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Patient- och närståenderådet 
TEAMs  
2021-03-09  
 

Mötesanteckningar från möte med patatient- och 
närståenderådet 210309 
Närvarande: Stig Westlin, Johan Nyström, Ulla Allard, Päivi Kirsilä, Bo Erixon, Madeleine Rörström, 
Håkan Engman, Ewa Larsson, Annika Larsson, Malin Hedlundh och Johan Ahlgren (sista timmen) 

Ordförande: Anna-Karin Kihlström, Kerstin Blomster, Camilla Andersson, Jacob Kinge, Lena 
Lundström, Ia Pudas 

Anteckningar: 

Mötets öppnande  
Ulla Allard öppnar mötet. Kort presentationsrunda av samtliga närvarande samt välkomnande 
av Bo Erixon och Malin Hedlundh. Bo Erixon som är nyinflyttad till Örebro kommer senast 
från PNR Syd. Han sitter även med i styrgruppen för Individuell patientöversikt (IPÖ), 
nationell arbetsgrupp för patientrapporerade mått och i den sjukvårdsregionala arbetsgruppen 
för kontaktsjuksköterskor. Malin Hedlundh, vårdprocesskoordinator, kommer under våren att 
ta över patient- och närståendeansvaret på RCC Mellansverige.  

Agenda och föregående minnesanteckningar fastställs.  

 

Statusuppdatering kring patient- och närstående samverkan i de lokala 
cancer-råden 
Annika har frågat samtliga cancersamordnare i sjukvårdsregionen om deras arbete med patient- 
och närståendeföreträdare och redovisar detta. Det råder stora skillnader i arvode och 
reseersättning men samtliga regioner vill utveckla arbetet. Gruppen beslutar att inte gemensamt 
gå vidare med frågan men att det bör lyftas i respektive regions eget patientråd eller med 
cancersamordnare/cancerråd. Annikas bilder bifogas utskick av minnesanteckningar. 

 

KSSK-läget under pandemin 
Det har varit svårt för PNRs medlemmar att få svar på frågan hur tillgången till 
kontaktsjuksköterskor (KSSK) varit under pandemin, det är många som ska frågas och tiden 
räcker inte till.  

Beslut: Ulla Allard återkopplar till Bitte Kans som är ordförande i KSSK-gruppen att det är 
svårt för PNR att undersöka detta strukturerat. Om KSSK-gruppen vill studera detta mer så 
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föreslår PNR att KSSK-gruppen gör en enkät, som PNR kan stötta med att sprida bland sina 
nätverk och föreningar. 

 

Ordförandeskap i PNR 
Stig Lindal har blivit tillfrågad om att komma tillbaka som ordförande men har tackat nej. I 
dagsläget finns det av olika anledningar ingen som är aspirant på uppdraget. Ulla kan fortsätta 
som PNRs vice ordf., men eftersom mycket läggs på henne i dagsläget behöver hon avlastas 
genom att lämna sina uppdrag i KSSK-gruppen och Nationell arbetsgrupp för 
patientsamverkan (NAP). Stig Westlin åtog sig uppdraget i KSSK-gruppen. Annika skickar info 
till PNR om vad NAP-uppdraget innebär.  

Beslut: Alla funderar vidare på representation i NAP samt ordförandeskap i PNR. 

 

Rapporter från olika möten 

De sex PNRs möte med RCC i samverkan 9 februari  

Två gånger per år träffar representanter från NAP RCC i samverkan. Diskussion om årets 
överenskommelse. Ulla lyfte PNR Mellansveriges prioriteringar. Arvodesnivåer lyftes, inväntar 
nu svar från RCC i sam.  

NAPM 

Bo Erixon rapporterar från RCC:s nationella arbetsgrupp för patientrapporterade mått 
(NAPM). Mer information om NAPM på RCCs webbplats. NAPM består av en representant 
från varje sjukvårdsregion, två patient- och närståendeföreträdare samt person med IT-
kompetens Arbetsgruppen ska stötta vården utformandet av patientenkäter (PROM och 
PREM) och synkronisera användningen av enkäterna så att inte patienter behöver besvara fler 
enkäter än nödvändigt. Två olika informationsfilmer håller på att tas fram. Bo berättar om en 
fransk studie om lungcancer, Denisestudien, visar en signifikant längre överlevnad när 
patientrapporterade mått används strukturerat. Studien följs nu upp av Karolinska. 

Bo sitter även med som företrädare i styrgruppen för IPÖ. Bo berättar mer om arbetet där 
längre fram i vår. Södra sjukvårdsregionen avvaktar införande av IPÖ pga. nytt journalsystem. 
Det är upp till varje klinik att införa IPÖ. IPÖ har nationell standard gällande språkbruk m.m. 
för att info enkelt ska kunna föras mellan system. Just nu blir det krångligt med flera olika 
journalsystem. IPÖ mycket överskådlig och bra för både patient och vårdgivare.  

RCC Styrgrupp 17 februari 

Ulla deltog. Bland annat diskuterades revisionen av cancerplanen.  

Något nytt från de lokala cancerråden?  

Uppsala: IPÖ ska införas, kolonrektalscreening på gång i Örebro och Dalarna, teledermatoskopi 
ska startas under hösten och sedan även till vårdcentraler.  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/patientrapporterade-matt/
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Dalarna: Har haft arbete kring bl.a. kring levnadsvanor. Ulla kan visa detta under PNR-möte 
längre fram. 

Gävleborg: Har bl.a. diskuterat SVF och regional handlingsplan. 

Ljuspunkten och Livsgnistan – andra regioner på G? 
Ljuspunkten var i Bollnäs med halva styrelsen i september för att inspirera och starta upp 
aktivitet där men arbetet har stannat av pga. Pandemin. På sikt vill man starta upp både i 
Bollnäs och Söderhamn. Aktiviteter planeras nu utomhus och digitalt. De hoppas kunna 
komma igång igen under mer normala former under hösten. Styrelsen har regelbundna 
planeringsmöten.  

Livsgnistan i Örebro har en liknande situation. De har ställt in många utav de planerade 
aktiviteterna men vill komma igång med promenader nu när det börjar bli varmare. Årsmöte 
planeras digitalt med föreläsning av Johan Ahlgren. Det finns i dagsläget mycket pengar men 
ingen aktivitet.  

Oklart om någon annan region är på väg att starta upp. Dalarna vill starta upp digitalt. Både 
Ljuspunkten och Livsgnistan är stora inspirationskällor för de som vill starta upp. Se resp. 
facebook-sidor för aktiviteter. Livsgnistan har även en hemsida, livsgnistanorebro.se. 

 

Nytt från RCC 
Johan ger en nationell och sjukvårdsregional uppdatering samt redogör för rapporten 
Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset - RCC (cancercentrum.se)  

SKR tillsammans med sjukvårdsregion Norr driver att RCC ska in i Kunskapsstyrningen på ett 
annat sätt in idag. RCC går delvis vid sidan av Kunskapsstyrningen men röster höjs för att RCC 
tydligare ska ingå i Kunskapsstyrningen. Vissa delar av RCC i Samverkan skulle då delvis bli 
NPO Cancer med säte i Umeå. Socialdepartementet tycks dock inte vilja det här utan vill ha 
kvar RCC som det är.   

Överenskommelsen kom med mer pengar än tidigare och vissa nya arbetsgrupper har tillsatts. 
Nya områden är: 

• tidigare diagnostik av cancer 
• handhavande av cancerläkemedel 
• nationell utbildning inom strålbehandling för sjuksköterskor 
• AI- att lära datasystem att titta på röntgenbilder  
• precisionsmedicin  
• covid-19 och cancerstrategi (arbetet leds av RCC Mellansverige) 

 
SVF-dialogmöten fortsätter med samtliga regioner.  

Inom nivåstruktureringen tittar man just nu på njurcancer och ett par olika gynekologiska 
cancerdiagnoser. Inom prostatacancervården är det ont om urologer men gott om patienter. 
Samverkansnämnden vill samarbeta mer inom sjukvårdsregion gällande det. Arbete kring hur 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset/
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organiserad prostatacancertestning kan struktureras i sjukvårdsregionen pågår, kanske med ett 
gemensamt sjukvårdsregionalt kansli. Screening för prostatacancer är inte aktuellt då det inte 
finns evidens för att det skulle innebära tillräckligt stora fördelar. Koloncancerscreening börjar 
dra igång med förhoppning om att dödligheten ska minska, ev. med 15–20 %, ca 500 
dödsfall/år om screening införs fullt ut. Juridiska stötestenar samt pandemin har gjort att det 
dragit ut på tiden. Dalarna har dock redan startat, Örebro samt några fler i landet kommer igång 
under året.  

Kompetensförsörjning: en översikt i form av enkät över personaltillgången genomförs. RCC 
stöttar inom cancerområdet. 

Ett nationellt projekt med utvärdering av kliniska studier inom cancervården under pandemin 
pågår.   

Antalet diagnosticerade cancerfall har minskat under pandemin med ca 9,3%, det fördelas lite 
olika i de olika diagnoserna. Uppskjuten diagnos kan ge större risk att dö. Viktigt att 
screeningverksamhet upprätthålls och att allmänheten går när de blir kallade samt söker vård vid 
symtom.  

Johans bilder bifogas dessa minnesanteckningar. 

 

Övriga frågor 
Anna-Karin Kihlström från Värmland/ILCO har hört av sig ang. upphandling av 
stomiprodukter. Regionerna vill spara pengar och de vill upphandla ett mindre utbud av 
produkter. Det kan vara socialt handikappande att inte ha material som passar bra. RCC har 
förmedlat detta vidare till de berörda vårdprocessgrupperna samt till de patient- och 
närståendeföreträdare som sitter där. Några av sjukvårdsregionens stomiterapeuter har 
formulerat en gemensam skrivelse för att informera om de negativa effekter ett minskat 
produktutbud skulle ha och på så sätt försöka påverka de som ansvarar för upphandlingen.  

Malin tar över koordineringen av patient- och närståendearbetet inom RCC Mellansverige från 
och med nu. Ni når henne på malin.hedlundh@rccmellan.se  

 

Kommande möten 
- 12 april 13.30-16.30 via TEAMs. Fokus cancerplanen  

- 27 maj 13.30-16.30 via TEAMs    

 

 

Vid pennan, 

 
Malin Hedlundh   Annika Larsson 
Vårdprocesskoordinator, RCC  Vårdprocesskoordinator, RCC 


	Mötesanteckningar från möte med patatient- och närståenderådet 210309
	Mötets öppnande
	Statusuppdatering kring patient- och närstående samverkan i de lokala cancer-råden
	KSSK-läget under pandemin
	Ordförandeskap i PNR
	Rapporter från olika möten
	De sex PNRs möte med RCC i samverkan 9 februari
	NAPM
	RCC Styrgrupp 17 februari
	Något nytt från de lokala cancerråden?

	Ljuspunkten och Livsgnistan – andra regioner på G?
	Nytt från RCC
	Övriga frågor
	Kommande möten


