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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), 
Uppsala, 13 juni 2019 
Plats: RCC, Uppsala 

Närvarande: Therese Bergstedt, Anna-Karin Kihlström, Kerstin Hemström, Håkan Engman, 
Päivi Kirsilä, Christina Ögren, Anita Cole, Stig-Olov Westlin, Ia Pudas, Jacob Kinge, Ewa 
Larsson, Madelaine Rörström, Peter Nordebo, Annika Larsson och Johan Ahlgren 

Förhinder: Elenor Ekstrand, Kerstin Blomster, Stig Lindahl, Johan Nyström och Lena 
Lundström  

 

1. Mötets öppnade 
RCC:s verksamhetschef Johan Ahlgren hälsade välkomna till det första PNR-mötet kommande 
treårsperiod (juni 2019-2022).  

Presentationsrunda. Stig Lindahl, prostatacancerförbundet och tidigare ordförande för PNR 
kunde tyvärr inte närvara. Stig har meddelat att han kan vara PNR:s ordförande till en ny 
ordförande och vice ordförande väljs av PNR. Förhoppningsvis kan val ske under 
höstterminens andra möte. Kerstin Hemström är vice ordförande för tillfället. 

Föregående minnesanteckningar. Annika Larsson gick igenom den aktivitetslista som 
upprättades då rådet träffades 14 februari, se Annikas bifogade presentation: 
- Kostnad för palliativa läkemedel i Värmland. Vid föregående möte lyfte Anna-Karin 
Kihlström att patienter i livets slutskede i Värmland kan behöva bekosta läkemedel själv. Region 
Värmlands läkemedelschef svarar att så inte är fallet. Anna-Karin, även apoteksanställd, menar 
att det inte stämmer, hon stötte på en patient så sent som förra veckan som behövde betala. 
Problemet tycks gälla patienter med vård av kommunal hemtjänst. Annika ber Malin Hedlundh, 
koordinator för vårdprocessgruppen för palliativ vård kontakta Värmlands representanter (har 
bl a en ledamot från Karlstad kommun och en från Centralsjukhuset i Karlstad) och på nytt 
förmedla det som framkommit. Ett förslag är att Värmlands representanter har ett möte med 
Anna-Karin för att få en bättre förståelse och ev kunna åtgärda ev brister.   
- Fysisk utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare blir 24 september i Uppsala. 
Program skickas ut i augusti, ska vara ett komplement till webbutbildningen. 
- Annika har kommunicerat de synpunkter som framkom under senaste PNR-mötet med 
processledarna för RCC:s vårdprocessgrupper  
- Stig Lindahl är i rollen som PNR-ordf adjungerad ledamot i RCC styrgrupp. Under senaste 
styrgruppsmötet i maj lyfte Stig PNR:s önskemål om två ordinarie patient- och 
närståendeföreträdare i cancerråden och vikten av arvode och reseersättning. 
- Annika och Jesper Törnlund (kommunikatör RCC) har tagit fram en presentation inkl manus 
om RCC. Presentationen är ämnad för patient- och närståendeföreträdare som vill presentera 
RCC för sina patientföreningar eller nätverk. Annika visade presentationen för gruppen och 
även var på RCC:s webbplats information om patientsamverkan 
(https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/patientsamverkan/) och 
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PNR finns (https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/patientradet-uppsala-orebro/).  

Det framhölls att det tidigare, innan RCC:s webbplats gjordes om, fanns en tydlig länk där man 
kunde anmäla sig till RCC:s nyhetsbrev. Denna ligger nu längst ner på webbplatsen i den svarta 
listen. PNR:s ledamöter gav sitt samtycke till att Annika listar hela PNR som prenumeranter på 
nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet kommer en gång per månad, men har uppehåll under sommaren. 

 

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

 

3. PNR 2019-22. Gemensam diskussion om vårt gemensamma arbete 
och arbetssätt  

Se Annikas bifogade presentation. PNR:s uppdragsbeskrivning presenterades. PNR träffas 
under 4 heldagar per år. För att få ett mer aktivt PNR har PNR vid RCC Uppsala Örebro (men 
även landets övriga 5 PNR) tidigare efterfrågat möjligheten till att driva projekt i mindre 
arbetsgrupper mellan ordinarie PNR-möten. Detta välkomnas av RCC, men är beroende av 
PNR-ledamöternas vilja och aktivitet. För att underlätta arbete i projektform har två dokument 
tagits fram, dels ett projektdirektiv och en projektplansmall. Dessa dokument finns bifogade 
minnesanteckningarna. 

Vid andra RCC har PNR haft ett projektbaserat arbetssätt under flera år, bl a PNR Stockholm-
Gotland och PNR Väst. Annika har nu bett alla PNR att skicka information om vilka projekt 
som pågått/pågår för att göra en nationell projektbank. Tanken är att övriga PNR ska kunna 
inspireras och få förslag på projekt som även kan drivas i vår sjukvårdsregion. Annika skickar ut 
mer info om pågående projekt under slutet av augusti/början av september. Om någon vill 
börja skissa på projektidé redan nu så är det bara att börja. 

Diskussion om fortsatt arbete. Det framhölls att det är viktigt att man identifierar områden som 
ej är för spretiga och försöka fokusera på något konkret. För motivation bör områden som 
PNR känner extra för väljas ut. Om man exempelvis vill arbeta för en ökad användning av Min 
vårdplan (MVP) kan ett förslag vara att PNR tar fram en enkät som alla berörda 
mottagningschefer i sjukvårdsregionen får besvara. Ia Pudas har noterat att det är stora 
skillnader i hur MVP används inom Region Uppsala. För patienter med bröstcancer fungerar 
det bra, men inom prostata inte alls. 

 

4. Sjukvårdsregional cancerplan och regionernas handlingsplaner  

Jessica Nordlander presenterande Uppsala-Örebro sjukvårdsregions cancerplan (se bifogad 
presentation). Den antogs av Samverkansnämnden (sjukvårdsregionens politiska ledning) i 
december 2018. Sedan dess har sex av våra regioner (alla utom Uppsala) godkänt den och tagit 
fram regionala handlingsplaner där det redovisas vad varje region ska göra för att uppnå målen i 
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cancerplanen. RCC har också tagit fram en handlingsplan för sitt arbete med planen. Den 
sjukvårdsregionala cancerplanen ligger på RCC webbplats, https://cancercentrum.se/uppsala-
orebro/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/.  

För att ta del av de regionala handlingsplanerna så uppmanar Jessica intresserade att kontakta de 
lokala cancerrådens cancersamordnare. Kontaktuppgifter finns på följande länk, 
https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/organisation/lokala-
cancerrad/cancersamordnare/.  
 

5. Rapport från möten, grupper och projekt 

Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan (NAP) och möte med RCC i samverkan 
Denna grupp har ett övergripande uppdrag att utveckla formerna för patientsamverkan för att 
skapa likvärdiga förutsättningar för patient- och närståendemedverkan nationellt. I gruppen 
finns två representanter per PNR och den patientsamverkansansvariga från resp RCC. Från vårt 
PNR deltar ordförande (Stig), vice ordförande (Kerstin) och Annika. Gruppen har två 
avstämningsmöten per år med RCC i samverkan. RCC i samverkan består av RCC:s 
verksamhetschefer och leds av den nationella cancersamordnaren vid SKL (Hans Hägglund). 
Information om gruppernas senaste möte den 10 juni finns i Annikas presentation. 
 
Projektet ”Lokal patientsamverkan” 
Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro gör under 2019 en satsning på samverkan mellan 
olika patientföreningar i vår sjukvårdsregion. Respektive region 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/. Hittills har tre regioner 
beviljats medel; Örebro, Gävleborg och Dalarna. Det finns fortfarande möjlighet för övriga 
regioner att ansöka om medel. Se Annikas presentation över de aktiviteter som planeras i de tre 
beviljade regionerna. 

Möte med Dalarnas PNR 20 maj 

Stig L och Annika besökte Dalarnas PNR 20 maj. RCC presenterades och hur RCC:s PNR 
arbetar. Dalarnas PNR är under uppstart och de önskar att fler patient- och 
närståendeföreträdare från Dalarna engagerar sig i gruppen. PNR uppmanar att kontakta sina 
föreningar om att vidarebefordra informationen till medlemmar i Dalarna. Intresseanmälan 
skickas till cancersamordnaren Susanne Börjesson, susanne.borjesson@regiondalarna.se.  

 

6. Övriga frågor och höstens möten 

Övriga frågor 
- Cancerseminarium i Almedalen kl 08.45-12.00. Seminariet anordnas av RCC och kommer 
kunna streamas live. Mer info och länk på RCC:s webbplats, www.cancercentrum.se.  
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- Arvode. Päivi Kirsilä uppgav att arvode inte betalats ut. Annika påminner övriga 
vårdprocesskoordinatorer om att komma ihåg att notera i ekonomisystemet när företrädare 
deltagit på möten. Annika uppmanade PNR att säga till om problemen fortsätter. 

- Stig-Olov Westlin berättade att Kvinnokliniken i Gävle är obemannad över helgerna och att 
inneliggande patienter då flyttas på. Detta skapar en oro bland patienterna. Vidare har samtliga 
kontaktsjuksköterskor på Öron-näsa-hals sagt upp sig och enligt uppgift kommer inte nya vara 
på plats förrän oktober. Stig-Olov uppmanades att lyfta detta med Gävleborgs 
cancersamordnare, Per Fessé. Om man inte får hjälp kan man ta hjälp av Patientnämnden i 
särskilda ärenden. Patientnämnden har bla en kommunikation med berörd verksamhetschef.  

- Ewa Larsson lyfte tillgång till Min vårdplan (MVP). När Ewa strålades 2016 visste inte 
strålmottagningen vad MVP var när Ewa efterfrågade den. Samma sak upprepade sig nu under 
våren 2019. Inte ens sektionschefen kände till MVP. På Lungkliniken upplever Ewa att MVP 
fungerar. Hur sprider vi information om Min vårdplan? Patienter och närstående som inte är 
insatta vet ju inte ens att de ska efterfråga en vårdplan. Detta skulle kunna vara ett ämne för ett 
framtida projektarbete inom PNR, att sprida information till patienter om att de ska efterfråga 
MVP. Om tillräckligt många efterfrågar det så kommer det erbjudas. Strålmottagningen i 
Uppsala har haft det tufft bemanningsmässigt, men en bra patientinformation i samlad form, 
som MVP är, borde i längden spara tid för vårdpersonalen. PNR skulle ev kunna be alla patient- 
och närståendeföreträdare i vårdprocessgrupperna att efterhöra hur Min vårdplan används i 
sjukvårdsregionen för de olika cancerdiagnoserna. 

- Anita Cole tipsade om en sömnskola på 1177. 

- Resultat från utvärderingen av patient- och närståendeföreträdaruppdraget kommer 
presenteras 24 sept under patientföreträdarutbildningen 

- Text om palliativ vård för 1177. Malin Hedlundh, RCC Uppsala Örebro, har arbetat med 
detta. Vill använda PNR som remissinstans. Annika skickar ut texterna. 

 

Höstens möten 

Höstens möten äger rum 19 september och 28 november. Gruppen föredrar möten i Västerås. 
Annika bokar lokal där.   

 

 

Aktivitetslista 

Aktivitetslista - Från 2019-06-13 Ansvarig Klart när? 

Kostnad för palliativa läkemedel i 
Värmland 

Annika L pratar med Malin 
Hedlundh för vidare kontakt 
med vårdprocessgruppen i 
palliativ vård 

Snarast 
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Fysisk utbildningsdag 24 sept Annika påbörjar programmet, 
tar hjälp av övrig RCC-
personal samt Kerstin och 
Stig 

Att skickas ut i 
augusti 

Nyhetsbrev – registrerar PNR:s 
ledamöter  

Annika Snarast 

PNR:s arbete i projektform 
-delge projektdirektiv och 
projektplansmall 
-ta fram nationell projektbank 
-alla funderar över projekt som PNR kan 
driva 

 
Annika skickar ut 
 
Annika sätter samman 
Alla 

 
Snarast 
 
Aug/Sept 
19 september 

Dalarnas PNR önskar fler patient- och 
närståendeföreträdare 
-Patientföreningar ombeds uppmana 
medlemmar i Dalarna att kontakta 
susanne.borjesson@regiondalarna.se vid 
intresse.  

 
 
Alla  

 
 
Snarast 

Arvode Annika påminner övriga 
vårdprocesskoordinatorer om 
att notera i ekonomisystemet 
när patient- och 
närståendeföreträdare deltagit 
i aktiviteter 

Snarast 

Text om palliativ vård på 1177.se 
-Utskick av text 
-Ge synpunkter på text 

 
Annika  
Alla 

 
Snarast 
3 juli 

 

 


