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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), 
Uppsala, 28 november 2019 
Plats: Aros Congress Center, Västerås 

Närvarande: Madelaine Rörström, Anita Cole, Hanna Fredholm, Therese Bergstedt, Anna-
Karin Kihlström, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Christina Ögren, Stig-Olov Westlin, Ia Pudas, 
Ewa Larsson, Elenor Ekstrand, Kerstin Blomster, Stig Lindahl, Johan Nyström, Ulla Allard, 
Annika Larsson och Johan Ahlgren 

Förhinder: Lena Lundström, Kerstin Hemström och Jacob Kinge 

 
Mötets öppnade 
PNR:s ordf Stig Lindahl hälsade välkomna. Kort presentationsrunda. Föregående 
minnesanteckningar godkändes. 
 

Nytt från RCC 

Rapport från RCC Styrgrupp. Under sin tid i styrgruppen har Stig lyft patient-
/närståenderepresentation i de lokala cancerråden. Idag har alla cancerråd det, förutom 
Värmland som har valt en annan modell där separata möten med patientföreträdare anordnas.  

Under styrgruppens möte diskuterades bland annat nivåstruktureringen i sjukvårdsregionen, 
med särskilt fokus på njur- och prostatacancer. Mer information om styrgruppen och 
minnesanteckningar från gruppens möten finns på RCCs webbplats, 
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/organisation/styrgrupp/. 

Diskussion: Stig-Olov lyfte att bröstcancerpatienter i Gävleborg har högst dödlighet i landet i 
jämförelse med andra regioner. Stig informerade att Prostatacancerförbundet arbetar för att 
primärvården ska remittera patienter vidare när höga PSA-värden upptäcks. 

RCC i samverkan. Se Johans bifogade presentation.  

Det tyder på att regeringen kommer att satsa ungefär samma summa pengar som tidigare år på 
cancervården genom en överenskommelse med SKR (tidigare SKL). Den summan brukar ligga 
på ca 500 miljoner kr per år, av vilken huvuddelen av pengarna går direkt ut till regionerna.  

RCC i samverkan har under hösten arbetat med ett gemensamt nationellt måldokument som 
ska gälla kommande tre år. Dokumentet är strukturerat utifrån de tio områden som regeringen i 
sin långsiktiga inriktning för cancervården har pekat ut som centrala för RCCs verksamhet, 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/maj/regeringens-
langsiktiga-inriktning-for-cancervarden/. Några RCC har gällande regionala cancerplaner, 
bland annat RCC Uppsala Örebro. Dessa kommer inte att stå i konflikt med det nationella 
dokumentet. 

Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan (NAP). Denna grupp har ett övergripande 
uppdrag att utveckla formerna för patientsamverkan för att skapa likvärdiga förutsättningar för 

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/organisation/styrgrupp/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/maj/regeringens-langsiktiga-inriktning-for-cancervarden/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/maj/regeringens-langsiktiga-inriktning-for-cancervarden/
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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 och då har PNR-representanterna i gruppen enats om 
att framföra vikten av att RCC fortsätter att arbeta med införande av kontaktsjuksköterska, Min 
vårdplan (MVP) och cancerrehabilitering.  

 

Återrapportering 

De lokala cancerråden/de lokala PNR. 
-Uppsala. Stig är patientföreträdare i det lokala cancerrådet. Han har uppdaterat sin 
distributionslista för att kunna samla in synpunkter från andra patientföreningar inför möten 
samt utskick av mötesanteckningar. Under senaste mötet diskuterades bland annat lokala 
vårdprocessgrupper och utmaningar att få de att fungera. 
-Örebro. Efter Miguel Bascuas bortgång är nu Therese patientföreträdare i det lokala 
cancerrådet. Rätten till second opinion (ny medicinsk bedömning) och företaget Alivias 
verksamhet diskuterades. Therese skickar cancerrådets protokoll till berörda PNR-ledamöter. 
-Gävleborg. Det lokala PNR har ett mycket bra samarbete med den lokala cancersamordnaren. 
Det finns tankar om att inkludera information om Ljuspunkten i MVP på 1177.se och att en 
kontaktsjuksköterska ska knytas till Ljuspunkten. En utbildningsdag planeras för Gävleborgs 
lokala PNR. 
-Dalarna. Dalarnas lokala PNR har 7 st ledamöter. Cancerrådet har under hösten gjort en 
utbildningsinsats om SVF i primärvården. Då diskuterades även cancerrehab och sena 
biverkningar. Det lokala patientsamverkansprojektet har inget namn, men har beviljats pengar 
av RCC och har under hösten bedrivit mediyoga och en föreläsningsserie för patienter och 
närstående. 
-Värmland. Diskussion om patientsäkerhet och cancerrehabilitering, särskilt vikten av träning i 
anslutning till diagnos och behandling lyftes. 
 
Diskussion: Johan A menar att sjukvården måste bli bättre på att informera om rätten till 
second opinion. Kommentar om att multidisciplinära konferenser (MDK) delvis fungerar som 
en second opinion där fler läkare bedömer patienten och ger rekommendationer om fortsatt 
vård. Fråga uppkom om privata aktörer kommer åt kvalitetsregisterdata. Det gör de inte, men 
alla kommer åt årsrapporter och andra interaktiva rapporter som publiceras på RCC-webben 
och andra publika ställen. 

 

Min vårdplan på 1177.se 
Ida Kedling, projektledare på RCC Uppsala Örebro, berättade om vad Min vårdplan på 1177.se 
är och hur långt arbetet kommit. Se Idas bifogade presentation. Beslut är nu taget av RCC 
samverkan att arbetet med Min vårdplan cancer ska vara nationellt, dvs målet är att patienter ska 
få samma information oberoende av var i landet de bor. De som inte vill ha MVP på 1177.se 
ska erbjudas en pappersversion. 
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Diskussion om namnet Min vårdplan och att det leder till en del missförstånd. MVP är inte en 
medicinsk vårdplan eller rehabiliteringsplan. MVP är patientinformation och är ingen 
journalhandling (även om koppling till journalen kommer finnas i MVP via en länk). 

Ida visade hur MVP på 1177.se kommer se ut och visade exempel på information, tex 
information om patientföreningar. Idag är den väldigt kort och kan byggas ut. Anna-Karin 
menade att det räcker med att det finns en länk till förbundet, det kommer att vara svårt att 
hålla all information om patientföreningar i MVP uppdaterad. I samband med att man länkas till 
ny sida bör det komma upp en dialogruta som informerar om att man lämnar 1177. 

I varje region i vår sjukvårdsregion finns det en införandegrupp som har ansvar för att införa 
MVP i regionen när den nationella texten för diagnosen finns tillgänglig. Denna införandegrupp 
har ansvar att informera/stötta verksamhetschefer och berörd vårdpersonal och har uppdaterad 
information om var i arbetet man befinner sig. 

Diskussion. Vården behöver bli bättre på att informera patienter att en behandling kan föra 
med sig negativa konsekvenser. Det görs inte tillräckligt idag, vilket innebär att patienter känner 
sig lurade. Viktigt med realistiska förväntningar. 
 

PNR:s fortsatta arbete 
Mötesformer. Gruppen överens om att två heldagar per termin för PNR-möten är lagom. 
Diskussioner i mindre grupper är att föredra, flera kommer då till tals. Även externa föreläsare, 
tex info om MVP eller patientöversikter, uppskattas. 

Nationella PNR-projekt. PNR Väst vill starta två projekt som de anser passar att driva på 
nationell nivå, ett projekt om subventionerad tandvård och ett om trygg sjukförsäkring. Annika 
skickar ut mer information från PNR Väst när det finns tillgängligt och efterfrågar om någon i 
PNR Uppsala Örebro har intresse av att delta. 

Arbete i projektform. Tidigare PNR, både vid Uppsala Örebro och i övriga Sverige, har 
framfört önskemål om möjligheten till arbete i mindre arbetsgrupper i projektform mellan 
möten. Utifrån föregående möte har Stig och Annika ringat in tre områden som kommit upp 
som särskilt intressanta för projektarbete; närstående, Min vårdplan och primärvården. Gruppen 
överens om de utmaningar som listas nedan. 

Utmaningar, närstående: 

• Det finns information, men den förmedlas inte 
• Närstående erbjuds inte det stöd de behöver, tex samtalsstöd 
• Att stödet till närstående är ojämlikt mellan kommuner/regioner 
• Låg kontinuitet i anhöriggrupper 

 
Stig gav en sammanfattning över tillgänglig information och stöd för närstående, se Annikas 
presentation.  

Min vårdplan, utmaningar: 

• Att patienter inte erbjuds MVP 
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• Att informationen i MVP är för knapphändig eller felaktig 
• Att patienter/närstående inte känner till MVP 
• Att vårdpersonal inte känner till MVP 

 

Primärvården, utmaningar: 

• Primärvården känner inte alltid till alarmsymtom och remitterar inte vidare till specialist 
• Primärvården tar inte patienten på allvar 
• Begränsad kunskap om seneffekter efter cancerbehandling (återkoppling från 

specialistvård) 
• Patientföreningar får inte alltid sprida information om föreningen i primärvårdens 

lokaler 
 

PNR delades i tre grupper för diskussion av hur projektidé inom de tre områdena skulle kunna 
se ut. Vad skulle PNR konkret kunna bidra med och vad vill PNR arbeta vidare med? 

Sammanfattning av diskussionerna: 

Närstående, fortsatt diskussion kring projekt: 
- Skulle närstående kunna få närståendeanpassad information på samma sätt som patienten via 
Stöd och behandlingsplattformen och 1177? Ida kommer lyfta detta nationellt.  
- Skapa dialog med vården om närståendes behov. Till exempel kan PNR tillsammans med RCC 
ordna regiondag kring närstående (för vårdpersonal/patienter/närstående) alternativt ta fram 
skrift/brev till sjukvårdsregionens cancerråd/verksamhetschefer om närståendes behov och 
uppmana dem att dela ut RCCs broschyr till de anhöriga, 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/samverkan/narstaende/broschyr_narstaende_191125_skrivare.pdf, samtidigt som 
patienterna får Min vårdplan.  

Min vårdplan, fortsatt diskussion kring projekt: 
- Information i väntrum om MVP för att informera patienter om att den finns och kan 
efterfrågas. Fortsatt diskussion om hur detta bör göras på bästa sätt. Även följande broschyr 
finns, https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-
orebro/min-vardplan/min-vardplan-folder-191127.pdf  
-Information om hur man tekniskt använder 1177 och bank-ID. Det finns en rädsla för ny 
teknik, särskilt bland äldre personer. Ida lyfter problematiken kring bank-ID till den nationella 
grupp som arbetar med att utveckla MVP på 1177.se om att grundläggande information om 
Bank-ID behövs, vad det är och hur man använder det.  
 
Primärvården, fortsatt diskussion kring projekt: 
- Det finns ett utbildningsbehov i primärvården. Arbetet med SVF i primärvården som 
genomförts i Dalarna rekommenderas för andra regioner. 
- Information om alarmsymtom vid cancer på tv-skärmarna i väntrummen på vårdcentraler. 
Angående alarmsymtom kan information spridas till allmänheten på andra sätt, tex genom 
annonser i tidningar  
- Information om patientföreningar på tv-skärmarna i väntrummen på vårdcentraler 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/narstaende/broschyr_narstaende_191125_skrivare.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/narstaende/broschyr_narstaende_191125_skrivare.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-orebro/min-vardplan/min-vardplan-folder-191127.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-orebro/min-vardplan/min-vardplan-folder-191127.pdf
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- Möte mellan PNR och chefer inom primärvården. Borde finnas gemensamma bestämmelser 
för alla vårdcentraler kring spridning av informationsmaterial från patientföreningar. 

Gruppen konstaterar att det är svårt att ringa in konkreta projekt som PNR kan arbeta vidare 
med. Alla tänker vidare. De som har idéer och är intresserade är välkomna att skissa på 
projektidéer och sätta ihop projektgrupper. Projektdirektiv och projektmall är bifogade 
minnesanteckningarna. 

Val av ordförande och vice ordförande 
Till ordförande valdes Kerstin Hemström och till vice ordförande Ulla Allard. 

Vårens möten  
Den 6 februari på Aros Congress Center i Västerås och den 11 maj i Livsgnistans lokal i 
Örebro.  

Övriga frågor 
Projekt lokal patientsamverkan. RCC Uppsala Örebro fortsätter under 2020 satsningen på 
samverkan mellan olika patientföreningar i vår sjukvårdsregion. Respektive region kan fortsatt 
äska om sammanlagt 100 000 kronor för samverkansprojekt. Projektdirektiv och 
ansökningshandlingar kommer uppdateras och finnas på RCC:s webbplats, 
https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/patientsamverkan/stod-till-
lokal-patientsamverkan/. 

Studie av PNR. RCC Uppsala Örebro har blivit kontaktad av docent Mio Fredriksson som vill 
studera effekterna av patient- och medborgarmedverkan och önskar bland annat studera PNR 
Uppsala Örebro i det arbetet. PNR positiva till att låta Mio berätta om projektet under nästa 
PNR-möte. 

 

Aktivitetslista 

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

MVP och Bank-ID 
MVP för anhöriga 

Ida kommunicerar med 
nationellt ansvariga för MVP 

Innan 6 feb 

Fundera vidare på potentiella projekt-
syfte, mål och konkreta aktiviteter 

Alla Innan 6 feb 

Lokal patientsamverkan. Uppdatering 
av projektdirektiv och 
ansökningshandlingar 

Annika Snarast 

 

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/
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