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

Närvarande: Anna-Karin Kihlström, Camilla Andersson, Lena Lundström, Jacob Kinge, 
Madelaine Rörström, Kerstin Blomster, Håkan Engman, Päivi Kirsilä, Stig-Olov Westlin, Ewa 

Larsson, Johan Nyström, Ulla Allard, Annika Larsson och Johan Ahlgren  
Förhinder: Ia Pudas, Elenor Ekstrand, Therese Bergstedt, Ellinore Swing och Hanna Fredholm 
 

Minnesanteckningar 

Johans och Annikas presentationer kompletterar minnesanteckningarna. Tyvärr kunde inte Ulla 

koppla upp sig till en början. Annika inledde därför mötet. 

Föregående möte 

Föregående mötesanteckningar fastställdes. 

Ordförande PNR 

Kerstin Hemström har avsagt sig uppdraget som PNRs ordförande och kommer inte heller sitta 

kvar i PNR. Gruppen överens om att val av ny ordförande görs när gruppen kan ses fysiskt och 

när gruppen hunnit fundera mer på frågan.  

Prioriteringar av RCCs arbete 2021 

Johan Ahlgren gav en bakgrund till dokumentet Vägen framåt, vilket togs fram av RCC i sam 

inför 10-årsjubileet av nationella cancerstrategin. Dokumentet innehåller RCCs mål och 

inriktning för svensk cancervård år 2020–2022.  

Nu vill RCC i sam veta vilka målområden och insatser som landets PNR vill att RCC-

organisationen fokuserar sitt arbete på under 2021. Se Annikas bifogade presentation kring 

PNR Uppsala Örebros prioriteringar. De målområden som flest hade prioriterat var: 

• Målområde 1 – Prevention och tidig upptäckt 

• Målområde 2 – Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård 

• Målområde 3 – Sammanhållna och effektiva vårdprocesser 

• Målområde 6 – Patientinformation  

• Målområde 8 – Patienter och närstående 

Annika och Ulla tar med sig PNR Uppsala Örebros prioriteringar till mötet med Nationella 

arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP), där representanter från alla sex PNR sitter. NAP 

ska gemensamt komma fram till vilka delar i Vägen framåt som ska lyftas den 29 september då 

delar av NAP träffar RCC i sam. 

Diskussion kring Vägen framåt 

Kommentarer från Johan N att ordet brytpunktssamtal låter negativt och bör ersättas med ett 

mer positivt begrepp.  

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
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Fråga om RCCs arbete med komplementärmedicin. Eftersom det uppskattas att en fjärdedel av 

cancerpatienter nyttjar komplementärmedicin finns det behov av utbildning för vårdpersonal 

inom området för att de i sin tur ska kunna ge information till patienter och närstående. 

Johan A gav en kort uppdatering kring hur långt arbetet gått med organiserad 

prostatacancertestning (OPT). En urolog, Hampus Nugin, är projektanställd av RCC Uppsala 

Örebro för att arbeta med frågan i vår sjukvårdsregion. Han håller på att ta fram förslag till en 

förstudie som ska godkännas av Samverkansnämnden (sjukvårdsregionens politiska ledning). 

Hur ser det ut med screening av lungor? Det pågår ett pilotförsök på Södersjukhuset, där 

kvinnliga rökare får en datortomografi av sina lungor i samband med 

mammografiundersökningen. Kommentar om att arbete mot ett rökfritt Sverige borde 

prioriteras. Anna-Karin, som arbetar på apotek, skulle vilja se att Champix, en tablett för 

rökminskning, erbjuds gratis. 

Johan A påminner PNR om möjligheten till att starta upp eget projekt inom något för PNR 

prioriterat område. Om ni har frågor är ni välkomna att bolla idéer med Annika eller Johan A. 

Lokala rapporter 

Dalarna – Inga patient- och närståendeföreträdarmöten har hållits under pandemin. DALACan, 

föreningen för cancerpatienter och närstående, hann precis startas innan pandemin slog till. 

Hann aldrig ha någon aktivitet och har legat vilande sedan dess. Ulla, som arbetar som 

vårdutvecklare i primärvården, berättar att det även i år kommer satsas på utbildningsinsats 

inom cancerrehabilitering. 

Gävle – Det lokala cancerrådet har haft ett fysiskt möte, men Stig deltog ej. Där har de tittat på 

hur regionens cancerverksamhet har påverkats av Covid-19 och det varierar beroende på 

cancerdiagnos. Inom hud och öron-näsa-hals verkar det opåverkat. Däremot har 

medicinkliniken en minskad nydiagnostik, vilket oroar. En hel del besök har gjorts via telefon. 

En hel del kontaktsjuksköterskor har fått lämna sina uppdrag temporärt, vilket har inneburit en 

ökad arbetsbelastning på de som varit kvar. En ökad oro har observerats hos patienter. 

Ljuspunkten har nu i höst påbörjat aktiviteter när deltagare träffas fysiskt, bla yoga. Annika 

skickar ut Ljuspunktens programblad till övriga. 

Örebro – Även Livsgnistans aktiviteter har kommit igång. Mer information på 

www.livsgnistanorebro.se. T-pro (den lokala prostatacancerföreningen) har främst haft kontakt 

via epost och telefon. Planerar nu för fysiskt möte med föreläsning om bla prevention och 

rehab. 

Värmland – Anna-Karin har haft ett möte med repr från det lokala cancerrådet. I oktober 

ytterligare ett digitalt möte. Anna-Karin berättar om ett fall där en patient fick fördröjt 

cancerbesked pga uppskjuten coloskopi till följd av Covid-19. Kan det finnas fler? Enligt Anna-

Karins upplevelse från apoteket är det många kunder som är rädda för att söka vård. 

http://www.livsgnistanorebro.se/
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Uppsala - Hanna Fredholm är patient- och närståendeföreträdare i lokalt cancerråd i region 

Uppsala. Ewa anmälde sig som ytterligare företrädare, men har inte blivit kallad till möte. 

Cancersamordnaren är sjukskriven. Annika sätter Ewa i kontakt med ordföranden, Martin 

Höglund. 

Västmanland – Inga möten med patient- och närståendeföreträdare sedan förra hösten. Vem 

kommer ersätta Kerstin Hemström som patientföreträdare i cancerrådet? Päivi informerar att 

Bröstcancerföreningen i Västmanland har ny ordf. Päivi är stödperson i föreningen och har 

under pandemin fått att färre antal samtal från patienter, oklart varför. 

Nytt från RCC 

Pågående arbete vid RCC - Johan A presenterade det pågående arbetet vid RCC. Se Johans 

bifogade presentation. 

Kolorektalcancerscreeningen har fortfarande inte kommit igång som planerat i 

sjukvårdsregionen. Stockholms kallelsesystem är tänkt att användas, men vissa legala aspekter 

behöver lösas.  

Sedan 2019 pågår en stor nationell satsning på barncancer. Flera projekt är under uppstart i vår 

sjukvårdsregion, bla kring långtidsuppföljning, stamcellstransplantation och neurorehabilitering. 

Angående rehabiliteringsarbetet så försvåras det delvis av att sjukvårdsregionens resurser är 

utspridda, vilket gör det svårare att samla kompetens. 

Under pandemin pausades revideringen av nationella vårdprogram. Nu har arbetet tagit fart 

igen, vilket innebär att extra många nu har gått ut på remiss, 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ 

Johan A visade även hur antalet canceranmälningar påverkats av pandemin (varierar beroende 

på region) samt resultatet av nivåstruktureringsarbetet vid operationer av bukspottkörtel- och 

ändtarmscancer. 

Frågor från PNR att lyfta i RCC styrgrupp – Ulla kommer delta på RCC styrgrupps nästa möte. 

Finns det frågor som PNR vill lyfta? 

Digital cancerrehabilitering. Redan vid föregående PNR-möte lyftes behovet av digital 

cancerrehabilitering särskilt med tanke på den pågående pandemin. Används digital 

rehabilitering i vår sjukvårdsregion? Då menas inte bara att vissa besök, tex kuratorssamtal, görs 

om till telefon-/videosamtal utan även utbudet av digitala behandlingsprogram. Hur ser 

samverkan ut med andra sjukvårdsregioner och regioner i detta avseende? Kan man lära av 

varandra? PNR har även bett vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering hantera denna fråga. 

Sammanställningar över PNRs prioriteringar i Vägen framåt. Annika skickar dokumentet till Ulla. 

Gruppen menar att delar av sammanställningen kan lyftas för RCC styrgrupp. 

Revidering av sjukvårdsregional cancerplan - Den nuvarande cancerplanen gäller tom 2021, 

men eftersom Samverkansnämnden ska ta del av den reviderade versionen i juli 2021 och för att 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
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hinna ta in synpunkter från alla intressenter kommer revideringsarbetet påbörjas redan nu i 

höst. Vid föregående revidering 2018 deltog PNR i arbetet genom att ge synpunkter under 

ordinarie PNR-möten. Dessutom deltog PNRs ordf och vice ordf i särskild arbetsgrupp. PNR 

överens om att PNRs arbetsinsats bör bli liknande denna gång. Annika tar fram beskrivning av 

uppdraget, med uppskattad tidsåtgång och skickar till PNR. 

Övriga frågor 

Kirurgveckan 2022 i Västerås - Anna-Karin hoppas att patientföreningarna kan få någon form 

av draghjälp av RCC UÖ eller RCC nationellt så att PNRs patientföreningar har möjlighet att 

synas de dagarna. Annika har fortsatt diskussion med Anna-Karin, kollar upp hur detta stöd 

skulle kunna se ut, kostnad, vem patientföreningarna skulle representera (föreningarna/PNR), 

om det ska göras regionalt eller nationellt och om kirurgveckan är den konferens som är mest 

lämplig eller om det finns andra möten som skulle passa bättre för en sådan aktivitet, tex 

onkologidagarna. 

Barn som närstående - RCC Uppsala Örebros arbetsgrupp Barn som närstående vill gärna höra 

med PNR kring hur stödet till barn som närstående ser ut. Gruppen kommer återkomma till 

PNR under hösten med ett par enkätfrågor. Päivis erfarenhet är att det stöd är i behov av stor 

förbättring. 

Nästa möte/ hösten 

PNR vill träffas fysiskt. Gruppen överens om att inte träffas mer digitalt i höst utan att ses 

fysiskt 19 januari, kl 10.00-15.30. Annika har bokat stor lokal på Aros Congress Centre i 

Västerås. 

 

Aktivitetslista 

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

Förberedelse för val av ny PNR-ordf  Annika Innan 19 jan 

Ytterligare patient- och 

närståendeföreträdare i Region 

Uppsalas cancerråd.  

Annika sätter Ewa i kontakt 

med Martin Höglund 

Snarast 

PNRs arbete med revidering av 

sjukvårdsregional cancerplan 

Annika tar fram förslag på 

uppdragsbeskrivning till PNR 

Så snart som 

möjligt 

Deltagande kirurgveckan 2021 i 

Västerås 

Annika med hjälp av Anna-

Karin 

Innan 19 jan 

 


