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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), 
Västerås, 6 december 2018 
Plats: Länsmuseet, Västerås 

Närvarande: Therese Bergstedt, Anna-Karin Kihlström, Anna-Karin Eriksson, Kerstin 
Hemström, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Elenor Ekstrand, Peter Amnell, Emma Skoglund, 
Christina Ögren, Miguel Bascuas, Annika Larsson, Johan Ahlgren och Malin Schweidenbach 
(from punkt 5) 

Förhinder: Ellinore Swing, Anita Cole, Ewa Larsson, Stig Lindahl och Pia Delin 

 

1. Mötets öppnade 
Annika Larsson hälsade välkomna. Dagordning fastställdes. I föregående minnesanteckningar 
står det att det Cancerföreningen Gävleborg har lokal på sjukhuset. Det stämmer inte. Lokalen 
ligger på annat ställe i centrala Gävle. 

 

2. Nytt från RCC 
Johan Ahlgren informerade om aktuella frågor för RCC på sjukvårdsregional och nationell nivå, 
se bifogad presentation: 

-Ny nationell cancersamordnare. Professor Hans Hägglund (verksamhetschef för blod- och 
tumörsjukdomar, UAS) ersätter Beatrice Melin från och med 190304. Detta är en viktig person. 
Den nationella cancersamordnaren är ordförande för RCC i samverkan och har regelbunden 
kontakt med Socialdepartementet. 

-Nationell kunskapsstyrning. Kärnan i RCC:s kunskapsstyrning är vårdprogrammen som 
beskriver hur vården ska se ut för olika diagnoser. Användning av dem följs upp med hjälp av 
kvalitetsregistren vars data används som stöd när vårdprogrammen revideras. RCC ses som en 
modell när kunskapsstyrning nu ska införas för 23 nationella programområden (NPO). Inga 
extra statliga pengar har satts till utan tanken är att landstingen/regionerna ska göra detta på 
egen hand. De 23 programområdena har fördelats på de sex sjukvårdsregionerna. NPO cancer 
har tilldelats den Norra sjukvårdsregionen (Umeå). Så länge RCC i samverkan (= NPO cancer) 
finns, det vill säga så länge statliga medel tillförs, så kommer värdskapet för cancer att vara 
vilande.  

- Förbättrad registrering av läkemedelsanvändning vid cancer. Ett nytt register har startats med 
bara ett fåtal variabler för att underlätta inrapportering. Viktigt att vi kan följa hur läkemedel 
nyttjas och kunna utvärdera användningen. De första resultaten har nu sammanställts i en 
rapport, https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_
6nov18_final.pdf  
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-Nivåstrukturering. Arbetet fortsätter. Under hösten har Johan tillsammans med Pia Jestin 
(RCC) och Helena Björkman (ordf RCC styrgrupp) besökt sjukvårdsregionens landsting för att 
diskutera hur arbetet gått och diskutera de problem som kvarstår.  

-Diagnostik/screening- Under 2019 kommer det bli ytterligare fokus på tidigare upptäckt. För 
cervixcancerscreening håller ny metodik på att införas. Screening för grov- och ändtarmscancer 
beräknas starta hösten 2019 och man ser över möjligheterna till organiserad 
prostatacancertestning. Det finns också ett uppdrag att öka användningen av teledermatoskopi 
för tidig upptäckt av malignt melanom. 

 

3. Lokal patientsamverkan  

Rapport om Livsgnistan – Miguel Bascuas 

Se Miguels bifogade presentation. Fyra patientföreningar i Örebro län har tillsammans startat 
föreningen Livsgnistan, som ska erbjuda patientstöd i form av bland annat samtal, fysiska 
aktiviteter, föreläsningar, och kulturaktiviteter. Ytterligare föreningar har visat intresse av att 
delta. Livsgnistan hyr en lokal i Karlslund, ett rekreationsområde, och man planerar att varva 
samtalsträffar med promenader. I januari kommer dessutom en kurs i medicinsk yoga att startas 
upp. RCC kommer stödja Livsgnistan med 100 000 kr under 2019. Dessutom kommer stöd 
sökas från Region Örebro län och Cancerfonden. 

Diskussion kring spridning av material från patientföreningar. I vissa landsting och på vissa 
mottagningar får föreningarna inte dela ut broschyrer. Bland annat i Örebro verkar det vara 
olika bestämmelser beroende på klinik. Patientföreträdarna uppmanas att lyfta problemet i de 
lokala cancerråden. 

Rapport om Cancerföreningen Gävleborg – Peter Amnell 
Cancerföreningen Gävleborg (CFGL), http://www.cancerforeningen.se/, är till för både 
cancerpatienter och anhöriga, men även andra diagnosspecifika cancerföreningar kan vara 
medlemmar där. Föreningen har en lokal på 45 kvm centralt i Gävle. Vid större samlingar hyrs 
rum i ABF:s lokaler. CFGL får organisationsbidrag från Funktionsrätt, andra intäkter är 
medlemsavgifter och gåvor. Det finns en anställd på heltid med trygghetsanställning 
(lönebidrag). 

Information om hur man ansöker projektmedel för lokal patientsamverkan – Annika Larsson 
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro gör under 2019 en satsning på samverkan mellan 
olika patientföreningar i vår sjukvårdsregion. Respektive region/landsting kan äska om 
sammanlagt 100 000 kronor för samverkansprojekt. Projektdirektiv och ansökningshandlingar 
finns på RCC:s webbplats, https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/stod-till-lokal-patientsamverkan/. Deadline för ansökan är 28 
februari. 
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4. Revidering av PNR:s uppdragsbeskrivning/utlysning av nya 
företrädare till PNR 

Den nuvarande uppdragsbeskrivningen är från december 2015 och vissa delar är behov av 
revidering. Mandatperioden är 3 år, det vill säga till december 2018.  

Den nationella PNR-gruppen efterfrågar en bred representation (diagnos, spridning i geografi, 
spridning i ålder och etnicitet, patienter och även närstående, kronisk cancer, män/kvinnor). I 
PNR UÖ är det för närvarande 15 ledamöter från 10 föreningar. Representationen är inte 
homogent spridd i sjukvårdsregionen. Det saknas representation från Sörmland och Dalarna. 
Gävleborg och Värmland har en ledamot vardera. I nuvarande uppdragsbeskrivning står det att 
varje förening får utse två ledamöter. Antalet föreningar inom cancerområdet är över 20 st, 
vilket skulle innebära att rådet skulle bestå av 40 ledamöter. Dessutom finns det 
cancerdiagnoser som inte har någon förening och om föreningstillhörighet är ett måste kommer 
dessa diagnoser inte kunna vara representerade. Det är viktigt att man i PNR representerar 
gruppen cancerpatienter eller närstående och det är idag möjligt att samla in 
synpunkter/erfarenheter från en patientgrupp på andra sätt än via en förening, t. ex via sociala 
medier. 

Annika presenterade ett reviderat förslag på uppdragsbeskrivning, i bilaga, som också måste 
godkännas av RCC styrgrupp. Deras nästa möte är 12 februari. Vidare visades ett förslag på 
rekryteringsprocess med ursprung från RCC Syd, se bifogad presentation. Målet är att ha ett råd 
med 15-25 ledamöter.  

Rekryteringsprocessen planeras till våren 2019, efter RCC styrgruppsmöte, och det nya rådets 
första möte till maj/juni 2019. Det innebär att nuvarande råds sista möte kommer bli februari 
2019. På grund av att RCC inom det närmaste halvåret kommer få in nya företrädare är 
förslaget att en fysisk utbildningsdag flyttas fram till juni eller september 2019. PNR stödde 
detta. 

Inga synpunkter inkom på uppdragsbeskrivningen och rekryteringsprocessen, men gruppen 
uppmanas höra av sig till Annika. Det kommenterades att en bred representation kan vara svår 
att uppnå (särskilt utrikesfödda) men är en bra vision. Johan uttryckte vikten av kontinuitet och 
hoppas att flera av ledamöterna kommer sitta kvar under kommande mandatperiod. Annika har 
förhoppningen att varje region/landsting kan representeras av åtminstone två ledamöter. 

 

5. Dietisternas Riksförbund (DRF) 
Emma Nisukangas, dietist Gävleborg, och Charlotta Rubin, dietist SLL, berättade om deras 
arbete i DRF och projektet Mat och cancer. Arbetet är baserat på World Cancer Research Fund. 
Projektet har pågått sedan 2016 och man har tidigare jobbat mot vårdpersonal, men vill nu ta 
del av patienters/närståendes erfarenheter och synpunkter. 

PNR gav sina kommentarer på den broschyr, riktad till patienter efter cancerbehandling, som 
delgetts gruppen innan mötet.  

Vissa cancerdiagnoser har större behov av dietist än andra. I Sverige råder en stor brist på 
dietister. Därför brukar dietist bara erbjudas patienter med stora bekymmer. Andra 
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yrkesgrupper, till exempel kontaktsjuksköterskan, ska kunna ge basala råd. Dietistråd ska finnas 
med i Elektronisk min vårdplan. Cancerfonden har också material kring kost och detta kommer 
revideras nästa år. Anna-Karin Kihlström tipsade om att 1177 har också bra information, bland 
annat om mat och cancer (https://www.1177.se/Uppsala-lan/Tema/Cancer/Hjalp-och-
stod/Ma-bra/Mat-vid-cancer/, https://www.1177.se/Varmland/Tema/Cancer/ och 
https://www.1177.se/Varmland/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/).  

Gruppen tillfrågades vilken typ av information som önskas; broschyrer, webbsida, utbildningar 
eller enskilda samtal. Alla sätt är bra och beror på individ och problematik. Ett förslag är att 
man anordnar ”Look good-feel good”-konceptet fast med kost. 

Diskussion att primärvården inte har kompetens att ta hand om problem som uppkommer efter 
en cancerbehandling. Man hänvisas då till onkologmottagning som också har kapacitetsbrist.  

 

6. Övriga frågor och nästa möte 

Övriga frågor 
Se bilaga från Anna-Karin K, där kvinna som haft sjukpenning nu fått sjukersättning trots att 
cancer anses som en allvarlig sjukdom med rätt till sjukpenning utan bortre tidsgräns. Kvinnan 
kommer överklaga försäkringskassans beslut. Anna-Karin vill se att detta diskuteras på nationell 
nivå. Johan kommer lyfta detta med RCC i samverkan, men menar att detta kan vara en svår 
fråga för RCC att driva eftersom RCC:s primära fokus är att arbeta för förbättrad cancervård. 
Denna fråga gäller inte bara cancer utan alla allvarliga sjukdomar. Skulle i detta läge vara 
intressant med statistik om hur många patienter det rör sig om.  

Emma Skoglund berättade att Ung Cancer tagit fram en rapport som bland annat handlar om 
sjukvård, rehab, samtalsstöd, fysisk rehab, ekonomi, fertilitet/sexlust och tillgång till 
information bland sina medlemmar.  Ekonomi hos medlemmarna är en stor fråga. Många unga 
har inte hunnit arbeta upp någon SGI innan de blir sjuka. Tre av fyra uppgav att de fått 
försämrad ekonomi, vissa tvingas jobba när de är sjuka eller flytta hem. Två av tre medlemmar 
får ekonomiskt stöd av föreningen. Ung cancer har stipendier på 10 000 kr som man kan 
ansöka om två gånger per år (medlem kan erhålla totalt 60 000 kr). Under 2019 kommer 
ekonomi var ett prioriterat område för Ung cancers arbete.   

Peter Amnell lyfte tillgång till kontaktsjuksköterska (kssk) och hur mycket tid hen har för sitt 
uppdrag. Detta ser olika ut mellan landsting och regioner, men också mellan kliniker. Malin 
Schweidenbach, bl. a. koordinator för den regionala kssk-gruppen, informerade att de jobbar 
med dessa frågor med målet att alla cancerpatienter ska få tillgång till en kssk som har tid tillsatt 
för att kunna utföra uppdraget. Man arbetar också för att kontaktsjuksköterskans uppdrag ska 
se likadant ut i sjukvårdsregionen. Håkan Engman är patientföreträdare i gruppen. 

Deltagande i lokalt cancerråd. Peter önskar att patientföreträdare bjuds in till Gävleborgs 
samtliga cancerråd. Nu får företrädare delta två gånger per år. Även problem med den 
ekonomiska ersättningen. Förslag att PNR under nästa möte diskuterar hur deltagande i 
cancerråden i sjukvårdsregionen ser ut nu. Det har hänt mycket sedan PNR diskuterade detta 
för ett år sedan. 
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Nästa möte 

Nästa möte äger rum 14 februari 2019 på Aros Congress, Västerås. Till detta möte kommer 
även övriga patient- och närståendeföreträdare att bjudas in för att diskutera 
patientföreträdaruppdraget. 

 

7. Vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering 

Malin Schweidenbach arbetar på RCC sedan september. Hon är i botten specialistsjuksköterska 
inom palliativ vård. På RCC arbetar hon som vårdprocesskoordinator och har hand om 
vårdprocessgruppen för rehabilitering, regionala kssk-gruppen, prevention och palliativ vård.  

Malin berättade kort om vad cancerrehabilitering är, se bifogad presentation, och om 
vårdprocessgruppens arbete. Under 2018 har man bland annat deltagit i revideringen av den 
regionala cancerplanen och arbetat med implementeringen av nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering i sjukvårdsregionen. En undergrupp till vårdprocessgruppen arbetar mot 
barn som närstående och den grupperingen har tagit fram emoji-verktyg för barn, som ska 
användas som samtalsunderlag. Malin berättade kort om det pågående rehabarbetet i de olika 
landstingen/regionerna. 

Under 2019 kommer vårdprocessgruppen göra en analys över de resurser som finns och behövs 
för cancerrehabilitering i sjukvårdsregionen. Under hösten kommer en sjukvårdsregional dag 
kring barn som närstående att anordnas. 

 

8. PNR:s arbetssätt, arbete i projektform 

Vid förra PNR-mötet diskuterades hur vårt PNR skulle kunna arbeta mellan rådets möten med 
prioriterade ämnen i arbetsgrupper. Detta har efterfrågats av patient- och närståendeföreträdare 
nationellt och nationella arbetsgruppen för patientsamverkan har nu tagit fram ett 
vägledningsdokument och projektplansmall för att underlätta det arbetssättet. Dessa dokument 
skickades till PNR innan mötet. Inga synpunkter framkom. 

De ämnen som diskuterades vid föregående möte att arbeta vidare med var rehabilitering, 
ekonomiska aspekter vid cancersjukdom och lokal patientsamverkan (redan påbörjat, se punkt 3 
ovan). 

Rehabilitering: Samarbete med vårdprocessgruppen är önskvärt. PNR:s medlemmar 
uppmanas tänka vidare på hur ett samarbete skulle kunna se ut. Ett förslag är att gruppen 
involveras i den behovsanalys som ska göras av vårdprocessgruppen under 2019. Vilka behov 
har patienter och närstående? Malin återkopplar detta till processledare Emma Ohlsson Nevo.  

Ett annat förslag är att PNR:s ledamöter på hemmaplan ställer krav på sjukvårdsledning och 
politiker att patienter ska få tillgång till det som står i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 
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Vårdprocessgruppen kan i det fallet tillhandahålla bakgrundsinformation om vårdprogrammet 
och hur arbetet ser ut i det aktuella landstinget. 

Det framkom att rehab för det psykiska välbefinnandet är viktigt. 

Ekonomiska aspekter vid cancersjukdom: Peter A, Anna-Karin E och Stig L deltar för 
närvarande. Emma S har hoppat av. En projektplan har tagits fram där man vill undersöka vilka 
ekonomiska förutsättningar patientföreningar har för att bedriva verksamhet och ge 
åtgärdsförslag i syfte att stärka ekonomiskt svaga föreningar. Andra ekonomiska aspekter rör 
patienters försvagade privatekonomi vid cancer. Fler deltagare till arbetsgruppen önskas. Vid 
intresse kontakta Stig, stig@lindahl.com. 

 

Aktivitetslista 

Aktivitetslista - Från 2018-12-06 Ansvarig Klart när? 

Reviderad uppdragsbeskrivning till 
RCC styrgrupp 

Annika L 12 februari 

Fysisk utbildningsdag (juni el sep 
2019) 

När nytt PNR finns på plats 2019 

Sjukpenning till sjukersättning- fråga 
lyfts i RCC samverkan 

Johan A Så snart som 
möjligt 

 

 


