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Kombinerat uppföljningsmöte med RCC:s patient- 
och närståenderådsföreträdare och PNR-möte, 
Västerås, 14 februari 2019 
Plats: Aros Congress Center, Västerås 

Närvarande: Stig Lindahl, Ewa Larsson, Anna-Karin Kihlström, Kerstin Hemström, Håkan 
Engman, Elenor Ekstrand, Peter Amnell, Christina Ögren, Kerstin Blomster, Susanne 
Widegren, Johan Dahl, Lars Björk, Maude Andersson, Jacob Kinge, Johan Ahlgren, Malin 
Hedlundh (tidigare Schweidenbach), Birgitta Sundberg (punkt 1-4) och Annika Larsson 

Förhinder från PNR: Anna-Karin Eriksson, Ellinore Swing, Anita Cole, Therese Bergstedt och 
Päivi Kirsilä 

 

1. Mötets öppnade 
Ordförande för PNR, Stig Lindahl, hälsade välkomna. Kort presentationsrunda. Annika 
Larsson gav en kort introduktion, se bilagd presentation, till RCC och dagens möte.  

Dagordning och föregående minnesanteckningar fastställdes. Johan Ahlgren har lyft Anna-
Karin Kihlströms fråga kring Försäkringskassan (sjukpenning som ändras till sjukersättning) till 
den nationella cancersamordnaren och RCC i samverkan, men har fått svaret att det är inget 
som RCC i samverkan kan driva. Däremot uppmuntras patientföreningar uppvakta politiker i 
frågan. 

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.  
-Den sena regeringsbildningen påverkar RCC:s verksamhet eftersom uppdrag och tillhörande 
statlig finansiering för 2019 ännu inte kommit. 
-Under 2018 har en ny regional cancerplan arbetats fram, bl a med stöd från PNR. Den 
godkändes i Samverkansnämnden (sjukvårdsregionens politiska styrning) i december 2018. Den 
ska nu även godkännas i sjukvårdsregionens sju regioner (tidigare landsting). RCC kommer 
använda cancerplanen som verksamhetsplan. 
-RCC i samverkan har gett ett remissvar på den utredning som föreslår att antalet 
specialistutbildningar för sjuksköterskor ska minskas. RCC i samverkan motsätter sig förslaget 
eftersom bland annat specialisering inom strålbehandling och onkologisk omvårdnad föreslås 
tas bort.  
-RCC fick under 2018 en uppdaterad webbplats där det ska vara lättare att navigera. Hittills 
positiv feedback. Fråga uppkom om man på webbplatsen fortfarande kan hitta de kompletta 
texterna kring standardiserade vårdförloppen (SVF). Svaret är ja. På följande adress, 
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/, kan man 
markera den diagnos man är intresserad av. 
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-Nya vårdprogram finns tillgängliga. Reviderat vårdprogram för cancerrehabilitering och 
vårdprogram för huvud- och halscancer godkändes 5 februari. 
-Cancerfondsrapporten för 2019 är publicerad och det finns i år sex sjukvårdsregionala 
rapporter. Rapporten för Uppsala Örebro kommer presenteras i Uppsala den 2 april kl 9-13. 
- 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. Johan visade resultat från rapporten. Maude Andersson berättade om 
Lynparza mot äggstockscancer och att kapslar förskrivs trots att substansen i tablettform är 
betydligt lättare att ta som patient.  
-Tidig diagnostik/screening. Under 2019 kommer det bli ytterligare fokus på tidig upptäckt. 
Bland annat kommer screening för grov- och ändtarmscancer troligtvis starta hösten 2019 och 
man ser över möjligheterna till organiserad prostatacancertestning.  

3. Kort uppdatering från RCC:s diagnosövergripande arbete  

Malin Hedlundh (tidigare Schweidenbach) är RCC:s koordinator för detta arbete och berättade 
om pågående arbete. Se bifogad presentation.  

Preventionsgruppen fokuserar på levnadsvanor och jämlik hälsa. Man pratar om prevention på 
tre olika nivåer. Primärprevention handlar om att minska insjuknandet i cancer. Med 
sekundärprevention menas tidig upptäckt, bl a genom screening. Tertiärprevention handlar om 
att minimera de negativa effekterna när man är sjuk. Preventionsgruppen har tagit fram en 
sjukvårdsregional cancerpreventionsplan (http://cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/prevention-tidig-upptackt/uppsala-orebro/cancerpreventionsplan/cp-plan-29-maj-
2017-utskrift.pdf?v=ed22cb67fd524e1c9d6704202d89180e). Malin tipsade om ett verktyg som 
kallas cancerpreventionskalkylatorn, som möjliggör simuleringar av hur förändringar i 
människors levnadsvanor påverkar insjuknandet i cancer och vilka effekter detta ger på de 
samlade samhällskostnaderna för cancer. Se http://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/cancerpreventkalkylator/.  

Vårdprocessgruppen inom cancerrehabilitering fokuserar på tillfället på en GAP-analys då varje 
region ska undersöka vilka behov av rehabilitering som cancerpatienter har och vilka resurser 
som finns tillgängliga för att på så sätt kunna avgöra vilka glapp som föreligger. 

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor (kssk) arbetar för att stärka 
kssk-rollen och att kssk har lika förutsättningar runt om i sjukvårdsregionen. Gruppen är även 
involverad vid utbildning av kssk. 

Vårdprocessgruppen för palliativ vård håller bland annat på att planera för en regiondag 9 
oktober i Västerås. Malin tipsade om Peter Strangs (professor i palliativ medicin, Karolinska 
Institutet) böcker. Anna-Karin Kihlström berättade om Värmland där patienter som förbrukar 
mer än en viss bestämd mängd palliativa läkemedel får betala själva. Regionen betalar bara för 
två så kallade trygghetslådor per patient.  

Beslut: Malin ska lyfta situationen i Värmland i vårdprocessgruppen. 
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4. Deltagande i kliniska studier 

Birgitta Sundberg presenterade den enkätstudie om deltagande i kliniska studier som alla RCC:s 
patient- och närståendeföreträdare fick möjlighet att besvara under hösten 2018. Se bifogad 
presentation. Resultatet visar att 73% av alla som svarade på enkäten är positiva till att delta, 
men av svaren framgår att syftet kring enkäten skulle ha tydliggjorts mer för deltagarna. Det 
borde bland annat ha stått att man skulle svara som man tror man skulle svara om man var sjuk. 
Det kan vara stor skillnad hur man besvarar frågorna beroende på om man är frisk eller sjuk. 

Information om 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 berättade om att RCC planerar att sätta ihop en referensgrupp med patient- och 
närståendeföreträdare för att arbeta med deltagande i kliniska studier, bland annat med den 
patientinformation som ges. Mer information om detta kommer. Det framkom av de 
företrädare som deltagit i studier att de saknar återkoppling kring resultaten från studierna. 

5. Uppdraget som patient- och närståendeföreträdare (PNF) 

Se Annika Larssons bilagda presentation. 

Hur fungerar uppdraget som PNF i RCC:s grupper? Vad kan bli bättre? 
Företrädarna delades in i fyra olika grupper och diskuterade dessa frågor med efterföljande 
gemensam diskussion. Följande framkom: 

-I vårdprocessgrupperna gör man som PNF så gott man kan, men som företrädare förstår man 
inte allt det medicinska och man kan därför inte ge synpunkter på allt. I vissa grupper pågår 
mejlkonversation mellan mötena med tillhörande dokument. Det är svårt att veta vad man som 
PNF ska reagera på. Kommentar från RCC: Som PNF behöver man inte lämna synpunkter på allt. 
Grupperna är multidisciplinära med experter inom olika områden. Som PNF är man expert på att vara 
patient eller närstående och ska därmed lyfta in patientperspektivet i de frågor som lämpar sig för det.  

-Svårt att få kontakt/info om vad andra patienter har upplevt. Man behöver stöttning från sin 
förening/förbund som man representerar. 

-Flera PNF nämnde att deras synpunkter inte tas med i minnesanteckningarna. Kommentar från 
RCC: Annika tar detta med sig till RCC och meddelar övriga vårdprocesskoordinatorer, processledare och 
ordförande för arbetsgrupper. 

- Lyhördhet. Positivt att PNF får lämna synpunkter. 

-Fysisk utbildningsträff efterfrågas. Kommentar från RCC: Den fysiska utbildningsträffen kommer att 
hållas efter att det nya PNR tillsatts, eftersom det troligtvis kommer in nya personer då. Alla PNF uppmanas 
att ta del av webbutbildningen, www.cancercentrum.se/foretradarutbildning. 

-PNF-arbetet är positivt. RCC tar till sig våra åsikter. PNR-frågor lyfts vidare till RCC 
styrgrupp. 

-Synpunkter/enkäter till patienter måste vara begripliga. 
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-Det är ibland svårt att hänga med på vårdprocessgruppsmötena. Processledare eller andra 
föredragshållare bör tänka på att det sitter PNF i gruppen och därför skriva ut förkortningar 
och skriva så mycket som möjligt på svenska. 

-Ordlistan är bra och borde lyftas mer. Kommentar från RCC: Ordlistan ligger i webbutbildningen under 
menyn. Annika skickar ut den på nytt till alla PNF på RCC Uppsala Örebro. Hon ser även till att den ligger 
mer tydligt på RCC:s webbplats under samverkan, http://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/.  

-Mer tid på agendan för PNF efterfrågas i vissa grupper. Egen punkt på agendan finns i en del 
grupper. Ewa Larsson berättade att hon och Anna-Karin Eriksson alltid har en 30-
minuterspunkt i vårdprocessgruppen för lungcancer, vilket funkar bra. 

-Det är viktigt att processledare tydliggör vad hen förväntar sig att PNF ska lämna synpunkter 
på. 

-Information om vad som pågår i andra grupper, särskilt de diagnosövergripande uppskattas.  

-Vårdprocessgrupperna kan nyttja PNF mer, men man behöver tid att samla synpunkter från 
sin förening/nätverk så framförhållning behövs. Återkoppling från patientförening är svår. Lars 
Björk informerade att han brukar ringa till sina föreningsmedlemmar och tycker att han på så 
sätt får bättre respons. 

Beslut: Annika sätter ihop en skrivelse till processledarna för vårdprocessgrupperna, till 
ordföranden för olika arbetsgrupper och till RCC:s koordinatorer där synpunkterna ovan 
framkommer. 

Hur funkar patientmedverkan i cancerråden nu? 
Se Annikas bifogade presentation om läget i de olika regionerna. Mycket har hänt sedan januari 
2018 då PNR skickade brev till cancerråden och efterfrågade att minst två patientföreträdare 
bör inkluderas som ordinarie medlemmar i råden. Då hade bara Västmanland en ordinarie PNF 
i rådet, Kerstin Hemström. I jan 2019 hade alla sju cancerråd två ordinarie PNF i råden, 
förutom Västmanland som fortfarande har en PNF och Värmland som inte har någon, men 
som löst patientmedverkan på annat sätt. Arvodering för uppdrag och reseersättning ser dock 
fortfarande dåligt ut. 

Beslut: Stig Lindahl lyfter på nästa RCC styrgruppsmöte att PNR önskar att varje cancerråd har 
två ordinarie PNF i råden, men också att man som kallad till möten ska få arvode och 
reseersättning.  

Samverkan mellan lokala patientföreningar 
RCC Uppsala Örebro gör under 2019 en satsning på samverkan mellan olika patientföreningar i 
vår sjukvårdsregion. Respektive region (tidigare 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 
framflyttad till 31 mars. Det uppkom en fråga om det är ett krav att de ingående föreningarna 
har en lokalförening i deltagande län. Det är inte ett krav och har förtydligats i 
ansökningsmallen. 
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RCC:s patient- och närståendeföreträdare uppmanas att sprida informationen om satsningen 
bland sina kontakter. 

PNR:s uppdragsbeskrivning, rekrytering av nytt PNR 
Se Annikas presentation. Under senaste månaderna har PNR:s uppdragsbeskrivning reviderats 
och PNR fick ta ställning till reviderad version vid mötet den 6 december. Dokumentet 
fastställdes av RCC styrgrupp 12 februari. Nuvarande PNR:s mandatperiod gick ut i december 
2018. Under våren kommer ett nytt PNR rekryteras, men förhoppningsvis kommer några av 
nuvarande PNF vilja sitta kvar under kommande mandatperiod. PNF kan nomineras från 
patientföreningar/organisationer, enskilda PNF, RCC:s vårdprocessgrupper, de lokala 
cancerråden med flera inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Nomineringar ska skickas till 
annika.larsson@rccuppsalaorebro.se senast 15 mars. Planen är att nytt PNR ska vara tillsatt 30 
april. 

Anna-Karin Kihlström påpekade att Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är stor och om man 
önskar deltagande av PNF så krävs det att man skapar rätt förutsättningar för det, det kan till 
exempel innebära att PNF bör erbjudas hotellövernattning för vissa möten. Annika informerade 
om att det finns en målsättning att underlätta deltagande på distans via videomöten typ Skype.  

6. Återrapportering från möte mellan RCC i samverkan och PNF 

Stig Lindahl och Päivi Kirsilä representerade PNR Uppsala Örebro vid mötet med RCC i 
samverkan den 11 december (varje PNR var representerat med två personer). Se Stigs 
presentation och minnesanteckningarna från det mötet i bilaga. De närvarande PNF önskar få 
bättre svar från RCC i samverkan angående vad RCC vill få ut av sina PNR och tyckte inte att 
svar på det gavs på mötet. Men generellt tyckte Stig att mötet var mer positivt denna gång än 
vid mötet i Malmö i maj 2018. Det beslutades på mötet att RCC i samverkan framöver träffar 
PNR-representanterna två gånger per år. Från RCC Uppsala Örebro är det beslutat att det är 
PNR:s ordförande och vice ordförande som deltar i dessa möten. 

7. Övriga frågor och nästa möte 

Övriga frågor 
Peter Amnell önskar att RCC tar fram en generell presentation om RCC för att kunna 
presentera RCC och patientsamverkansarbetet för exempelvis patientföreningar. Förslaget 
stöddes av de närvarande. Presentation bör vara kring 20 bilder, med ett enkelt språk och 
förutom att förklara RCC även inkludera information om de grupper som har PNF. 

Beslut: Annika pratar med RCC:s kommunikatör Jesper Törnlund om att ta fram en 
presentation. 

Nästa möte 
Datum för nästa möte: 13 juni. Annika återkommer om plats.  
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8. Aktivitetslista 

 

Aktivitetslista - Från 2019-02-14 Ansvarig Klart när? 

Kostnad för palliativa läkemedel i Värmland. 
Malin lyfter detta till vårdprocessgruppen för 
palliativ vård. 

Malin Hedlundh Så snart som möjligt 

Fysisk utbildningsdag (när nytt PNR på plats). Annika Larsson September 2019 

Skrivelse till processledare och ordförande för 
arbetsgrupper kring PNF:s upplevelser av 
uppdraget. 

Annika Larsson Mars 2019 

Lyfta för RCC styrgrupp om önskemål om två 
ordinarie PNF i cancerråden och vikten av 
arvode och reseersättning. 

Stig Lindahl Nästa RCC 
styrgruppsmöte 

Ta fram en presentation för PNF om RCC. Annika Larsson, 
Jesper Törnlund 

Senast maj 2019 

 

 


