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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), 
Uppsala, 19 september 2019 
Plats: Clarion Collection Hotell Etage, Västerås 

Närvarande: Therese Bergstedt, Anna-Karin Kihlström, Kerstin Hemström, Håkan Engman, 

Päivi Kirsilä, Christina Ögren, Stig-Olov Westlin, Ia Pudas, Jacob Kinge, Ewa Larsson, Peter 

Nordebo, Elenor Ekstrand, Kerstin Blomster, Stig Lindahl, Johan Nyström, Lena Lundström, 

Ulla Allard, Annika Larsson och Johan Ahlgren 

Förhinder: Madelaine Rörström, Anita Cole och Hanna Fredholm 

 

1. Mötets öppnade 

PNR:s ordf Stig Lindahl hälsade välkomna. Kort presentationsrunda. 

Föregående minnesanteckningar: 

Kostnad för palliativa läkemedel i Värmland. Vid föregående möten lyfte Anna-Karin 

Kihlström att patienter i livets slutskede i Värmland kan behöva bekosta läkemedel själv. Sedan 

senaste mötet har Anna-Karin bla haft möte med Christiane Ricken, processledare för RCC:s 

vårdprocessgrupp för palliativ vård och medicinsk ledningsansvarig i Region Värmland. Det har 

nu gått ut en riktad informationskampanj till vårdpersonal och Anna-Karin upplever att 

situationen nu blivit bättre.  

2. Nytt från RCC 

Nytt från RCC. Johan Ahlgren informerade om RCC:s organisation och aktuella frågor för 

RCC på sjukvårdsregional och nationell nivå, se bifogad presentation. 

Rapport från RCC Styrgrupp. RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består 

av två representanter per region i sjukvårdsregionen, bla cancerrådens ordförande, inklusive två 

representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och klinik. 

Sedan ett år tillbaka deltar även PNR:s ordförande på mötena. 

Under senaste mötet lyfte Stig vikten av att cancerråden har två patientföreträdare som 

ordinarie ledamöter. Idag har de allra flesta cancerråd det, men Värmland har valt en annan 

modell där separata möten med patientföreträdare anordnas.  

Kerstin Hemström sitter med i Västmanlands cancerråd och upplever att det är svårt att få 

respons från övriga patientföreningar inför cancerrådets möten. Stig håller med (sitter med i 

Uppsalas cancerråd). Stig-Olov Westlin tycker att det fungerar bra i Gävleborg. 

3. PNR:s fortsatta arbete.  

- Utvärdering av uppdraget. Annika visade kort resultatet av en utvärdering av PNR-

uppdraget (från mars 2019). Se bifogad presentation.  

- Ny ordf och vice ordf. Stig och Kerstin H kommer fortsätta sina uppdrag som ordf resp vice 

ordf till dess att ny ordf och vice ordf kan väljas i denna grupp. PNR överens om att vi försöker 

göra det under höstens andra PNR-möte, den 28 nov i Västerås.  
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Rekryteringsprocess: 

• Nominering senast 7 nov till Annika. Ledamot i PNR kan nominera sig själv eller ge 
förslag på lämplig person i PNR 

• Beskrivning över de nominerade (som vill anta uppdraget) skickas 20 nov till gruppen 

• Val den 28 november  

Annika skickar ut information om vad uppdragen innebär. 

- Arbete i projektform. Detta har diskuterats tidigare, men behöver lyftas igen i och med att 

vårt PNR är nytt. Tidigare PNR, både vårt och i övriga Sverige, framförde önskemål om 

möjligheten till arbete i mindre arbetsgrupper i projektform mellan möten. Alla RCC ställer sig 

positiva detta om de projekt som planeras kan utföras inom rimlig budget och är i linje med 

RCC:s uppdrag. Det är upp till ledamöterna i PNR att sätta samma arbetsgrupper och utforma 

projekt. Det är inget måste att ledamöter i PNR deltar i projektarbeten, det är frivilligt. För att 

stödja arbetsformen finns ett utarbetat projektdirektiv och en projektplansmall (i bilaga). 

Annika har försökt samla information om avslutade och pågående projekt vid övriga PNR till 

en projektbank att kunna inspireras av, se bilaga. Förhoppningsvis kommer även PNR 

Stockholm Gotland och PNR Norr infoga sina projekt där.  

Gruppdiskussion. PNR delades i fyra grupper och fick diskutera vad som skulle kunna vara 

prioriterade områden för projekt samt vad en projektgrupp konkret skulle kunna göra. 

Grupp 1 

• Önskar ta reda på vem som tar hand om patienten när den är färdigbehandlad. De allra 
flesta har fortsatt behov av hjälp och stöd och gruppen vill undersöka vilka rutiner som 
finns på olika sjukhus i vår region. 

• Min vårdplan. Det har ju visat sig att många inte har fått någon sådan över huvud taget 
och gruppen vill arbeta med att ta diskussionen med respektive sjukhus om hur det ser 
ut och vad de har för planer. 

• Anhörigstöd är också ett ämne för ett projekt. Gruppens erfarenheter skiljer sig mycket 
och man önskar undersöka varför alla sjukhus i regionen inte har samma regler. Inom 
detta ämne finns också frågan om vilket stöd man som anhörig har rätt till. 

Grupp 2 

• Finns det kunskap inom vårdorganisationen kring Min vårdplan? Vet alla involverade 
vad som skall ingå i Min vårdplan? Finns en samsyn? Sker ett aktivt erbjudande om Min 
vårdplan från vårdens företrädare? 

• Det borde finnas information i MVP om sena biverkningar och vad man kan göra om 
man får dessa. Idag bollas man som patient runt, ingen som tar ansvar. Ett exempel är 
mun- och halsopererades situation och svårigheten att få hjälp med biverkningar.  
 

Grupp 3 

Gruppen diskuterade hur projektarbete skulle kunna gå till, förslagsvis ett fysiskt uppstartsmöte 

och sedan via Skype. 

• Närståendeinformation. Hur får man ut det till klinikerna och hur får vi vårdpersonalen 
att informera anhöriga om resurser mm. 



 2019-10-09 

 3(4) 

 

 

Regionala cancercentrum i samverkan    
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

• Information till primärvården? 

• Uppdaterad information till alla, även till patienter med återfall. 

 

Grupp 4 

• Kirurgveckan 2022 kommer hållas i Västerås. PNR vill synas där. 

• Arvode + rätt till ledighet. 

• Rehab + Anhörig. Att få föreningar att kunna hjälpa till.  

 

Vi fortsätter diskussionen kring projekt under kommande PNR-möte. 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.  

4. Patientöversikter i cancervården  

Maria Sörby, RCC Uppsala Örebro, presenterade projektet med patientöversikter. Se bifogad 

presentation. Även på RCC:s webbplats finns information om projektet, 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/  

 
5. 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. 

Håkan Engman och Johan Nyström gav en uppdatering kring Livsgnistan. Tyvärr har Miguel 

Bascuas, initiativtagare till Livsgnistan, gått bort så det är fortfarande oklart hur verksamheten 

kommer drivas vidare. Livsgnistan har idag öppet onsdagar mellan kl 10-17 (stavgång, qigong, 

café, föreläsningar mm). Fråga uppkom om dag kan varieras. Man välkomnar fler föreningar att 

ansluta till projektet. Livsgnistans verksamhet kan följas här, http://livsgnistanorebro.se/  

Ljuspunkten i Gävleborg kommer under hösten ha verksamhet i både Gävle och Hudik. 

Ljuspunkten drivs av sex st föreningar. Till invigningen i Gävle i början av september kom ett 

50-tal personer och till invigningen i Hudik ca 25 st. De kommer ha samma program i båda 

städerna varannan vecka. RCC:s kommunikatör deltog under invigningen i Gävle, 

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-

oss/nyheter/2019/september/ljuspunkten--en-traffpunkt-for-patienter-och-narstaende-i-

gavleborg/  

Lena Lundström berättade om pågående projekt i Dalarna. Under hösten kommer Mediyoga att 

anordnas samt en föreläsningsserie för cancerpatienter och anhöriga. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/patientsamverkan/stod-till-lokal-patientsamverkan/
https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/patientsamverkan/stod-till-lokal-patientsamverkan/
http://livsgnistanorebro.se/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2019/september/ljuspunkten--en-traffpunkt-for-patienter-och-narstaende-i-gavleborg/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2019/september/ljuspunkten--en-traffpunkt-for-patienter-och-narstaende-i-gavleborg/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/2019/september/ljuspunkten--en-traffpunkt-for-patienter-och-narstaende-i-gavleborg/
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6. Avrapportering från grupper och möten 

- De lokala cancerråden/de lokala PNR 

Stig-Olov rapporterade från det Gävleborgs lokala PNR. Det är fortsatt långa strålköer för 

prostatacancerpatienter. Johan A bekräftade att det behövs en utbyggnad av strålkapaciteten bla 

pga Sveriges befolkningstillväxt och RCC driver den frågan nationellt. Man kan dock inte bara 

införskaffa ny strålutrustning, fler personer med kompetensen att genomföra strålningen 

behövs också.  

KSSK-situationen på öron-näsa-hals i Gävle är nu ngt bättre. 

Det ska nu startas ett nytt palliativt råd i Gävleborg. Diskussion kring tidig palliativ vård och 

vård i livets slutskede. Behov av utbildning av allmänhet och även vårdpersonal om vad palliativ 

vård är, att det inte bara handlar om döendefasen utan när cancern inte längre är botbar, dvs ett 

tillstånd som kan pågå under flera år/decennier. 

Anna-Karin informerade om att man i Värmland ska inrätta palliativa vårdplaner för 

patienterna. Vårdplanerna ska innehålla kontaktuppgifter till berörd vårdpersonal och 

tillhandahålla information för patienter och anhöriga. 

-Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan (NAP)  

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 H) och Annika. Gruppen har två 

avstämningsmöten per år med RCC i samverkan. Nästa möte är 19 december. PNR uppmanas 

att ha detta i bakhuvudet, om det finns frågor/områden som bör lyftas nationellt. 

 

7. Nästa möte och övriga frågor 

- Nästa möte. Torsdag 28 nov på Aros Congress Center, Västerås. 

- Övriga frågor. Elenor som arbetar på högstadieskola berättade att man där inför 

könsneutralitet i arbetet och uppmanar PNR att ha med den aspekten i PNR-arbetet också. 

Våren 2020 välkomnar Livsgnistan PNR till Örebro för möte där. 

 

Aktivitetslista 

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

Vad innebär uppdraget som PNR:s 

ordf + vice ordf. 

Annika mejlar information till 

PNR 

Snarast 

Nominering av ordf + vice ordf Alla Senast 7 nov 

Fundera vidare på potentiella projekt-

syfte, mål och konkreta aktiviteter 

Alla Innan 28 nov 

 


