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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), Västerås, 3 
september 2018 
 
Plats: Länsmuseet, Västerås 
Närvarande: Stig Lindahl, Anna-Karin Eriksson, Kerstin Hemström, Ewa Larsson, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Elenor 
Ekstrand, Peter Amnell, Emma Skoglund, Christina Ögren, Annika Larsson och Johan Ahlgren  
Förhinder: Anna-Karin Kihlström, Ellinore Swing, Anita Cole, Therese Bergstedt och Pia Delin 
 
Mötets öppnade 
Stig Lindahl hälsade välkomna. Dagordning och föregående minnesanteckningar fastställdes. 
 
Nytt från RCC 
Johan Ahlgren informerade om aktuella frågor för RCC på sjukvårdsregional och nationell nivå: 
 
-Väntetider. De siffror om väntetider som kommer från standardiserade vårdförlopp har inte varit tillförlitliga 
och det pågår nu en satsning för att få ordning på dessa. Det är viktigt att alla landsting rapporterar in 
väntetider på samma sätt så att data går att jämföra. 
 
-Utredning ”Nära vård”. Den nationella cancersamordnaren, Bea Melin, har efterfrågat information om hur 
alla sjukvårdsregioner arbetar med cancervård inom primärvården. Johan har skickat enkät till 
landstingens/regionens cancersamordnare för att få en överblick över Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 
 
-Försäkringskassan har fått i uppdrag att utreda ”Flexibel sjukskrivning”, som kommer från ett projekt som 
från drevs i Väst från början.  
 
-Organiserade PSA-test. Statliga pengar har utlovats till de landsting som vill se över hur sjukvården kan ge 
information till fler män om provtagningen, dess fördelar och nackdelar, samt hur system för organiserade 
tester kan byggas upp. Under RCC:s styrgruppsmöte i september kommer frågan lyftas om 
landstingen/regionerna i Uppsala-Örebro ska samordna och nyttja de statliga pengarna tillsammans. Den 8 
oktober anordnas en nationell workshop i Stockholm med syftet att diskutera och fastställa förslaget till 
handlingsplan för organiserad PSA-testning som är på remiss. 
 
-Screening av tjocktarms- och ändtarmscancer. Beslut är taget att man i Sverige ska börja med screening. Det 
finns nu en sjukvårdsregional gruppering som ska börja arbeta med organisationen av detta i vår region. 
Landstingens koloskopiresurser är begränsande. 
 
-Kvalitetsregister för cancerläkemedel. Detta är ett nystartat register, de första data förväntas i oktober. 
 
-RCC-kontoret. Malin Schweidenbach, ny koordinator för bland annat cancerrehabilitering, prevention och 
palliation, och Jesper Törnlund, ny kommunikatör, har precis börjat arbeta för RCC UÖ. 
 
-RCC styrgrupp kommer framöver inkludera ordföranden i PNR. 
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-Nivåstrukturering. Det har gått trögt att implementera de beslut som fattats i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion. Johan kommer att tillsammans med Pia Jestin (enhetschef RCC UÖ) och Helena Björkman 
(ordf. RCC styrgrupp) att besöka landstingen/regionerna under hösten för att diskutera frågan med berörda 
parter för att se hur arbetet kan drivas framåt.  
 
Diskussion kring Skandionkliniken och den artikel som publicerades i UNT 3/9-2018 som beskriver hur 
klinikens kapacitet inte nyttjas fullt ut. Frågan uppkom om RCC kan ligga på så att det blir ett bättre nyttjande. 
 

Regional cancerplan 2019-2021 
Stig Lindahl och Kerstin Hemström har deltagit i arbetet och ett utkast på planen har skickats till PNR på 
remissrunda. Kommentarer och diskussion kring cancerplanen: 
 
-Inga synpunkter på innehållet eller förslag på förändrat innehåll eller tillägg. 
-PNR vid de olika RCC arbetar olika och detta försvårar arbetet för patientföreträdare som kommer från 
rikstäckande organisationer. Den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan arbetar bland annat för att 
arbetet mellan de olika PNR ska likriktas. 
-Livmoderhalscancer har ökat. En expertgrupp är tillsatt för att undersöka vad detta beror på och RCC i 
samverkan har anställt en statistiker för att undersöka den data som finns. 
-Min vårdplan. Hur ska det fungera med elektronisk MVP vid recidiv? Ewa Larssons erfarenhet är att MVP 
endast erbjuds och används när man insjuknar i cancer och under första behandlingsomgången. Om man 
sedan får ett recidiv och påbörjar ytterligare behandling så används inte MVP. Det borde underlätta att 
fortsatt få ha Min vårdplan under fortsatta behandlingar vid eMVP. Kerstin ska på ett sjukvårdsregionalt 
eMVP-möte i Västerås och kommer då lyfta denna fråga. Det framhölls att pappersvarianten av MVP kommer 
att användas för de patienter som önskar det. 
 
Utvärdering av webbutbildning samt planering av fysisk utbildningsdag 
- Den nya webbutbildningen för patient- och närståendeföreträdare ligger nu öppen på RCC:s webbplats, 
www.cancercentrum.se/patientforetrdarutbildningen. När man tagit del av den uppmanas alla besvara 
utvärderingsenkäten, https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/152a9ce8-cd6a-4e0b-8ea4-
7b1f5c63fbca?displayId=Swe1521204. Hittills visar utvärderingen att de som gjort utbildningen är nöjda med 
den (betyg 4.6 av 5.0), men den innehåller förslag till hur utbildningen kan förbättras och önskemål om 
ytterligare moduler.  
 
Webbutbildningen är en del i den grundutbildning som den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan 
tagit fram. Den ska kompletteras med en fysisk utbildningsdag. Den nationella gruppen föreslår att bland 
annat följande punkter kan ingå då: 

• Reflektion kring webbutbildningen 

• Diskussion och reflektion kring rollen som patient- eller närståendeföreträdare 

• Lokal RCC-organisationen – inklusive processarbete 

• Regional utvecklingsplan för cancervård 

• Nivåstrukturering av cancervården på nationell, regional och lokal nivå 

• Regionala projekt  

• RCC-webben (lokala webben, nyhetsbrev) 

• Presentation av personal som företrädare kommer samarbeta med 
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Kort diskussion om utbildningsdagen. Den senaste utbildningsdagen hölls i nov 2017. Ett förslag är att 
kommande dag arrangeras i januari eller februari 2019 eftersom det troligtvis kommer ha börjat nya 
företrädare då. Den senaste utbildningsdagen upplevdes lite väl späckad och inte alla punkter ovan behöver 
ingå vid samma tillfälle utan ska ses som förslag. Det viktiga är att alla har tagit del av webbutbildningen innan 
den fysiska träffen. Gruppen var överens om att dagen skulle vara relevant även för mer erfarna 
patientföreträdare och tycker att alla patientföreträdare bör bjudas in.  
 
PNR:s arbetssätt 
Vid RCC-dagarna i Malmö framkom det att man på nationell nivå vill att alla PNR ska jobba mer på samma sätt 
och man framhöll arbete i prioriterade arbetsgrupper i projektform. Annika presenterade hur arbetet går till 
på de ställen som redan arbetar så (Väst, Stockholm-Gotland och Norr). Se bifogad presentation.  
Stig ledde diskussion om vilka områden som PNR Uppsala-Örebro önskar prioritera. Rehab, jämlik vård, 
anhörigfrågor, ekonomiska aspekter vid långvarig sjukdom och lokalt samarbete mellan patientföreningar 
ansågs som viktiga områden.  
 
Rehabiliteringsarbetet har stått och stampat. Här behövs det en nystart och det pågår för tillfället en 
inventering i sjukvårdsregionen. Denna bör inväntas innan PNR påbörjar ett sådant arbete. Om rehab väljs 
som ett prioriterat område behöver ett samarbete med vårdprocessgruppen för cancerrehab etableras så att 
inte arbete görs i två grupperingar utan samordning. Det föreslogs att Malin Schweidenbach bjuds in till 
kommande PNR-möte för att berätta om vårdprocessgruppens arbete inom rehab. Annika kollar till dess upp 
hur övriga PNR arbetar med rehab.  
 
Johan Ahlgren berättade om en enkätstudie om rehab i Örebro som han varit inblandad i. Resultatet från den 
visade att de rehab-områden som flest cancerpatienter efterfrågar stöd med är: 
-psykosocialt stöd 
-informationsaktiviteter 
-fysiskt aktivitet  
 
Om alla patienter får dessa behov tillgodosedda så har man kommit en bit på vägen.  
 
I Örebro län har prostatacancerföreningen, bröstcancerföreningen, blodsjukas förening och 
lungcancerföreningen startat ett samarbete för att starta upp ett aktivitetshus, Livsgnistan, för cancersjuka 
och anhöriga. Miguel Bascuas, som varit drivande i arbetet föreslås bjudas in till kommande möte för att 
presentera arbetet. Både från Västmanland och Uppsala uttrycktes önskemål om ökade samarbeten mellan 
patientföreningar.  
 
I Gävle finns Cancerföreningen som både är en paraplyförening för diagnosföreningar och individuella 
medlemmar. Det är en förening som skapar samarbete mellan föreningar och även har tillgång till en lokal på 
sjukhuset. Peter skickar en rapport till Annika om Cancerföreningens arbete och organisation. Han ombads 
även att presentera föreningen under kommande PNR-möte.  
 
Emma berättade att ekonomi hos medlemmarna i Ung cancer är en stor fråga. Många unga har inte hunnit 
arbeta upp någon SGI innan de blir sjuka. Även för övriga patienter som drabbas av cancer i arbetsför ålder är 
ekonomin ofta ett bekymmer. Stig, Anna-Karin E, Peter och ev Emma, ska titta på ekonomiska aspekter för 
patienter med cancer och vad en arbetsgrupp eventuellt skulle kunna jobba med inom det området. 
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Av diskussionen drogs slutsatsen att följande områden undersöks vidare för eventuella projekt för PNR: 
- Ökat samarbete mellan patientföreningar lokalt 
- Ekonomiska aspekter vid cancer 
- Cancerrehabilitering 
För att stötta med arbete i projektform så håller den Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan att 
utarbeta riktlinjer, bland annat arbetsbeskrivning och projektplansmall, för hur arbetet kan bedrivas. 
Presentation om detta på nästa PNR-möte. 
 

Övriga frågor 
-Kost och cancer. Det uppskattas att en tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas om hela befolkningen 
lever hälsosamt. Kosten är naturligtvis en viktig del i detta, men det finns inget mirakellivsmedel. Det gäller att 
se på helheten av det man stoppar i sig. På RCC:s webbplats, 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-
upptackt/prevention/halsorad-for-att-minska-risken-for-cancer/, finns WHO:s tolv rekommendationer för att 
minska cancerrisken.  
 
-Kerstin berättade om en patient som färdigbehandlats för sin gyncancer som hamnade på Kvinnokliniken i 
Västerås när hon hade ryggsmärtor. Patienten blev inneliggande och det dröjde månader innan hon fick träffa 
en ortoped. Hon hade diskbråck, dvs en åkomma som inte berodde på den tidigare cancerdiagnosen.  
 
-Under RCC-dagarna i Malmö önskade patientföreträdarna ytterligare ett möte med RCC-cheferna under året. 
Det kommer äga rum på Saturnus konferens i Stockholm den 11 december. Stig deltar från vårt PNR och även 
Päivi anmälde sig om det blir ett heldagsmöte.  
 
Nästa möte 
Den 6 december, kl 10-16, på Länsmuseet i Västerås. 
 

Aktivitetslista - Från 2018-09-03 Ansvarig Klart när? 

eMVP vid recidiv? Kerstin lyfter frågan möte om 
eMVP i Västerås 

25 sept 

Planering av fysisk utbildningsdag (jan-feb 
2019) 

Annika planerar dag tillsammans 
med Stig/Kerstin och RCC:s 
ledning 

November 2018 

Fortsatt arbete i PNR, projekt 
Ökat samarbete lokalt 
-Miguel Bascues bjuds in till 6/12 
-Rapport om Cancerföreningen 
-Presentation om Cancerföreningen Gävle 

Rehab 
-Ny koordinator Malin bjuds in för att berätta 
om vårdprocessgruppen för rehab 
-Hur arbetar andra PNR med rehab 

Ekonomiska aspekter 
- Hur kan PNR arbeta vidare med ett projekt 
kring ekonomi? 
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