vilken livskvalité har de som överlever? En del av föreningens 
medlemmar har genomgått tuffa cancerbehandlingar och har svåra biverkningar. Olof tipsade om en kokbok som 
bland annat tagits fram av professor Jan Johansson och överläkare Jacob Eberhard, ”Vägen tillbaka – matlagning för 
cancerpatienter under rehabilitering”. 
 
Anna-Karin E och Ewa L informerade om Lungcancerföreningen. Det är en liten förening med omkring 300 
medlemmar. 3000 personer i Sverige får lungcancer varje år och lika många dör av sin lungcancer.  
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Lungcancerföreningen har inga lokalföreningar utan är enbart verksam på nationell nivå. Ewa och Anna-Karin sitter 
även med i vårdprocessgruppen för lungcancer. Sociala medier innebär att patienter och anhöriga kommer i 
kontakt med föreningen. De har en öppen facebooksida samt två stängda, en för patienter och en för närstående. 
 
Stig L och Håkan E är med i prostatacancerförbundet. Förbundet har 10 000 medlemmar fördelade på 26 
regionala/lokala föreningar. Mycket av arbetet handlar om påverkansarbete. Föreningarna sätter ihop 
informationspaket till alla som får prostatacancer och som delas ut till patienter av vårdpersonalen vid diagnos. 
Mustaschkampen i november är en stor aktivitet. Över 10 miljoner kronor samlades in 2017. I Örebro anordnar den 
lokala föreningen offentliga föreläsningar som läkemedelsindustrin sponsrar. De anordnar även samtalsgrupper 
och informerar vid PRO-möten. Uppsalaföreningen har omkring 400 medlemmar som bl a ordnar temakvällar som 
blivit allt mer välbesökta. 
 
4. Hur fungerar samarbetet mellan olika patientföreningar lokalt 
I Värmland funkar samarbetet bra mellan Gynsam, ILCO, Prostatacancerföreningen och Bröstcancerföreningen. De 
gör gemensamma aktiviteter, som t. ex har gemensamt informationsbord på allmänna platser där mycket folk 
passerar. De brukar även få massmedial uppmärksamhet under sina aktiviteter. Dessutom så anordnar 
Funktionsrätt möten för de 36 medlemsföreningarna fyra gånger per år. Detta innebär att föreningarna får en bra 
kontakt och lär känna varandra.  
 
I Gävle finns också ett samarbete mellan cancerdiagnoserna. Huvudaktiviteten är ett torgmöte i Gävle varje juni då 
flera cancerföreningar har informationsbord. Även cancersamordnaren, Per Fessé, deltar då.   
 
I Örebro är samarbetet mellan föreningar lågt. När onkologen i vår har öppet hus och välkomnar patientföreningar 
att delta är det bara ett fåtal av dem som kommer närvara. Gynsam har det svårt med endast ett fåtal engagerade. 
Mag- och tarmföreningen försöker få till samarbete med ILCO, men har inte fått någon respons. 
Bröstcancerföreningen och prostatacancerföreningen har haft ett samarbete kring stödpersonsutbildning. 
 
Även i Uppsala efterfrågar Stig mer samarbete mellan föreningar. Prostatacancerförbundet har bland annat velat få 
med bröstcancerföreningen på aktiviteter men fått nej. 
 
Anna-Karin Kihlström lyfte frågan om föreningarnas riksförbund skulle kunna gå ihop och ha ett gemensamt bord 
under Kirurgveckan, som i år äger rum 20-25 augusti i Helsingborg. Stig tar med frågan till den nationella PNR-
gruppen som har nästa videomöte den 27 mars. 
 
5. Webb-utbildning och ordlista 
En nationell webb-utbildning för RCC:s patient- och närståendeföreträdare håller på att tas fram och beräknas 
finnas tillgänglig på RCC:s webbplats i början på maj. Utbildningen kommer bestå av nio stycken 10-minuters-
moduler. Ämnena är: Allmänt om cancer, Så styrs svensk sjukvård, Cancerstrategin och RCC:s organisation, 
Nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, Patientens rätt, Kvalitetsregister, Patientsamverkan, 
Kontaksjuksköterskan och Min vårdplan samt en modul om RCC:s webbplats. 
 
Annika visade den ordlista med medicinsk terminologi och andra termer som tagits fram under arbetet med 
webbutbildningen och uppmanade alla att skicka synpunkter på termer eller förkortningar som saknas eller om 
något är oklart. 
 
Anna-Karin E föreslog att i tillägg till ordlistan bör en lathund tas fram med förklaringar till alla labprover som tas. 
Förkortningar bör förklaras och även kort förklaring till varför proverna tas och vad som är normalvärden. 
 
6. Diskussion kring patientföreträdaruppdraget 
Varje år bjuder RCC in alla sina patient- och närståendeföreträdare till ett gemensamt möte för diskussion om och 
utvärdering av uppdraget. Själva utvärderingen av uppdraget kommer att ske via en webbenkät som skickas ut  
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under vecka 11. Utvärderingsformuläret är utarbetat av patientföreträdare och används av alla RCC. En 
sammanställning av svaren kommer presenteras för RCC i samverkan (RCC:s verksamhetschefer och 
cancersamordnaren vid SKL) under RCC-dagarna i maj. Utvärderingen är baserad på Överenskommelsen, ett 
dokument som ska tydliggöra uppdraget och som ska ges till företrädarna vid uppdragets start. Även det är 
framtaget av patient- och närståendeföreträdare vid RCC.  
 
Uppdraget gicks igenom. Inhämtande av synpunkter från patientförening samt återrapportering efter RCC-möten 
upplevs som utmanande. Annika påminde om att återrapportering ska ske till alla lokalföreningar i 
sjukvårdsregionen, inte enbart till den lokalförening man tillhör själv. Anna-Karin K berättade att ILCO har en sluten 
Facebook-grupp där hon efterhör synpunkter inför kommande RCC-möten. Nätverket mot gynekologisk cancer har 
inga lokalföreningar. Information från RCC sprids på styrelsemöten och via nyhetsbrev. Flera av företrädarna som 
närvarade menade att många av föreningarnas medlemmar inte är engagerade i RCC-frågorna och kännedomen 
om RCC upplevs som låg. Många av patientföreningars medlemmar är inte medlemmar för att delta i 
förbättringsarbete av vården utan för att träffa andra drabbade och få stöd i sin situation. En annan anledning till 
det låga engagemanget är att vissa föreningar, tex mag- och tarmföreningen, i huvudsak representerar andra 
diagnoser utöver cancer. 
 
Gruppen uppmanades att sprida RCC nyhetsbrev. På följande länk kan man fylla i sina uppgifter för att bli 
prenumerant, https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/prenumerera-pa-nyheter/ 
 
Medlemmarna i vårdprocessgrupperna tycker att kopplingen till vården är tydlig, men som medlem i PNR upplevs 
vägen till vården lång. Det föreslogs att företrädare för vården skulle kunna bjudas in till PNR-möten.  
 
Vidare framfördes det att PNR är som en egen bubbla och att kopplingen och kommunikationen med RCC och dess 
styrgrupp behöver bli tydligare. En lösning skulle kunna vara att fler RCC-personer närvarar på PNR-möten och en 
annan är att åter lyfta frågan om inkludering av patientföreträdare i RCC styrgrupp. På så sätt skulle PNR lättare 
kunna utföra det uppdrag som det har, det vill säga bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och 
det arbete som bedrivs inom RCC. Stig tar upp frågan med Johan Ahlgren. 
 
Patientens ställning, gällande delaktighet i den egna vården, diskuterades kort. Att ha med en stödperson i 
vårdmötet är uppskattat av vissa patienter. Stödpersonen kan hjälpa till att föra patientens talan och ta del av det 
som sägs. Vid till exempel ett cancerbesked kan det vara svårt att ta in den information som ges.  
 
För att underlätta informationsöverföringen bör vården bli bättre på att använda bilder. Detta är särskilt viktigt vid 
kommunikation med patienter som inte pratar flytande svenska.  
 
Förslag från Anna-Karin K för att stärka patientens ställning: 
1) Det bör vara ett krav att patientföreningars broschyrer ska delas ut av vårdpersonal alternativt vara synligt 
placerade på avdelningar/mottagningar samt inom primärvården. Förslag att RCC stöttar med detta. 
2) RCC Syd har tagit fram en lista på alarmsymtom för cancer. Dessa bör tryckas upp på mindre kort som skulle 
kunna finnas på exempelvis apotek. Många människor går ofta till ett apotek innan de söker tid på vårdcentral. 
3) Bildstödskort för cancervård bör tas fram. I Region Väst har det tagits fram bildstöd i förlossningsvården, något 
som varit framgångsrikt 
 
7. Nytt från RCC 
Johan Ahlgren, ny tillförordnad RCC-chef, presenterade sig. Han kommer senast från Örebro, där han var 
verksamhetschef på onkologen. Han har även arbetat som onkolog i Gävleborg, Uppsala och Dalarna så han har 
erfarenhet från flera olika landsting/regioner i sjukvårdsregionen. Dessutom har han god kännedom om RCC. Han 
har fram till nu suttit med i RCC Styrgrupp och även i vårdprocessgruppen för bröstcancer.  
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Han gav en kort bakgrund till bildandet av RCC från ROC (Regionalt onkologiskt center) och det utökade uppdraget 
som det innebar. Han avslutade med att diskutera aktuella frågor och nämnde då bland annat införande av 
tarmcancerscreening, den nya regionala cancerplanen, nytt läkemedelsregister och kunskapsstyrningen. Se bifogad 
presentation. 
 
8. Kliniska cancerstudier i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion 
RCC har uppdrag att stärka klinisk forskning inom cancerområdet. Alla patienter ska ges samma möjligheter att 
delta i studier. Birgitta Sundberg berättade om RCC:s arbete med klinisk forskning, se bifogad presentation.  Bland 
annat visades webbplatsen ”Cancerstudier i Sverige”, https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-
uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/. Där kan man se de pågående cancerstudier som finns i Sverige och 
som tar emot patienter. Om man vill vara med i en studie ska man ta kontakt med sin behandlande läkare. Birgitta 
visade även den rapport som hon varit med och tagit fram tillsammans med RCC:s forskningssjuksköterskenätverk 
och Forum Uppsala Örebro. Den visar bland annat antalet cancerstudier de olika landstingen/regionerna deltar i 
samt vilka diagnosområden det forskas på, https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/forskning/uppsala-orebro/kliniska_cancerstudier_i_uppsala-orebro_sjukvardsregion_2016.pdf 
 
Slutsatser från den diskussion som följde:  

• De flesta hade eller är med i studier.  

• Forskningspersonsinformation är ofta svår att förstå, men den text som skickades till gruppen innan mötet 
upplevdes som bra och tydligt skriven. Det framfördes dock att den var något lång och skulle kunna vara 
svår att ta till sig för en sjuk person. 

• Man saknar resultat från studier man varit med i. 

• Många kände till webbsidan Cancerstudier i Sverige och besöker sidan. 

• Man välkomnar lösningar som underlättar deltagande över landstingsgränserna. 
 
9. Nästa möte 
Nästa PNR-möte kommer äga rum 30 maj på Länsmuseet, Karlsgatan 2, i Västerås. 
 
 
 
 

Aktivitetslista - Från 2017-03-06 Ansvarig Klart när? 

Gemensamt bord under Kirurgveckan? Stig efterhör intresse vid 
nästa nationella PNR-möte 

Stig  170327 

Annika skickar ut utvärderingsenkät  Annika Omgående 

Stig pratar med Johan Ahlgren om patient- och 
närståendeföreträdare i RCC Styrgrupp. 

Stig  180530 
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