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Möte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), 
Västerås, 6 februari 2020 
Plats: Aros Congress Center, Västerås 

Närvarande: Lena Lundström, Kerstin Hemström, Jacob Kinge, Madelaine Rörström, Therese 

Bergstedt, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Christina Ögren, Stig-Olov Westlin, Ewa Larsson, 

Elenor Ekstrand, Stig Lindahl (del av dag), Johan Nyström, Ulla Allard, Annika Larsson och 

Johan Ahlgren 

Förhinder: Anita Cole, Camilla Andersson, Hanna Fredholm, Ia Pudas, Anna-Karin Kihlström 

och Kerstin Blomster 

 

Mötets öppnande 

Kerstin Hemström hälsade välkomna. Dagens agenda och föregående minnesanteckningar 

fastställdes. 

Ida Kedling har lyft de frågor som PNR framförde kring Min vårdplan på 1177.se vid det 

senaste mötet till de nationella samordnarna för Min vårdplan. Då nämnde PNR bland annat att 

även närstående skulle behöva ett Stöd och behandlingsprogram i samma stil som patientens 

MVP. Tyvärr svarar de nationella samordnarna att detta inte kan göras i nuvarande projekt för 

Min vårdplan på 1177.se. Det kommer att rikta sig till patienten även i fortsättningen men med 

avsnitt som vänder sig till närstående.  

Gällande Bank-ID och teknikovana så är man även på nationell nivå medveten om att behovet 

finns och att patienter behöver stöd. Projektet har bett regionerna att själva bistå sina invånare 

med hjälp och stöd.  

Kommentar: Annika har efter mötet pratat med ordförande för RCCs nationella arbetsgrupp för 

kontaktsjuksköterskor och MVP. Enligt hen har det fattats beslut om att namnet Min vårdplan 

inte kommer att ändras. Annika efterhörde också hur patient- och närståendeföreträdare har 

valts till arbetsgrupperna som utvecklar de diagnosspecifika texterna till MVP. 

Patientföreningarna på nationell nivå har ombetts att utse företrädare till grupperna.  

 

Nytt från RCC 

Efter önskemål från PNR visade Johan data över hur regionerna lever upp till SVF-målen, se 

Johans bifogade presentation. Mer information om standardiserade vårdförlopp (SVF) finns på 

RCCs webbplats, https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/. Där kan man även få kontinuerliga uppdateringar 

kring bland annat SVF-statistik.  

De SVF-mål som finns uppsatta säger att senast 2020 ska 70% av alla patienter med välgrundad 

misstanke om cancer utredas enligt SVF och 80% av dessa ska få behandlingsstart inom 

stipulerad tid. Regionerna uppfyller i stort sätt 70%-målet, men regionerna klarar idag inte 80%-

målet. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/
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Sammanfattningsvis kan man säga att SVFs måluppfyllelse är spretig, dels mellan diagnoser men 

också mellan regioner. På det stora hela har tyvärr inte väntetiderna (från misstanke till start av 

behandling) gått ner under satsningen, men väntetiderna har inte heller ökat lika mycket som de 

gjort för annan vård. SVF har inneburit att vården har blivit mer jämlik över landet och att 

vården tvingats se över och förbättrat sina arbetssätt och flöden. En annan fördel är att det även 

fokuserats på mindre vanliga men allvarliga cancerdiagnoser. 

Fråga från PNR om den läkar- och ssk-brist som finns i vården bidrar till att målen inte nås. 

Johan håller med om att personalbristen bidrar, men att det också krävs strukturella 

förändringar och förnyade arbetssätt. Det finns vårdenheter som lyckats bra och det är viktigt 

att vården lär av varandra. 

Under våren kommer Johan tillsammans med den nationella cancersamordnaren och SVF-

ansvarig vid SKR att besöka sjukvårdsregionens regioner för dialog om hur SVF-arbetet 

fungerar och kan utvecklas ytterligare. 

 

Rapport från patient- och närståendeföreträdare i 

vårdprocessgrupperna och sjuksköterskenätverken 

Annika har bett att de patient- och närståendeföreträdare som sitter i vårdprocessgrupperna och 

sjuksköterskenätverken återrapportera kring 2019 års arbete. Se bifogad presentation kring 

arbetet som bedrivits, de frågor som patientföreträdarna lyft och vilka utmaningar de ser inom 

respektive diagnosområde. 

PNR positiva till att ta del av återkommande rapporter från VPG och nätverken.  

 

Forskning kring effekterna av patientmedverkan 

Docent Mio Fredriksson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala 

universitet, besökte PNR för att berätta om hennes tidigare och pågående forskning där hon 

studerar effekterna av patient- och närståendemedverkan inom hälso- och sjukvården. I det 

aktuella forskningsprojektet önskar hon studera PNR Uppsala Örebro, dels genom att hon och 

kollega deltar på två PNR-möten och dels genom att intervjua några PNR-ledamöter. Ytterst 

avser forskningsprojektet bidra med kunskap som kan användas för att utveckla och förbättra 

patient- och medborgarmedverkan i regionerna. Idag saknas kunskap kring kollektiva 

inflytandekanaler såsom patient- och närståenderåden. PNR var positiva till att delta i studien.  

Om någon i PNR inte vill delta i studien ta kontakt med Annika. Mio Fredriksson (epost: 

mio.fredriksson@pubcare.uu.se, telefon: 018-471 65 58) kan ge svara på eventuella frågor om 

projektet. Se ytterligare information om projektet i bifogad projektbeskrivning.   

 

mailto:mio.fredriksson@pubcare.uu.se
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Patient- och närståendeföreträdare i det lokala cancerrådet i Region 

Uppsala 

Stig Lindahl kommer avsluta sitt uppdrag i det lokala cancerrådet. Finns någon som vill ersätta 

honom? Förslag från gruppen om att tillfråga Ia Pudas i första hand och Hanna Fredholm i 

andra hand. Annika frågar Ia/Hanna och initierar kontakt med cancersamordnaren i Uppsala. 

 

Gemensam diskussion kring fortsatt arbete med Min vårdplan, 

närstående och primärvården 

Gruppen delades i tre grupper för att fortsätta diskussionerna från föregående möte. 

Min vårdplan (MVP)  
Flera av PNRs ledamöter menar att MVP fortfarande inte erbjuds alla cancerpatienter (verkar 

variera beroende på region och diagnos). 

Vad kan PNR göra:  

PNRs ledamöter kan i olika forum lyfta att alla cancerpatienter fortfarande inte erbjuds MVP. 

Diskussion om spridning av broschyren som finns på RCCs webbplats 

(https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-orebro/min-

vardplan/min-vardplan-folder-191127.pdf), men eftersom MVP på 1177.se för tillfället bara 

erbjuds patienter med kolorektalcancer i vår sjukvårdsregion är det för tidigt att sprida 

broschyren brett till patienter. Detta kan PNR stötta med när MVP på 1177.se finns tillgänglig 

för fler cancerdiagnoser. I dagsläget är gruppens förslag att trycka på så att MVP 

(pappersvarianten) erbjuds i högre utsträckning. PNR kan också sprida information om MVP 

till patienter och att de bör efterfråga den. 

Beslut: 

-Kerstin lyfter för RCC styrgrupp att MVP fortfarande inte erbjuds alla cancerpatienter och 

efterfrågar återkoppling till hur MVP erbjuds MVP i resp region och vad orsaken är om MVP 

inte erbjuds.  

-De PNR-ledamöter som är medlemmar i lokalt cancerråd lyfter frågan där på liknande sätt. 

-Annika tar upp frågan med cancersamordnarna och ber att dessa diskuterar MVP vid de 

tillfällen de samlar regionens kontaktsjuksköterskor (kssk). Annika ber även att de RCC-

koordinatorer som samordnar de sjukvårdsregionala kssk-nätverken att diskutera användningen 

av MVP.  

Närstående 
Information om att USÖ under våren ska anordna rehabiliteringskurs både för patienter och 

närstående (https://www.regionorebrolan.se/uso/cancerrehab ). Detta är ett bra exempel på 

aktivitet som även inkluderar närstående och som andra regioner också bör anordna.  

Den grupp som diskuterade närståendefrågan utgick från RCCs nya dokument ”Vägen 

framåt”(https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-

inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf), där målområde 8 ett stycke om stöd till 

närstående. Bland annat föreslås i dokumentet att det bör finnas gemensamma nationella 

https://www/
https://www.regionorebrolan.se/uso/cancerrehab
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
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riktlinjer för stöd till närstående och att RCC tillsammans med patient- och närståenderåden kan 

ta fram en plan över hur stödet kan förbättras.   

Vad kan PNR göra:  

PNRs ledamöter kan i olika forum belysa närståendefrågan för beslutsfattare, 

verksamhetschefer och vårdpersonal inom hälso- och sjukvården. När arbete initieras i syfte att 

ta fram riktlinjer för stöd till närstående deltar gärna PNR UÖ i arbetet. PNR positiva till att 

delta i planeringen om en sjukvårdsregional regiondag kring närstående anordnas. 

Beslut: 

-Kerstin lyfter för RCC styrgrupp att följande broschyr för närstående 

(https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/ ) finns tillgänglig på RCCs webb och 

att vårdpersonal bör dela ut den till närstående samtidigt som patienten erbjuds MVP. Kerstin 

informerar även om rehab-kursen i USÖ och att PNR önskar att även övriga regioner anordnar 

liknande aktiviteter då även anhöriga bjuds in. 

-De PNR-ledamöter som är medlemmar i lokalt cancerråd framhåller broschyren där. 

-Annika tar upp frågan med cancersamordnarna och sjuksköterskenätverken på liknande sätt 

som frågan om MVP. 

-Annika ser över möjligheten om RCC kan trycka upp ett antal exemplar av broschyren för 

distribution till vårdpersonal för att öka kännedomen om att broschyren finns.  

-Annika kommunicerar med RCC i sam om att PNR UÖ gärna deltar i arbetet med att ta fram 

en plan för hur stödet till närstående kan förbättras. 

-Annika ser över RCC Uppsala Örebros möjligheter att tillsammans med PNR anordna en 

sjukvårdsregional regiondag kring närstående. Kommentar att om regiondag anordnas bör den 

avslutas med att en handlingsplan tas fram eller liknande för att påskynda ett ökat stöd för 

närstående, inte bara en informationsdag. 

Primärvården 

PNR anser att det är ett bekymmer att information om patientföreningar inte alltid får spridas 

via primärvården. Reglerna bör vara samma på alla vårdcentraler. Ytterligare utmaning i 

primärvården är kunskapen om alarmsymtom, SVF och sena komplikationer.  

Kommentar: Efter mötet har Ulla kontaktat jurist Lena Jönsson, Region Dalarna som tydliggör att 

det är verksamhetschefen på resp. vårdcentral som tar beslut o att affischera och lämna 

broschyrer. 

Vad kan PNR göra: 

Den grupp som diskuterade primärvårdsfrågan föreslår att de lokala PNR/lokala 

patientföreningarna bjuder in chef för primärvården i regionen för gemensam diskussion. Enligt 

Ulla har Regionalt programområde för nära vård inte hunnit formera sig än, men när det finns 

är det ett bra forum att framföra utmaningarna. I Dalarna har regionen anordnat en lyckad och 

uppskattad utbildning för primärvården kring alarmsymtom, SVF och sena komplikationer. 

PNRs ledamöter kan rekommendera övriga regioner att göra detsamma. Vidare kan PNR stötta 

primärvården genom att vara stödpersoner till vilka cancerdrabbade kan vända sig för att få 

information om hur det är att leva med diagnosen alternativt ordna patientutbildningar. Några i 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/
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PNR har redan prövat liknande aktiviteter men med blandat resultat. Prostatacancerföreningen i 

Örebro har bland annat informerat PRO. Bröstcancerföreningen Hilda har informerat på USÖ, 

men patienter har inte visat något större intresse. Ljuspunkten var nyligen i entrén på Gävle 

sjukhus för att informera. Det var få patienter som stannade på vägen till sina vårdbesök.  

Beslut: 

-Kerstin lyfter under möte med RCC styrgrupp att det finns många utmaningar i primärvården, 

bland annat kunskap om alarmsymtom, SVF och sena komplikationer/rehab och att PNR 

rekommenderar att övriga regioner genomför liknande utbildningsinsats som Dalarna gjort.  

-De PNR-ledamöter som är medlemmar i lokalt cancerråd lyfter samma synpunkt där. 

-Annika tar upp frågan med de lokala cancersamordnarna.  

 

PNRs årsberättelse för 2019. PNRs fokusområden för 2020 

Kerstin, Ulla och Annika formulerar förslag på PNRs fokusområden för 2020 med 

utgångspunkt från dagens diskussion. Förslaget skickas sedan till övriga PNR för synpunkter.  

Synpunkt att Mio Fredrikssons forskningsprojekt ska finnas med i rapporten. 

 

RCC styrgrupp 

RCC styrgrupps nästa möte är 18 februari. Där sitter bland annat ordföranden för de lokala 

cancerråden i sjukvårdsregionen. Kerstin lyfter de frågor som framkommit ovan samt att PNR 

gärna önskar återkoppling på frågorna. 

 

Nästa möte 

11 maj i Livsgnistans lokaler i Karlslund, Örebro. Preliminära tider är 10.00-15.45 (fika från 

09.30). Under mötet kommer ordinarie PNR-möte hållas kl 10-12 och sedan öppet möte för alla 

Livsgnistans medlemmar från kl 13. Under eftermiddagen är planen att ge information om 

RCC, Livsgnistan, Ljuspunkten och projektet i Dalarna (+ ev andra projekt som startas under 

våren). Senast 14 dagar innan mötet behöver Livsgnistan få information om antal deltagare. 

Önskemål om att vi under nästa möte går igenom dokumentet ”Vägen framåt”, 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-

svensk-cancervard-2020-2022.pdf.  

 

Övriga frågor 

Diskussion kring de lokala PNR som finns. Det är bara i Gävleborg och Dalarna som det finns 

uttalade patient- och närståenderåd. Dessa båda drivs med stöd av de lokala 

cancersamordnarna. På andra ställen, tex i Västmanland, kallar cancersamordnaren 

patientföreningar till gemensamt möte strax efter det lokala cancerråden haft möte. Detta blir 

därmed ett slags PNR. Tyvärr är det dock ytterst få patient- och närståendeföreträdare som 

kommer. 

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
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Lena Lundström lyfte de problem som uppkommer när nya upphandlingar sker i regionerna 

och patienter tvingas använda nya medicintekniska produkter som inte alltid passar annan 

utrustning, tex slangar som inte passar patienters sond. Johan bekräftade att detta är ett 

problem. De som upphandlar har sällan kontakt med vårdpersonalen innan nya produkter 

upphandlas.  

 

Aktivitetslista 

Aktivitetslista – Från 2020-02-06 Ansvarig Klart när? 

Fortsatt påverkansarbete kring MVP, 

närstående och primärvård (se beslut 

ovan) 

-Kerstin lyfter frågorna med 

RCC styrgrupp. 

-PNR-ledamöter som är med i 

lokalt cancerråd/lokalt PNR 

lyfter frågorna där 

-Annika kommunicerar med 

lokala cancersamordnare och 

koordinatorer på RCC 

18 feb 

 

Innan 11 maj 

 

Snarast 

Anhörigbroschyren. Kan RCC trycka 

upp ett antal exemplar och skicka ut 

till regionerna för att öka kännedom 

om broschyren bland vårdpersonal? 

Annika Innan 11 maj 

Information till RCC i sam att PNR 

UÖ är intresserade av att delta i 

nationellt arbete kring framtagande av 

plan för stöd till närstående. 

Annika Snarast 

Finns möjlighet för RCC att anordna 

regiondag kring närståendefrågor 

Annika Innan 11 maj 

Representant till lokalt cancerråd i 

Uppsala. 

Annika kontaktar Ia/Hanna 

och har kontakt med lokal 

cancersamordnare i Uppsala 

Snarast 

PNRs årsberättelse för 2019. Ulla, Kerstin och Annika 

kompletterar med mål för 

2020 och skickar till PNR för 

synpunkter 

Snarast 

 


