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Årsberättelse 2018 för RCC Uppsala-Örebros patient- och 
närståenderåd  

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd (PNR) ingår som självständig del av RCC-
organisationen och fungerar som stöd inom det arbete som pågår för att utveckla och 
förbättra cancersjukvården. Rådet arbetar med övergripande frågor och ska bevaka det 
arbete som bedrivs inom RCC ur cancerpatienters och närståendes perspektiv. 
Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i dokumentet 
”Uppdragsbeskrivning och arbetsform för patientråd Uppsala Örebro”.  

Ledamöter  
Förening        Län      Namn   

Bröstcancerföreningen Misteln  Västmanland    Päivi Kirsilä  
Bröstcancerföreningen Hilda     Region Örebro län Therese Bergstedt  
Cancerföreningen    Gävleborg  Peter Amnell 
Gynsam, Gcf Örebro     Region Örebro län    Ellenor Ekstrand   
Gynsam, Gcf Örebro     Västmanland     Kerstin Hemström   
ILCO        Värmland     Anna-Karin Kihlström 
Lungcancerförbundet    Uppsala     Ewa Larsson 
Lungcancerförbundet    Västmanland    Anna-Karin Eriksson 
Mun- och halscancerföreningen  Uppsala    Anita Cole  
Mag- och tarmföreningen    Region Örebro län  Pia Delin 
Prostatacancerförbundet     Region Örebro län Håkan Engman 
Prostatacancerförbundet     Uppsala     Stig Lindahl   
Svenska ödemföreningen  Region Örebro län Christina Ögren 
Ung Cancer    Västmanland    Emma Skoglund 
Ung Cancer    Uppsala  Ellinore Swing 

 

Organisation 
Stig Lindahl har under året varit PNR:s ordförande. Vid PNR-mötet i maj 2018 valdes Kerstin 
Hemström till ny vice ordförande då Pia Delin valt att avgå på grund av tidsbrist.  

PNR har under en längre tid haft önskemål om att ha en patient- och närståendeföreträdare i 
RCC Styrgrupp. Under hösten blev det klart att ordförande i PNR adjungeras in i styrgruppen. 

 

Mötestillfällen  
Under 2018 har fyra möten hållits i Patient- och närståenderådet:  

Möte 1, 6 mars 
Till detta möte bjöds alla patient- och närståendeföreträdare vid RCC Uppsala Örebro. Under 
mötet diskuterades bland annat hur patientföreningar samarbetar på lokal nivå i länen samt hur 
patientföreträdaruppdraget inom RCC fungerar och kan förbättras. Vidare presenterades RCC:s 
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arbete kring klinisk forskning och ledamöterna gav synpunkter kring deltagande i kliniska 
studier. Den skrivelse till Socialdepartementet, Socialutskottet, SKL, de 21 
landstingen/regionerna som den nationella PNR-gruppen (två representanter per PNR) tagit 
fram presenterades. Gruppen gav synpunkter på den ordlista med medicinsk terminologi och 
andra termer som tagits fram för att underlätta för nya företrädare i patientsamverkansarbetet. 

Möte 2, 30 maj 
Under mötet diskuterades cancerfondsrapporten. Rapporten visar bland annat på 
socioekonomiska skillnader i cancervården. Vidare diskuterades representation i de lokala 
cancerråden och revideringen av den regionala cancerplanen. 

Möte 3, 3 september 
Arbetet med den regionala cancerplanen presenterades och PNR: s ledamöter fick möjlighet att 
lämna synpunkter på utkastet. Den nya webbutbildningen för patient- och 
närståendeföreträdare visades och utveckling av PNR:s arbetssätt diskuterades. 

Möte 4, 6 december 
Miguel Bascuas, Prostatacancerföreningen, är initiativtagare till Livsgnistan och han deltog på 
mötet och berättade om föreningen som startats av fyra patientföreningar i Region Örebro län 
och som ska erbjuda patientstöd i form av bland annat samtal, fysiska aktiviteter, föreläsningar, 
och kulturaktiviteter. RCC stöder Livsgnistan ekonomiskt och information gavs om hur 
patientföreningar i övriga län kan ansöka om pengar till liknande verksamhet. Representanter 
från Dietisternas Riksförbund informerade om deras arbete på mat och cancer och PNR:s 
ledamöter fick lämna synpunkter på den patientinformation som tagits fram. En uppdatering 
kring vårdprocessgruppens arbete kring cancerrehabilitering gavs. 

 

PNR:s övriga aktiviteter under 2018 
Framtagning av Regional Cancerplan 2019-21 
PNR-ledamöterna Stig Lindahl och Kerstin Hemström har deltagit i arbetet med revideringen 
av den sjukvårdsregionala cancerplanen. Hela PNR har under året fått förslaget på remiss. 
Planen godkändes av Samverkansnämnden i december 2018. 

Uppföljningsmöte för patient- och närståendeföreträdare vid RCC Uppsala Örebro 
Patient- och närståenderådet ska årligen utvärdera hur väl RCC tar tillvara rådets kompetens 
och tillsammans med RCC vidareutveckla rådet som ett stöd för RCC i arbetet med att stärka 
patientens ställning. Ett uppföljningsmöte hölls den 6 mars (se ovan) tillsammans med patient- 
och närståendeföreträdare från RCC:s vårdprocessgrupper och sjuksköterskenätverk. 

Skrivelse till de lokala cancerråden 
I januari 2018 skickade PNR en skrivelse till alla cancerråd med uppmaningen att alla cancerråd 
bör ha två patient- och/eller närståendeföreträdare som ordinarie medlemmar. Då, i januari 
2018, hade bara en region, Västmanland, en patientföreträdare i rådet. Nu, ett år senare, finns 
företrädare i alla cancerråden förutom i Värmlands. 

Utbyte mellan patientföreningarna och lokal patientsamverkan 
Under året har vid de olika mötena tre patientföreningar fått presentera sig och sina 
hjärtefrågor. Detta har upplevts som mycket givande och gång efter annan har uttrycket ”det 
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hade jag ingen aning om” fått ett ansikte. Samverkan och samarbete mellan olika 
patientföreningar inom länen har lyfts som något som PNR:s ledamöter anser svårt. För att 
underlätta samverkan mellan patientföreningar så kommer RCC under 2019 stödja 
samarbetsprojekt mellan föreningar, likt Livsgnistan (se ovan), ekonomiskt.  

Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan  
Peter Amnell, PNR Uppsala Örebro, och Annika Larsson, RCC Uppsala Örebro, har deltagit i 
arbetsgruppen. Fokus för arbetet har varit produktion av en nationell webbutbildning för RCC:s 
patient- och närståendeföreträdare. Den blev färdig i juni 2018, 
www.cancercentrum.se/foretradarutbildning. 

Det övergripande syftet för arbetsgruppen är utveckla formerna för patientsamverkan. I 
gruppens uppdrag ingår att verka för att patient- och närståendeföreträdare har goda och 
likvärdiga förutsättningar för sina uppdrag vid samtliga RCC. Utöver webbutbildningen har 
gruppen fokuserat på att revidera gemensamma nationella dokument samt ta fram 
vägledningsdokument för att underlätta PNR:s arbete i projektform (se önskemål kring nya 
arbetssätt nedan).   

Nationella RCC-dagar 
Anita Cole och Stig Lindahl, PNR Uppsala Örebro, deltog vid årets RCC-dagar som ägde rum i 
Malmö i maj 2018. 

Möten med RCC i samverkan 
Anita Cole och Stig Lindahl var PNR Uppsala Örebros representanter då landets PNR träffade 
RCC i samverkan under RCC-dagarna i Malmö. Mötet resulterade i att de närvarande patient- 
och närståendeföreträdarna satte ihop ett dokument ”Ge oss förutsättningar att bli bästa 
möjliga patient- och närståendeföreträdare”. Under mötet men även i dokumentet lyfts bland 
annat följande: 
- Mer tid för nationell patientsamverkan mellan de olika PNR samt möte med RCC i samverkan 
efterfrågas. 
- Ersättningsystemet behöver ses över för att locka fler yrkesverksamma patientföreträdare till 
RCC:s uppdrag. 
- Strukturerade arbetssätt önskas, bland annat arbete i projektform. 
- Bättre möjligheter att delta via telefon- och videokonferenser. 
- En bred representation i PNR önskas, med avseende på geografisk spridning, diagnos, ålder, 
kön och etnicitet med mera. 

Stig Lindahl och Päivi Kirsilä, PNR Uppsala Örebro, deltog i årets andra möte med RCC i 
samverkan, den 11 december i Stockholm. Då bestämdes att RCC i samverkan hädanefter 
träffar ordförande och vice ordförande vid landets sex PNR två gånger per år, i maj/juni och 
december. 
 

Fokusområden för 2019  
Mandatperioden för PNR gick ut i december 2018. En nytt PNR kommer sättas samman under 
våren 2019 med målet att ett nytt råda ska vara på plats i slutet av april och ha sitt första möte 
den 13 juni. Av den anledningen är PNR:s fokusområden för 2019 försiktigt formulerade:  
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Stärka patientens ställning 

 Arbeta för att varje cancerråd har två patientföreträdare som ordinarie medlemmar samt 
att företrädare får ekonomisk ersättning. 

 Verka för ökat engagemang i patientföreningar inom cancerområdet. Finns det bra 
exempel från sjukvårdsregionen eller nationellt som vi kan sprida i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion?  

 Verka för att sjukvården samarbetar med patientföreningar kring information och stöd 
till cancerpatienter och anhöriga.  

 Delta i utformningen av en fysisk utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare 
vid RCC Uppsala Örebro samt i framtagandet av skriftligt introduktionsmaterial till nya 
företrädare. 
 

Regional cancerplan 2019-21 

 PNR ska följa upp hur arbetet med de olika prioriterade aktiviteterna kopplade till 
cancerplanen går. Hur ser RCC:s och regionernas handlingsplaner ut och genomförs? 
Områden i cancerplanen som PNR lyfter och vill följa upp särskilt: 
-Nivåstrukturering. Trots att detta är en komplex fråga måste beslutat nivåstrukturering 
följas upp och beivras där det inte följs.  
-Diagnosövergripande områden som till exempel rehabilitering och palliativ vård.  
-Forskning. Det behövs mer forskning inom flera områden, forskningen bör fokuseras 
på de cancerdiagnoser där dödligheten är högst.   
 

Ekonomiska aspekter 

 PNR kommer ha fortsatt bevakning av ekonomiska aspekter under 2019, bland annat 
kring arvode och reseersättning för deltagande i de lokala cancerråden, 
Försäkringskassans projekt kring införande av ”flexibel sjukskrivning”, ändring av 
sjukpenning till sjukersättning samt RCC:s resepolicy (för att ge företrädarna rätt 
förutsättningar för att kunna delta i PNR och PNR-relaterade aktiviteter). 
 

Projektbaserat arbetssätt 

 På grund av att ett nytt PNR kommer tillsättas under 2019 kommer det inte vara 
realistiskt att projekt kommer hinna utföras under året, men en målsättning för 2019 är 
att rådet ska ha definierat projektgrupper samt ämnen för vidare arbete under 2020.  

 
 
Uppsala 2019-03-11  

Stig Lindahl (ordf PNR Uppsala Örebro) 
Kerstin Hemström (vice ordf PNR Uppsala Örebro)  
Annika Larsson (patientsamverkansansvarig, RCC Uppsala Örebro) 

 


