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Videomöte, RCC:s patient- och närståenderåd (PNR), 11 maj 2020 

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

Bergstedt, Kerstin Blomster, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Stig-Olov Westlin, Ewa Larsson, 

Ellinore Swing, Hanna Fredholm, Johan Nyström, Ulla Allard, Annika Larsson och Johan 

Ahlgren  
Förhinder: Christina Ögren, Camilla Andersson, Ia Pudas, Anna-Karin Kihlström och Elenor 

Ekstrand,  
 

Minnesanteckningar 

Tyvärr en del tekniska problem. Många av ledamöterna fick ringa in då det inte fungerade att 

koppla upp sig via webbläsare. Förhoppningsvis kan PNRs fysiska besök i Livsgnistans lokaler 

ske längre fram när pandemin lugnat sig. 

Föregående möte 

Se Annikas bifogade presentation för information kring uppföljning av föregående möte kring 

Min vårdplan, närståendefrågan och primärvården. 

Angående närståendebroschyren, https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/, så meddelar RCC Syd att den håller på 

att uppdateras. Likaså arbetar PNR Väst med en revidering av broschyren ”Så vill vi ha det”. 

Utvärderingen av patient- och närståendeföreträdaruppdraget i PNR 

PNR Uppsala Örebro fick besvara en webbenkät under mars månad. Enkätresultatet visar bland 

annat att bara 3 av 4 i PNR har tagit del av webbutbildningen. De som inte gått den uppmanas 

ta del av den så snart som möjligt, www.cancercentrum.se/foretradarutbildning. 

Vidare svarar 31% eller 5 st av de 16 svarande att man upplever uppdraget som otydligt. De 

som upplever att uppdraget är otydligt ombeds kontakta Annika. PNRs aktuella 

uppdragsbeskrivning finns på RCCs webbplats, 

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

policydokument/190212_pnr_uppdragsbeskrivning_final.pdf. På nationell nivå håller man på 

att se över PNRs uppdragsbeskrivning.  

Angående upplevelse så är medelbetygen 3.3, 3.6 och 3.6 (på en skala på 1-4) för gehör för 

synpunkter, bemötande respektive delaktighet, vilket innebär att majoriteten gett betyg 3 eller 4 

för dessa variabler.  

Vad gäller inhämtande av synpunkter och återrapportering så uppger 3 av de svarande att man 

inte gör det. Detta är en viktig del av uppdraget för att säkerställa att man inte bara 

representerar sig själv. Diskussion om att det inte alltid är lätt att få respons från medlemmar i 

sin förening eller andra föreningar. Det kan bero på att det saknas en förståelse av 

patientföreningarna kring RCC och dess uppdrag. PNR bör dela goda arbetssätt mellan sig.  

Annika kommer att skicka enkätresultatet till Kerstin H och Ulla för vidare diskussion om 

resultatet. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/narstaendestod/vagledning-for-narstaende/
http://www.cancercentrum.se/foretradarutbildning
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-orebro/regionala-policydokument/190212_pnr_uppdragsbeskrivning_final.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/uppsala-orebro/regionala-policydokument/190212_pnr_uppdragsbeskrivning_final.pdf
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Covid-19s påverkan på cancervården 

Johan Ahlgren anslöt till mötet, se bifogad presentation. 

RCC Uppsala Örebro håller på att starta upp forskning kring cancer och Covid-19. Man 

kommer bland annat titta på den vårdskuld som kommer uppkomma och hur screening-

verksamheten påverkas. Kvalitetsregistren kommer nyttjas i arbetet och Johan räknar med att 

data kommer finnas tillgängliga under hösten 

Torsdagen den 7 maj hölls ett webbinarium om avvikelser och prioriteringar i cancervårdn pga 

Covid-19. Det man ta del av i efterhand, https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-

oss/kalender/2020/maj/cancervarden-under-pandemin---om-rekommendationer-kring-

avvikelser-och-prioritering. Den 19 maj anordnas nästa webbinarium med titeln ”Patientkontakt 

utan närkontakt – om de känsliga patient- och närståendesamtalen under pandemin”, 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/maj/patientkontakt-utan-

narkontakt--hur-hanterar-cancervarden-patient--och-narstaendesamtalen-under-pandemin/. På 

cancercentrum.se läggs det kontinuerligt ut information om webbinarier som anordnas pga 

pandemin.  

Övriga frågor 

- PNR Väst vill starta projekt kring subventionerad tandvård. Lena Lundström är intresserad av 

att delta i uppstartsmöte för att få mer information om projektet. Annika återkopplar till PNR 

Väst. 

- Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare. Osäkert om denna kan genomföras i 

höst pga pandemin. Mer information i september om ev utbildningsdag. 

- Pågående projekt kring lokal patientsamverkan i Örebro (Livsgnistan), Gävleborg 

(Ljuspunkten) och Dalarna ligger i träda för tillfället. Dalarna har startat en gemensam förening, 

DALACan, som ämnar driva verksamheten vidare. RCC har förståelse för att det inte går att ha 

aktiviteter för tillfället och kommer att skjuta fram krav på redovisning. 

- Ewa och Madelaine är även patient- och närståendeföreträdare i vårdprocessgruppen får 

lungcancer. Vid förra mötet frågade de gruppen om vad gruppen förväntar sig av 

patientföreträdarna men upplevde att de inte fick något bra svar. Annika informerade om att 

Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan håller på att ta fram en enkät för processledarna 

i vårdprocessgrupperna för att efterhöra hur de upplever patient- och närståendemedverkan i 

arbetet. Annika skickar utkastet på enkäten till Ewa, Madelaine och Ulla för synpunkter. 

- Cancerrehabilitering. Ulla Allard önskar att även vår sjukvårdsregion erbjuder 

cancerrehabilitering via plattformen Stöd & Behandling på 1177.se på liknande sätt som 

Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm. Ulla, tar med Annikas stöd, kontakt med 

vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering för att be de informera om hur våra regioner 

(landsting) arbetar med internetbaserad cancerrehabilitering.  

Nästa möte 

Tidigt att säga om det går att ha fysiskt möte under senhösten. Vi har video-/telefonmöte den 

15 september kl 15-17.  
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