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Patient- och närståenderådet 
TEAMs  
2021-05-27  
 

Mötesanteckningar från möte med patient- och 
närståendemöte 
Närvarande: Ulla Allard, Jacob Kinge, Stig Westlin, Päivi Kirsilä, Bo Erixon, Madeleine Rörström, 
Håkan Engman, Ewa Larsson, Camilla Andersson, Annika Larsson (RCC), Johan Ahlgren (RCC) 
och Malin Hedlundh (RCC). 

Förhinder: Anna-Karin Kihlström, Eleonor Ekstrand, Ia Pudas,  

Mötesordförande: Ulla Allard 

Mötets öppnande  
Ulla Allard öppnar mötet.  

Genomgång av föregående minnesanteckningar.  

• Mio Fredriksson (docent på Uppsala universitet) är kontaktad, hon kommer gärna i höst 
och berättar. Studien där PNR medverkat är färdigskriven och ska nu skickas in för 
publicering.  

• Det är inte alla som kan se lönespecifikation vid arvodesutbetalningar. Annika och 
Malin hör med Region Uppsala om det finns ngt mer som kan görs därifrån men 
troligtvis är det en inställning man behöver göra själv på internetbanken.  

• Utbildningstillfällen om MVP och IPÖ har skickats ut. Mer information här. 
Agenda och föregående minnesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna.  

Rapport från möten 
Ulla Allard och Stig Westlin deltog vid RCC-dagen 19/5 som hade cancerrehabilitering som 
tema. Färre cancerfall har diagnostiserats under pandemin. Kraftens hus från Region Väst 
presenterade sin verksamhet. Både Ljuspunkten och Livsgnistan passar väl in på den 
beskrivningen med öppna samtal och vikten av att vara utanför sjukhusmiljö. Behovet av 
rehabilitering av barn vid förvärvad hjärnskada vid barncancer uppmärksammades, likaså vikten 
av långtidsuppföljning av barn som haft cancer. En stor del av patientgruppen får 
komplikationer lång tid efter sjukdomen. En patientberättelse, kvinna med CNS-tumör, 
innehöll information om att bland annat aktiva överlämningar saknas. Den föreläsningen 
upplevdes jobbigt och var tung att lyssna på. I år var RCC-dagen digital och det är var jobbigt 
med heldag framför datorn, dock väldigt intressant! Patienten i fokus var röd tråd under hela 
dagen. Eftersom dagen visades i form av en Youtube-film kunde man inte chatta, tex för att 
skriva frågor till föreläsarna, vilket många saknade.  

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2021/juni/webbinarium-min-vardplan-och-ipo---sa-mojliggor-de-samskapande-i-varden/
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Livsgnistans styrelse fortsätter ha styrelsemöten. De söker kontakt med regionen och söker 
volontärer. De hoppas kunna fortsätta med sina onsdagsträffar och ska ha en avslutningsfest 
inför sommaren.  

Stig Westlin rapporterar från Ljuspunkten. De har också haft möte och arbetar bland annat med 
en hemsida och ska köpa in västar att använda när de står på mässor och liknande. De arbetar 
för att få ett till program till hösten. Även Ljuspunkten planerar för avslutningsfest.  

Cancerprevention (Catharina Östman) 
Catharina Östman hälsas välkommen. Hon är distriktssjuksköterska i botten och arbetar nu 
som vårdprocesskoordinator inom prevention, tidig upptäckt och screening på RCC, både på 
nationell och sjukvårdsregional nivå. Hon berättade om: 

• Styrdokument inom RCCs organisation: prevention, tidig upptäckt samt hälsofrämjande 
åtgärder är ett stort och viktigt område inom RCC vilket syns tydligt i dokumenten. 

• Nationella cancerpreventionsplanen (NCPP): beskriver aktiviteter på nationell nivå för 
att förebygga cancer. Baseras på europeiska kodexen mot cancer. Nationella 
arbetsgruppen (NAG) för cancerprevention står bakom NCPP och samarbetar även 
med nationellt programområden (NPO) Levnadsvanor inom Kunskapsstyrningen.  

• Sjukvårdsregionalt arbete: Regional arbetsgrupp (RAG) för cancerprevention samarbetar 
med Regionalt programområde Levnadsvanor samt många övriga berörda aktörer men 
driver även frågorna från NCPP på sjukvårdsregional nivå genom en framtagen 
handlingsplan. Samtliga regioner förutom Dalarna är representerad i gruppen.  

• Prevention i cancerplanen: i cancerplanen är preventionen indelad i tre delar 1) primär 
cancerprevention, 2) förebyggande insatser bland individer med cancer 3) screening och 
tidig diagnostik 

• Samarbete med PNR: PNR är en viktig samverkanspartner för RAG cancerprevention. 
Catharina föreslår korta, regelbundna avstämningar och att det hela tiden finns en 
öppen dialog när det dyker upp frågeställningar.  

 

PNR önskar riktade insatser för minskad rökning hos unga och personer i utsatta områden. 
Catharina tar med sig denna synpunkt till arbetet med framtagandet av en nationell 
handlingsplan för ett rökfritt Sverige. 

Ulla visar en bild över ett pilotprojekt i Region Dalarna för patientflödet med levnadsvanor i 
primärvården. Bild bifogas utskick av minnesanteckningar.  

Catharinas PP-bilder bifogas utskick av minnesanteckningarna Observera att vissa bilder tagits 
bort i utskicket då de innehåller aktiviteter som ännu inte är godkända att genomföras i 
sjukvårdsregionen och de får inte spridas. 

 

Beslut: öppen dialog mellan PNR och RAG cancerprevention samt att Catharina deltar i 
PNR-möten för regelbundna, korta avstämningar.  
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Nytt från RCC (Johan Ahlgren) 
Johan Ahlgren hälsades välkommen. Det är mycket uppskattat att han kommer till PNRs 
möten. Johans PP-presentationen bifogas utskick av minnesanteckningarna. 

Screening 

• Grov- och ändtarms screening: I Dalarna har uppstarten gått väldigt bra, Örebro startar 
under sommaren. Hela sjukvårdsregionen planeras starta under 2022.  

• Organiserad prostatacancertestning (OPT): man ska gå vidare i implementeringsplanen 
för en sjukvårdsregional enhet som hanterar det administrativa. Ett IT-system skulle 
hantera de första stegen i screeningen, kallelser m.m. IT-systemet är tänkt att ligga hos 
RCC. Förhoppningsvis kommer verksamheten igång under 2022. Projektplanen bifogas 
utskick av minnesanteckningarna.  

• Satsning på ”utrotning” av livmoderhalscancer: man vill minska antalet drabbade till 
4/100 000 individer vilket skulle innebära med att sjukdomen är ”utrotad” i medicinsk 
mening. Idag är unga <20 år vaccinerade. Vid 30-årsåldern brukar smittspridningen 
plana ut. Satsningen innebär att vaccinera de mellan 20 och 30 år i samband med 
screening.  

• Satsning på mammografihälsokontroll: samtliga regioner uppmuntras till att anslutas till 
kvalitetsregistret för mammografi. Under 2021 går RCC in och betalar 
anslutningskostnad för regionerna. Politiker i vissa regioner vill utöka screeningen upp 
till 80 år men risken är att resurserna saknas vilket skulle leda till längre väntetider.  

 

Bo ställer frågan om lungcancerscreening. Johan tror att det kommer börja diskuteras under 
året.  

COVID-19s påverkan av cancervården 

RCC har i uppdrag att följa hur cancervården påverkas av pandemin. Fyra rapporter har 
presenterats. I början av pandemin sjönk antalet diagnostiserade cancerfall. Fram till och med 
oktober 2020 diagnosticerades 9.3% färre cancerfall i hela Sverige. Det skiljer sig dock åt mellan 
sjukvårdsregionerna.  

Skillnaden mellan cancerfall från 2019 till 2020 var 7.1% lägre. Stora skillnader mellan regioner 
och diagnoser. Det kommer påverka dödligheten som kommer spridas ut över tid då alla fall 
som inte blivit diagnosticerade kommer att bli synliga i statistiken under en lång tid framöver, de 
kommer att spridas ut. Blir det inte värre än hittills så kommer svenska cancervården att 
”komma ikapp” eftersom skillnaden inte är större än vad den kan vara mellan olika år utan 
pandemi, försiktig optimism! Detta beror på att cancervården prioriterats, andra delar av vården 
kommer ha en betydligt större vårdskuld.  

Mer information om pandemins effekter på cancervården finns på RCCs webbplats. 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
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PROM/PREM och IPÖ (Bo Erixon) 
Individuell patientöversikt (IPÖ) som projekt är nu avslutat och IPÖ ska stå på egna ben. Det 
är viktigt att man som patient efterfrågar IPÖ för att användningen ska komma igång.  

IPÖ är ett nationellt initiativ som bottnar sig i att vi inte har ett gemensamt journalsystem. Det 
är därför är ett komplement till journalsystemen. IPÖ samlar uppgifter om hälsotillstånd och 
behandlingshistorik och visualiserar det vilket ökar delaktighet och effektivisering i 
patientmöten. Det kan även användas för att planera vården, kostnader, vinster, urval till 
kliniska studier m.m. Vikten av IPÖ behöver lyftas hos cancersamordnarna. På vissa ställen, tex 
i Skåne, är det valfritt för vårdgivarna att använda det. Päivi framhåller att man i Västmanland 
har visat sig positiva till IPÖ. Viktigt att det fattas beslut om användningen av detta på högre 
nivå. Det behövs ett samlat grepp på nationell nivå. Idag finns IPÖ för 8 olika cancerdiagnoser 
har startat. 15/6 14:30 är det webinarium om IPÖ (Annika har skickat ut). 

PROM, patientrapporterade mått, ökar också delaktigheten. Enkäter om patientens mående och 
om hur behandlingen fallit ut besvaras under behandlingens gång. En fransk studie visade att 
överlevnaden i lungcancer ökade hos de som regelbundet skattade sin hälsa för vården att ta del 
av. Karolinska ska följa upp studien och se hur det ser ut hos svenska förhållanden. Troligtvis 
ligger vi redan bättre till tack vare kontaktsjuksköterskorna (KSSK). Nationella arbetsgruppen 
för patientrapporterade mått (NAPM) arbetar för att det på nationell nivå ska standardiseras 
vilka enkäter som används.  

 

Alla kan ta med detta hem till sina respektive nätverk, patientföreningar och regioner. Bo 
skriver ihop info om IPÖ och skickar till PNR.  

Bilden Bo visade samt information om IPÖ finns här; Individuell patientöversikt (IPÖ) 
(cancercentrum.se) 

Det finns även information om hur IPÖ och MVP kompletterar varandra samt en bra film om 
det här;  IPÖ och Min vårdplan - RCC (cancercentrum.se) 

 

Återkoppling ang. cancerplanen (Annika Larsson) 
Annika Larsson berättar hur arbetet med revideringen av cancerplanen (CP) 2022-2024 går. 
Revideringsprocessen har pågått sedan september -20. Samtliga remissvar är nu sammanställda 
och några små förändringar har skett. Vissa förtydliganden och reduktioner har gjorts. Den är 
godkänd i RCCs styrgrupp med vissa justeringar. Samverkansnämndens ledningsgrupp hade 
inga specifika synpunkter utöver att det finns mkt praktiskt arbete kvar att göra inom 
rehabområdet. Under hösten tar samverkansnämnden beslut om att godkänna CP, sen varje 
enskild region som därefter utvecklar egna handlingsplaner kopplat till CP.  

PP-presentationen bifogas utskicket av minnesanteckningarna. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2021/juni/webbinarium-min-vardplan-och-ipo---sa-mojliggor-de-samskapande-i-varden/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/ipomvp/ipo-informationsblad.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/ipomvp/ipo-informationsblad.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/ipo-och-min-vardplan/
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Övriga frågor 

IPÖ 

Johan Ahlgren får frågan hur Region Örebro ställer sig till IPÖ. I Region Örebro ställer man sig 
positiv till Örebro. Professionerna vill ha verktyget, de ser nyttan av det! Vissa regioner som är 
på gång att införa nya journalsystem hävdar att dessa kommer att ha en liknande funktion som 
IPÖ, därför är vissa regioner tveksamma till införandet. En knäckfråga att lösa är möjligheten 
till automatöverföring för att undvika dubbelregistrering. RCC är beroende av beslut från 
Eneras programråd för fortsatt arbete med det. 

Senaste tiden har man inom RCC på nationell nivå arbetat hårt för att IPÖ ska implementeras 
på ett bra sätt! För berörda parter går det att få stöd hos Johan Ahlgren eller Maria Sörby på 
RCC, PNR får gärna hänvisa till dem.  

Off-label läkemedel i Region Örebro 

Johan Nyström lyfter att oro skapas bland patienter eftersom två unga cancerpatienter i Region 
Örebro nekas läkemedel de vill ha. De önskar så kallade off-label läkemedel vilket innebär att de 
inte är godkända för just den indikationen. Immunoterapi innebär en stor ekonomisk kostnad 
och när det saknas vetenskapliga evidens för att behandlingen har önskad effekt på en viss 
diagnos är det svårt att motivera förskrivning. Immunoterapi har varit framgångsrikt för vissa 
typer av cancerdiagnoser, särskilt spridda maligna hudmelanom, där tidigare obotliga fall har då 
kunnat botas. Johan Nyström framhåller behovet av att informera allmänheten om detta då 
dessa fall skapar stor uppmärksamhet i media 

Manuellt lymfdränage (lymfmassage) 

Manuellt lymfdränage finns inte att få i Gävle och regionen skickar inte remisser. Patienter får 
gå privat och betala ur egen ficka. Ett skäl till detta kan vara att evidensen inte är så tydlig kring 
effekterna.  

Malin kollar upp hur det ser ut i sjukvårdsregionen, bland annat med Fotini Koutakis Wolin på 
RCC och Margareta Haag, ordförande i ödemförbundet. Svenskaödemförbundets hemsida 
Svenska Ödemförbundet | tillvaratar ödempatienters intressen (svenskaodemforbundet.se) 

 

Kommande möten 
-8/9 13:30-16:30 

-21/10 13:30-16:30 

-25/10 13:30-16:30 

 

 

https://www.svenskaodemforbundet.se/
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Vid pennan,    Justerat av 

 
Malin Hedlundh   Ulla Allard   Annika Larsson 
Vårdprocesskoordinator, RCC  Vice ordförande PNR  Vårdprocesskoordinator, 
RCC    
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