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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), Västerås, 
30 maj 2018 
 
Plats: Länsmuseet, Västerås 
Närvarande: Stig Lindahl, Anna-Karin Kihlström, Kerstin Hemström, Ewa Larsson, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, 
Elenor Ekstrand, Peter Amnell, Christina Ögren, Annika Larsson och Johan Ahlgren (punkt 1-6) 
Förhinder: Anna-Karin Eriksson, Ellinore Swing, Anita Cole, Emma Skoglund, Therese Bergstedt och Pia Delin 
 
1. Mötets öppnande 
Stig hälsade välkommen och öppnade mötet. Dagordning och föregående minnesanteckningar godkändes.  
 
2. Patientföreträdarrepresentation  
Annika träffade alla cancersamordnare, förutom Uppsalas, den 16 maj och de gav en uppdatering om 
patientrepresentationen i de lokala cancerråden. Mycket har hänt sedan PNR:s skrivelse till cancerråden i januari 
då endast Västmanland hade en patientföreträdare (Kerstin Hemström) som ordinarie medlem i cancerrådet: 

 Dalarna 
Numer 2 st ordinarie representanter i cancerrådet, Johan Dahl samt Linda Vilhelmsson. Cancerrådet ska 
även starta eget patientråd. 

 Gävleborg 
Håller på att skapa patientråd. Två stycken från patientrådet ska sitta som medlemmar i cancerrådet. 
Håller på att bestämma hur representationen ska se ut. 

 Sörmland 
Numer 2 st ordinarie representanter i cancerrådet.  

 Örebro 
Efter RCC:s styrgruppsmöte den 14 maj så bestämde Örebro att de ska ta in 2 st företrädare i cancerrådet. 

 Värmland 
Utredde om patientföreträdare skulle tas med i cancerrådet. Landade i ett nej, delvis pga att 
patientföreningarna tycker att den samverkan som man redan har fungerar bra. 

 Uppsala 
Saknar cancersamordnare, uppgifter saknas. 

 Västmanland 
Kerstin Hemström ordinarie medlem. 

Diskussion: Anna-Karin Kihlström sade att många av de ordinarie patientföreningarnas representanter var 
frånvarande när frågan diskuterades i Värmlands cancerråd och menade att beslutet inte är representativt för vad 
föreningarna egentligen tycker. Johan Ahlgren meddelade att Stig är inbjuden till RCC:s styrgruppsmöte i 
september för att diskutera representationen vidare. 
 
3. Nytt från RCC 
Johan gav uppdaterad information, presentation i bilaga. Kort sammanfattning: 

 RCC Uppsala Örebro har under senaste halvåret behövt ersätta åtminstone 10% av personalstyrkan, 
rekrytering på ett par av positionerna pågår. 

 Hur har väntetiderna förändrats efter införande av standardiserade vårdförlopp i vår sjukvårdsregion? 
Data från kvalitetsregister har använts för att titta på väntetider innan SVF infördes fram tom 2017 för  
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bröst- prostata- kolorektal- och lungcancer. Se senaste nyhetsbrev för mer information, 
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2018/maj/har-svf-givit-effekt-pa-
vantetiderna/  

 Coloncancer-screening. Beslut är taget att man i Sverige ska börja med screening för tjocktarmscancer för 
personer mellan 60 och 74 år. Befolkningsgruppen ska screenas efter blod i avföringen och de som har 
detta ska genomgå koloskopi. Man räknar med att antalet koloskopier kommer att öka med 16 000 st/ år i 
Sverige. En utmaning är att det råder en brist på koloskopister. RCC kommer bland annat att stötta med 
implementering, kvalitetsregister, regional samordning samt utbildning av skopisköterskor. 

 Bäckenrehabilitering. Finns nationella pengar för att jobba med detta. För att få mer fart i projektet pågår 
nu en rekrytering av en heltids projektledare till RCC Uppsala Örebro. 

 Nytt läkemedelsregister för cancer. Trots höga läkemedelskostnader har man hittills haft dåliga kunskap 
om hur läkemedelsanvändningen ser ut för olika cancerdiagnoser och vilken effekt de har. För att 
underlätta registreringen innehåller det nya registret ett fåtal variabler. 

 Arbete med en elektronisk Min vårdplan pågår. 
 Under RCC-dagarna i Malmö träffade representanter från landets patient- och närståenderåd 

verksamhetscheferna vid de sex RCC och den nationella cancersmordnaren (RCC i samverkan). Bland annat 
så diskuterades ersättningssystemet, arbetsformer och hur företrädare väljs in till grupper samt 
mandatperioder. Diskussionen kommer fortsätta under hösten, bland annat i den nationella 
arbetsgruppen för patientsamverkan. 

 Nivåstrukturering har lyfts i media på slutet i och med SVT:s granskning av Måns Roséns utredning ”Övning 
ger färdighet”. Johan poängterade att RCC:s arbete med nivåstrukturering påbörjades redan innan Roséns 
utredningen var publicerad och därmed inte baseras på den. Det finns studier, bland annat inom 
ändtarms-, matstrupe-, bukspottkörtel- och äggstockscancer, som visar på en förbättrad överlevnad när 
operationer centraliseras till färre kirurgenheter.  

Diskussion: Anna-Karin Kihlström upplever att det vid överlämning av patient mellan olika sjukhus uppkommer 
problem. I sitt arbete på apoteket har hon vid flera tillfällen fått stötta med att kontakta vårdgivare för att viktig 
medicin ska skrivas ut som missats i kommunikationen mellan vårdgivare. Överföringar är något som diskuteras i 
vårdprocessgrupperna för att få bättre rutiner.  
 
4. Cancerfondsrapporten 
Stig gav en presentation om cancerfondsrapporten som kom tidigare i vår, se bifogad presentation. Rapporten visar 
på stora socioekonomiska skillnader i cancervården och att upp mot 3 000 liv i Sverige kan räddas varje år om 
cancersjuka personer i den svagaste socioekonomiska gruppen har samma överlevnad som patienter med hög 
socioekonomisk ställning.  
 
Diskussion: Johan menar att siffran 3000 är överskattad, men håller med om att vårdgivaren också har ett ansvar 
och har en del i att vården ser olika ut för olika grupper i samhället. Det finns dock mycket annat som påverkar. 
Livsstil är en viktig faktor, t.ex. rökning, och lågutbildade röker i högre utsträckning en högutbildade. Man har sett 
att lågutbildade får cancersorter som är mer svårbehandlade och dessutom har andra grundsjukdomar i jämförelse 
med högutbildade, vilket innebär att lågutbildade är sämre rustade att klara tuff cancerbehandling. 
 
En fråga om landstingens/regionernas arbete med rökavvänjning uppkom. Johan poängterade att RCC främst ska 
stötta med sekundärprevention, dvs preventivt arbete när man fått sin cancer. Enlig uppdraget ska RCC ej arbeta 
direkt mot patienter/allmänheten, utan stötta vården i deras arbete, t.ex. genom att ta fram  
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informationsbroschyrer. Den primära preventionen, dvs förebyggande arbete, ska folkhälsoenheten i våra 
landsting/regioner ansvara för. Alkoholprevention är också viktigt och det finns koppling mellan alkoholintag och  
vissa cancerformer, dock är kopplingen inte lika tydlig som mellan rökning och cancer. Brist på fysisk aktivitet är en 
annan riskfaktor för cancer som man hittills inte pratat så mycket om. 
 
Kommentar: Efter mötet pratade Annika med Erika Häggström, koordinator på RCC som tidigare jobbat inom 
Region Uppsala med just rökavvänjning. Erika meddelar att rökavvänjningshjälp finns i alla sju landsting/regioner. 
Oftast finns rökavvänjare knutna till vårdcentraler. Man kan inte i alla landsting/regioner få individuell coachning, 
men åtminstone via gruppverksamhet. 
 
5. Revideringen av regional cancerplan 
Stig och Kerstin deltar i arbetet. Den 25 maj lämnade alla delförfattare in första utkast på sina texter. Dessa har nu 
satts samman och ska gås igenom. Ett utkast av cancerplanen kommer diskuteras på nästa PNR-möte i september. 
Planen är att Samverkansnämnden (sjukvårdsregionens politiska ledning) kommer anta den nya planen under 
deras möte den 6 december. 
 
6. Höstens möten 
Höstens möten bestämdes till 3 september och 6 december i Västerås. Lokal i Länsmuseet är bokat för båda 
mötena. Utöver den regionala cancerplanen önskar gruppen diskutera arbetsformer (prioriteringar, 
arbetsgrupper).  
 
7. Rapport från tre patientföreningar 
Kerstin och Elenor berättade om Gynsam. Tyvärr möts dem fortfarande av fördomar och fula tillmälen när de 
berättar att de kommer från en gyncancer-förening. Det finns ett behov av att utbilda allmänheten. Föreningen har 
för tillfället 850 medlemmar i Sverige. Både Kerstin och Elenor tillhör numera Gynsams lokalförening i Örebro, men 
det är svårt att hitta personer som vill engagera sig. Kerstin är även med i Nätverket mot gynekologisk cancer. Det 
är ett nätverk med fokus på påverkansarbete och det finns en tydlig koppling till professionen. 3000 kvinnor per år 
drabbas av gynekologisk cancer. Viktigt att befolkningen informeras om de alarmsymtom som finns så att de söker 
hjälp i tid. 
 
Diskussion: Fråga om RCC kan stötta med att information tas fram om alarmsymtom för cancer. Man skulle till 
exempel kunna göra information för på de digitala skärmarna som finns i väntrummen på vårdcentraler. 
 
Anna-Karin informerade om ILCO (Tarm- uro- och stomiförbundet), som blev ett riksförbund 1965. Tarm- eller 
urinvägscancer är diagnosen för cirka hälften av medlemmarna i ILCO. Mag-tarm-föreningen har sitt ursprung i 
ILCO. ILCO har 4000 medlemmar med 21 stycken aktiva länsföreningar. På riksnivå finns en öppen facebook-grupp 
som man kan ta del av utan att behöva vara medlem. Se mer information på www.ilco.nu. 
 
Christina representerar Svenska ödemförbundet. I Örebro startades 2001 den första ödemföreningen i landet. 
Föreningen i Örebro har 47 medlemmar. Förbundet ger ut en nyhetstidning. Enligt Christina har vårdpersonal dålig 
kunskap om ödem, men hon upplever att både vårdcentraler och Universitetssjukhuset Örebro välkomnar 
broschyrer från föreningen. 
 
8. Resultat från webbenkät – utvärdering av patientföreträdaruppdraget 
Se Annikas bifogade presentation. 
 
9. Webbutbildningen 
Annika visade kort hur den nya nationella webbutbildningen för patient- och närståendeföreträdare kommer se ut. 
Arbetet är något försenad men den planeras finnas tillgänglig på RCC:s webbplats omkring midsommar. Annika 
meddelar gruppen när den är upplagd. 
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10. Återrapportering 
-Nationellt PNR-möte 27 mars (se Stigs presentation) 
Stig och Kerstin deltog.  
 
-RCC-dagarna (se Stigs presentation) 
Stig och Anita Cole från PNR Uppsala Örebro deltog. Under dagarna presenterade landets RCC-chefer vad de olika 
RCC arbetar med och det skiljer sig något åt. De PNR-representanter som deltog hade ett eget möte då man bland 
annat diskuterade arbetssätt för PNR. Stig inväntar gemensam skrivelse från mötet som ska delges RCC i 
samverkan. 
 
11. Val av ny vice ordförande till PNR 
Kerstin Hemström valdes till ny vice ordförande då Pia Delin valt att avgå pga tidsbrist. Pia kommer dock fortsätta 
sitt uppdrag som ordinarie medlem i PNR. 
 
12. Övriga frågor 
-Policy för resor. Anna-Karin Kihlström önskar att resepolicyn diskuteras på nationell nivå. Annika tar med sig frågan 
till den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan.  
 
-Kan RCC nationellt stötta så att cancerpatienter med påverkad munhälsa lättare kan få tillgång till det gröna kortet 
för tandvård? För tillfället betraktas tänderna som något som inte tillhör resten av kroppen. Många patienter, 
särskilt huvud-hals-cancer-patienter, har efter behandling stort behov av tandvård som inte ersätts ekonomiskt.  
 
Anna-Karin hänvisade till en ny artikel i Läkartidningen om hur käkbenet kan förstöras när antiresorptiva 
(benstärkande) läkemedel används i cancerbehandling, http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-
oversikt/2018/05/Kunskap-om-lakemedelsrelaterad-kakbensnekros-behover-spridas/  
 
-Päivi sitter med i lokal bröstcancerprocess inom SVF i Västmanland. Hon rapporterar om den personalbrist som nu 
råder och som innebär att tid från välgrundad misstanke till behandlingsstart ökat och nu är uppe i 45 dagar. 
 
-RCC Uppsala Örebro har en ny ekonomiassistent, vilket förklarar en fördröjning av utbetalning av arvoden. Hon 
heter Karina Bonazzi, karina.bonazzi@rccuppsalaorebro.se. 
 
 
 

Aktivitetslista - Från 2018-05-30 Ansvarig Klart när? 

Annika ser till att diskussionspunkter om alarmsymtom 
och tandvård når RCC:s ledning 

Annika Omgående 

Diskussion om resepolicy på nationell nivå  Annika Arbetsgruppens nästa möte, 
hösten 2018 

 
 


