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Årsberättelse 2019 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 (fram till 1 juni 2019)       

 

Namn      Region   Förening 

Peter Amnell   Gävleborg  Cancerföreningen Gävleborg 

Anita Cole   Uppsala  Mun- och halscancerföreningen 

Ewa Larsson   Uppsala  Lungcancerförbundet 

Stig Lindahl   Uppsala  Prostatacancerförbundet 

Ellinore Swing   Uppsala  Ung cancer 

Anna-Karin Kihlström  Värmland  ILCO 

Anna-Karin Eriksson  Västmanland  Lungcancerförbundet 

Kerstin Hemström  Västmanland  Gynsam, Gcf Örebro   

Päivi Kirsilä   Västmanland  Bröstcancerföreningen Misteln 

Emma Skoglund  Västmanland  Ung Cancer 

Therese Bergstedt  Örebro   Bröstcancerföreningen Hilda    

Ellenor Ekstrand    Örebro   Gynsam, Gcf Örebro   

Håkan Engman  Örebro   Prostatacancerförbundet 

Christina Ögren  Örebro   Svenska Ödemföreningen 

 

Ledamöter (from1 juni 2019) 

Namn      Region   Förening 

Ulla Allard   Dalarna  Ingen föreningstillhörighet 

Lena Lundström  Dalarna  Mun- och halscancerföreningen 

Peter Nordebo (tom nov-19) Gävleborg  ILCO 

Stig-Olov Westlin  Gävleborg  Mun- och halscancerföreningen 

Anita Cole   Uppsala  Mun- och halscancerföreningen 

Hanna Fredholm  Uppsala  Blodcancerföreningen 

Jacob Kinge   Uppsala  Palema 

Ewa Larsson   Uppsala  Lungcancerförbundet 

Ia Pudas   Uppsala  Prostatacancerförbundet 

Madelaine Rörström  Uppsala  Lungcancerförbundet 

Anna-Karin Kihlström  Värmland  ILCO 
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Kerstin Blomster  Västmanland  Melanomföreningen 

Kerstin Hemström  Västmanland  Gynsam, Gcf Örebro   

Päivi Kirsilä   Västmanland  Bröstcancerföreningen Misteln 

Therese Bergstedt  Örebro   Bröstcancerföreningen Hilda    

Ellenor Ekstrand    Örebro   Gynsam, Gcf Örebro   

Håkan Engman  Örebro   Prostatacancerförbundet 

Johan Nyström   Örebro   Livsgnistan, Prostatacancerförbundet 

Christina Ögren  Örebro   Svenska Ödemföreningen 

 

Organisation 

Under våren 2019 gick PNRs treåriga mandatperiod ut och ett nytt PNR sattes samman, vilket 

hade sitt första möte 13 juni. Stig Lindahl och Kerstin Hemström var föregående råds 

ordförande respektive vice ordförande. För att bibehålla kontinuitet efter det nya rådets 

formering behöll de sina uppdrag fram till årets sista rådsmöte den 28 november. Då valde rådet 

Kerstin Hemström till ordförande och Ulla Allard till vice ordförande.  

Under året så har kopplingen mellan PNR och patientsamverkan på lokal nivå stärkts. Detta 

genom att nya ledamöter i högre utsträckning än tidigare sitter som patientföreträdare i de 

lokala cancerråden eller i lokala patient- och närståenderåd. Dessutom har ny återkommande 

punkt på agendan införts då de patient- och närståendeföreträdarna i PNR som även har 

uppdrag för de lokala cancerråden avrapporterar lokala frågor/diskussioner av intresse. Sedan 

ett par år delger patientsamverkansansvarig de lokala cancersamordnarna PNRs 

minnesanteckningar. 

De senaste åren har även PNRs kopplingar nationellt stärkts. Genom den nationella 

arbetsgruppen för patientsamverkan träffas företrädare från alla landets sex PNR, bland annat 

för utbyte av goda idéer och arbetssätt. Gruppen får även möjlighet att träffa RCC i samverkan 

två gånger per år. 

 

Mötestillfällen  

Under 2019 har fyra möten hållits i Patient- och närståenderådet:  

Möte 1, 14 februari 
Till detta möte bjöds alla patient- och närståendeföreträdare vid RCC Uppsala Örebro, det vill 

säga förutom PNR-ledamöter deltog företrädare i vårdprocessgrupper och 

sjuksköterskenätverk. Under mötet diskuterades bland annat hur patientföreträdaruppdraget 

inom RCC fungerar och kan förbättras. Patientsamverkansansvarig vid RCC sammanställde 

diskussionen och återkopplade efter mötet de synpunkter som framkom till processledare och 

ordförande för arbetsgrupper. RCCs pågående diagnosövergripande arbete inom prevention, 

rehabilitering och palliativ vård presenterades. Vidare visades resultatet av en enkätstudie kring 

patienters vilja att delta i kliniska studier och information om webbplatsen ”Cancerstudier i 

Sverige” gavs (www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-

i-sverige/).  

https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
https://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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Möte 2, 13 juni 

Detta var det första mötet för det nyrekryterade PNR. Eftersom ca 50% av ledamöterna inte 

tidigare varit med i rådet fick rådet grundläggande information om RCCs organisation på 

sjukvårdsregional och nationell nivå. Den sjukvårdsregionala cancerplanen presenterades. Stort 

fokus under mötet låg på en gemensam diskussion om PNRs uppdrag och arbetssätt.  

Möte 3, 19 september 

Vid ett par andra RCC har PNR haft ett projektbaserat arbetssätt under flera år. Även PNR vid 

RCC Uppsala Örebro har uttryck intresse av arbete i mindre grupper mellan ordinarie PNR-

möten. Under mötet delades gruppen in i mindre grupper för att diskutera områden för möjliga 

projekt. Min vårdplan, primärvården och anhörigfrågor var områden som lyftes av flera grupper 

som intressanta för PNR. Maria Sörby, RCC, presenterade det pågående arbetet med 

patientöversikter. Representanter för Livsgnistan, Ljuspunkten och mediyoga-projektet i 

Dalarna berättade om sina aktiviteter för patienter och närstående. 

Möte 4, 28 november 
Under mötet valdes Kerstin Hemström till rådets ordförande och Ulla Allard till vice 

ordförande för rådets resterande mandatperiod (juni 2022). Vidare hölls fortsatt diskussion om 

områdena närstående, Min vårdplan och primärvården utifrån de utmaningar som finns och 

rådet delades i mindre grupper för att ta fram möjliga projektidéer. Ida Kedling deltog och 

visade det pågående arbetet med att digitalisera Min vårdplan till 1177.se och fick ta del av 

PNRs synpunkter för det fortsatta utvecklingsarbetet.  

 

PNR:s övriga aktiviteter under 2019 

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 14 februari (se ovan) tillsammans med 

patient- och närståendeföreträdare från RCC:s vårdprocessgrupper och sjuksköterskenätverk.  

Deltagande i RCC styrgrupp 

Sedan september 2018 är PNRs ordförande adjungerad ledamot i RCC Styrgrupp. Efter tidigare 

påtryckningar från PNR har numera alla lokala cancerråd, utom Värmland, patient- och 

närståenderepresenation. Under året har PNRs ordförande bland annat lyft vikten av att 

patientföreträdaruppdrag i de lokala cancerråden bör ersättas ekonomiskt, i form av arvode och 

reseersättning.  

Lokal patientsamverkan 

Flera av PNRs ledamöter deltar i projektet lokal patientsamverkan som RCC Uppsala Örebro 

initierade i början av 2019. Tre eller flera patientföreningar per region har kunnat ansöka om 

medel för att gemensamt kunna erbjuda regionens patienter och närstående en fysisk mötesplats 

och anordna aktiviteter som samtalsgrupper, föreläsningar, fysisk aktivitet och skapande 

verksamhet. Hittills har patientföreningar i tre regioner ansökt och beviljats 100 000 kr för 

ekonomiskt stöd 2019; Dalarna, Gävleborg (Ljuspunkten) och Örebro (Livsgnistan). Satsningen 

fortsätter 2020. 
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Sjukvårdsregional utbildningsdag 
PNR var involverade i den sjukvårdsregionala utbildningsdag som hölls i Uppsala den 24 

september då alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC Uppsala Örebro bjöds in. 

Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan (NAP) 

PNRs ordförande och vice ordförande samt Annika Larsson, RCC Uppsala Örebro, har deltagit 

i arbetsgruppen.  

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. Gruppen är ett utmärkt forum för 

att dela goda arbetssätt mellan olika PNR. 

Gruppen har under året haft två avstämningsmöten med RCC i samverkan (juni och december) 

för att diskutera patientsamverkan generellt men också låta patient- och närståendeföreträdarna 

delge den nationella cancersamordnaren och RCC-cheferna sina synpunkter på RCCs 

övergripande arbete på nationell nivå, bland annat för stöd i kommande prioriteringar. 

Under mötena har patient- och närståendeföreträdarna lyft vikten av att RCC fortsätter arbeta 

för att alla cancerpatienter har en kontaktsjuksköterska, får Min vårdplan och erbjuds 

cancerrehabilitering. Vidare vill man att patientrapporterade mått används i större utsträckning 

för att kunna erbjuda individanpassat stöd till patienter samt underlätta förbättringsarbete på 

klinikerna, det vill säga PROM (till exempel hälsoskattningen) respektive PREM. 

NAP har under året haft representation i en SKL-initierad grupp inom patientsamverkan. 

Gruppens uppdrag har varit att ta fram en nationell policy för patientmedverkan inom de 

programområden som ingår i den Nationella kunskapsstyrningen. Det resulterade 

vägledningsdokumentet bygger i stora delar på RCCs policy och ersättning för patient- och 

närståendemedverkan. 

Nationella RCC-dagar 
Kerstin Blomster och Peter Nordebo, PNR Uppsala Örebro, deltog vid årets RCC-dagar som 

ägde rum i Linköping i maj 2019. 

Besök hos Dalarnas lokala patient- och närståenderåd 
PNRs ordförande och patientsamverkansansvarig vid RCC besökte i maj Falun. Dalarna som 

har ett nystartat lokalt PNR fick bland annat ta del av RCCs erfarenheter av patient- och 

närståendemedverkan. 

 

Fokusområden för 2020 

Stärka patientens ställning 

• Fortsatt arbeta för att varje cancerråd i sjukvårdsregionen har två patientföreträdare som 
ordinarie medlemmar samt att företrädare får ekonomisk ersättning. 

• Verka för ökat engagemang i patientföreningar inom cancerområdet.  

• Verka för att sjukvården samarbetar med patientföreningar kring information och stöd 
till cancerpatienter och anhöriga.  
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• Delta i utformningen av en utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare vid 
RCC Uppsala Örebro. 

• Förmedla till vårdprocessgrupper och andra grupper inom RCC Uppsala Örebro, som 
saknar patient- och närståendeföreträdare, att PNR eller enskilda PNR-ledamöter kan 
nyttjas för generella/diagnosövergripande frågor där ett patient- och 
närståendeperspektiv är särskilt viktigt.  
 

Påverkan på lokal, sjukvårdsregional och nationell nivå 

• Förmedla PNRs synpunkter på flera nivåer, lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt, 
genom att nyttja PNRs kopplingar till de lokala cancerråden, RCC styrgrupp respektive 
RCC i samverkan. Målet är att patient- och närståendeperspektivet ska inkluderas i 
kommande prioriteringar och arbete inom cancervården. Under 2020 kommer PNRs 
ledamöter bland annat lyfta vikten av att: 
- patienter erbjuds Min vårdplan 
- stödet till närstående behöver förbättra 
- primärvården behöver utbildning kring standardiserade vårdförlopp, seneffekter och 
alarmsymtom. 
 

Projektbaserat arbetssätt 

• Utveckla det projektbaserade arbetssättet i PNR, dels genom att initiera 
sjukvårdsregionala projekt dels delta i nationella projekt tillsammans med övriga PNR.  
 

Regional cancerplan 2019-21 

• PNR ska följa upp hur arbetet med de olika prioriterade aktiviteterna kopplade till 
cancerplanen går.  

 

Forskning kring PNR 

• Medverka i docent Mio Fredrikssons (Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 
Uppsala universitet) forskningsprojekt med syfte att undersöka effekterna av 
patientmedverkan. 

 
 
 
Uppsala 2020-03-16 

Kerstin Hemström (ordf PNR Uppsala Örebro)  

Ulla Allard (vice ordf PNR Uppsala Örebro) 

Annika Larsson (patientsamverkansansvarig, RCC Uppsala Örebro) 

 


