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PNR-möte 

Videomöte via Teams  

2021-01-19  

 

Mötesanteckningar från patient- och närståenderådets 

möte, 2021-01-19 

Närvarande: Ulla Allard, Johan Nyström, Camilla Andersson, Stig Westlin, Ewa Larsson, 

Madelaine Rörström, Päivi Kirsilä, Jacob Kinge, Håkan Engman, Johan Ahlgren och Annika 

Larsson 

Förhinder: Elenor Ekstrand, Kerstin Blomster, Anna-Karin Kihlström, Lena Lundström och Ia 

Pudas 

Mötets öppnande  

Ulla hälsade välkommen. Kort presentationsrunda. Agenda och föregående minnesanteckningar 

fastställdes. 

Inför PNRs möte den 9 februari med RCC i samverkan 

Annikas presentation i bilaga. Annika visade årets överenskommelse inom cancervården mellan 

staten och SKR och fokuserade särskilt på de delar som landets PNR pekat ut som prioriterade 

områden i Vägen framåt:  

-Prevention och tidig upptäckt 

-Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård 

-Patientinformation 

-Patienter och närstående 

Den 9 feb ska ordf och vice ordf vid landets PNR träffa RCC i samverkan. Ulla kommer att 

delta. Under mötet kommer bl a årets överenskommelse att diskuteras. RCC i samverkan vill ta 

del av PNRs synpunkter på dokumentet och diskutera årets fokusområden.  

PNR överens om att de prioriteringar som gjorts tidigare, dels i september kring Vägen framåt, 

dels när projektområden identifierades för något år sedan, dvs Min vårdplan, anhöriga och 

primärvården (alarmsymtom, rehab), fortfarande är prioriterade. PNR önskar få info kring hur 

RCC i sam kommer att arbeta med dessa frågor och på vilket sätt PNR kan stötta i arbetet. 

Att göra: Alla uppmanas kontakta Ulla om man har synpunkter/kommentarer kring 
överenskommelsen. Gör detta senast 3 feb eftersom landets PNR har ett förmöte 4 feb för 
att enas om gemensamma synpunkter/frågor att lyfta med RCC i sam. 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse_effektiv_cancervard_2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
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Om kapitel 2 ”Patientmedverkan” i den sjukvårdsregionala 

cancerplanen 

Den nuvarande cancerplanen är under revidering. RCC Mellansverige önskar PNRs stöd i detta 

och planen kommer därför att diskutera på vårens PNR-möten. Johan N och Stig W kommer 

att stötta extra i arbetet. 

Ett utkast på planen kommer att skickas på remiss till berörda instanser i sjukvårdsregionen i 

mitten av mars. Planen ska gälla 2022-24 och ska först godkännas av Samverkansnämnden (i 

oktober) och sedan alla sju regioner. Regionerna utvecklar sedan egna handlingsplaner utifrån 

cancerplanen (de olika regionerna behöver ju arbeta på olika sätt för att komma framåt). PNR 

uppmanas att kontakta sin cancersamordnare om man vill ta del av sin regions handlingsplan. 

Diskussion kring hur kapitel 2 om patientmedverkan bör revideras. 

Punkter som lyftes: 

• Utmaning som patient- och närståendeföreträdare att få synpunkter från sin 
förening/annat forum inför möten. Mycket synpunkter kommer via Facebook-grupper. 

• Behov av stöd att strukturera arbetssätten. Hur bör man göra som patientföreträdare för 
att nå patienter och närstående, hur kan påverka man på rätt nivå och förankra idéer på 
hemmaplan? Verktyg behövs. 

• Utbildning och introduktion inför uppdraget ges av RCC, men inte av regionerna. 
Bättre kunskap kring digitala möten och uppstart av Facebook-grupper behövs. 

• Mötespunkter för patienter och närstående viktigt, dels för att träffa människor i samma 
situation, men är också ett bra sätt att fånga patienter och närståendes synpunkter. 

• Inte alla regioner betalar arvode, tex för deltagande i lokalt cancerråd. 

• Oklart hur mycket patient- och närståendeföreträdare involveras i utvecklingsarbete 
lokalt på sjukhusen. 

• Om patientmedverkan i den egna vården. SIP, samordnad individuell plan, bör finnas 
med (viktigt i övriga cancerplanen att MVP, patientöversikten och SIP finns med och 
tydliggörs). Hälso- och sjukvårdslagen behöver lyftas. 

• En grupp lyfter att alla fyra nuvarande aktiviteter är viktiga och att man vill fortsätta 
med projektbaserat arbetssätt. 

• Ersättning av förlorad arbetsinkomst borde diskuteras på nationell nivå för att få fler 
patientföreträdare i arbetsför ålder. 
 

Att göra: Ulla och Johan N skickar förslag på reviderad text till 2b. Annika kontaktar alla 
cancersamordnare och efterhör hur cancerrådens samverkan med patient- och 
närståendeföreträdare ser ut och om arvode utbetalas.   

 

 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/mellansverige/regional-cancerplan-2019-21_version-190114.pdf
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Tillgång till kontaktsjuksköterskor under pandemin 

RCC Mellansveriges arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor, där Ulla är patient- och 

närståendeföreträdare, undrar hur patienter och närstående upplevt tillgången på 

kontaktsjuksköterskor under pandemin. 

Att göra: Alla som har möjlighet ombeds att kontakta sina föreningar/andra forum för att 
fråga patienter och närstående kring hur de upplevt tillgången till kontaktsjuksköterskor och 
återrapporterar till Ulla. Gör detta innan 15 feb.    

 

Ordförande för PNR 

Sedan Kerstin Hemström avsade sig ordförandeuppdraget i somras saknar PNR ordförande. 

Ulla Allard känner att hon inte har tid att ta på sig ordförandeskapet. 

Diskussion: Ingen av de närvarande anmälde intresse av att tas sig an ordföranderollen. 

Gruppen överens om att vi frågar PNRs tidigare ordförande Stig Lindahl om han vill vara 

ordförande under 2021. Annika informerade att tre nya patient- och närståendeföreträdare har 

anmält intresse av att bli nya ledamöter i PNR. Kanske någon av dessa på sikt kan tänka sig att 

bli ordförande. Gruppen överens om att dessa kontaktas för att erbjudas plats i rådet. Flera 

ledamöter har dessutom avsagt sig PNR-uppdraget de senaste månaderna. Det gäller: Therese 

Bergstedt, Christina Ögren och Hanna Fredholm. Ulla kan ev tänka sig att fortsätta ta ett större 

ansvar för PNR, men kan behöva avlastning med vissa av uppdragen. 

Att göra: Annika börjar med att kontakta Stig och bjuder in nya företrädare till PNR. Om 
Stig avböjer så skickar Annika ordförandes uppdragsbeskrivning till gruppen så att alla kan 
fundera en gång till om de kan tänka sig uppdraget. 

Annika bjuder in nya ledamöter till PNR.   

 

PNRs fokusområden för 2021 

I PNRs årsrapport för 2019 finns fokusområden för 2020 med. Diskussion om vilka 

fokusområden PNR ska ha för 2021. Hur:et viktigt, hur arbetar vi med områdena. 

Beslut: Fokusområden behålls för 2021. Avseende utbildning bör fokus ligga på digitala 
möten och Facebook-grupper. Gruppen överens om att vi bör utgå från PNRs prioriteringar 
i Vägen framåt, dvs Prevention och tidig upptäckt, Rehabilitering (primärvården), 
uppföljning och palliativ vård, Min vårdplan och Anhöriga.  

 

 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/mellansverige/patientradet/2019_arsberattelse_pnr-uppsala-orebro_200316.pdf
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Om stöd från RCC till patientföreningar för deltagande i professionens 
mässor. 

Anna-Karin Kihlström lyfte frågan vid föregående möte. Johan A har lyft frågan i RCC i 

samverkan som är eniga om att om stöd för deltagande i mässor/kongresser kan ges så ska 

deltagandet vara på uppdrag från RCC. Avseende monterkostnad så är det osäkert om RCC kan 

sponsra det, beroende av kostnad (ibland kan patientföreningar förhandla sig till lägre 

kostnader) och hur upplägget skulle se ut, men även för detta behöver man ha ett uppdrag från 

RCC, tex informationsspridning.  

Nytt från RCC 

Johan visade bl. a. en sammanfattning över vad RCC åstadkommit de senaste 10 åren, inklusive 

över 40 nationella vårdprogram, omkring 30 kvalitetsregister, de sjukvårdsregionala 

vårdprocessgrupperna (21 st bara i vår sjukvårdsregion), regimbiblioteket mm. 

Om kunskapsstyrningen. På nationell nivå håller 26 nationella programområden på att 

utvecklas. RCC i samverkan räknas som Nationellt programområde för cancer, men RCC har 

ett bredare uppdrag än övriga programområden. Det pågår en diskussion på nationell nivå att 

RCC måste anpassas till övrig kunskapsstyrning. RCC i sam arbetar för att få behålla nuvarande 

uppdrag och struktur. 

Nya uppdrag i överenskommelsen inkluderar bl.a. utökad arbete inom prevention, stöd till 

organiserad prostatacancertestning, tidig upptäckt av cancer (primärvården), framtagande av 

statistik och analys av covids effekter på cancervården och satsning på precisionsmedicin via 

Genomic Medicine Sweden. 

 

Övrig fråga 

Önskemål från PNR att få utbildningstillfälle kring digitala möten via Teams, Teams som 

samarbetsplattform (alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC Mellansverige kommer 

att bjudas in till en Teamsgrupp, mer information kommer) och kring hur man startar 

Facebook-grupper. Annika skickar inbjudan under våren. 

 

Vårens möten 

Vårens möten kommer att vara digitala. Förslag att vi har fler kortare avstämningar. Nästa möte 

tisdagen 9 mars kl 14-16. Annikas koordinatorskollega Malin Hedlundh kommer att ta över 

patientsamverkansansvaret på RCC Mellansverige, men Annika kommer att delta under 

kommande möten. 

 

Vid pennan, 

Annika Larsson 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse_effektiv_cancervard_2021.pdf

