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Patient- och närståenderådet 

TEAMs  
2021-05-27  
 

Mötesanteckningar från möte med patient- och 
närståendemöte 
Närvarande: Ewa Larsson, Bo Erixon, Jacob Kinge, Stig Westlin, Håkan Engman, Ulla Allard, Päivi 
Kirsilä, Håkan Engman,  

Förhinder: Madelaine Rörström, Johan Nyström, Lena Lundström, Anna-Karin Kihlström, Camilla 
Andersson, Elenor Ekstrand, Ia Pudas, Johan Nyström, Madelaine Rörström 

Mötesordförande: Ulla Allard 

Mötets öppnande 

Föregående minnesanteckningar 

Det verkar som om de flesta kan se lönespecifikationer hos sin bank.  

Malin ser om hon kan få tag i youtubevideon från RCC-dagen.  

Ingen har hört ngt om lungcancerscreening, Malin bevakar området.  

  

För att tydliggöra det fortsatta arbetet med IPÖ – såväl internt inom RCC, såväl som externt – 
publicerades idag denna nyhet på cancercentrum.se: IPÖ: Från projekt till ett av RCCs 
etablerade kunskapsstöd - RCC (cancercentrum.se). För IPÖs fortsatta förvaltning och 
utveckling har RCC samverkan tillsatt en arbetsgrupp (med representation från samtliga RCC), 
ledd av Johan Ahlgren, chef vid RCC Mellansverige.  

Malin har sökt info om hur det ser ut med lymfdränage i regionerna men inte fått svar. Hon 
fortsätter söka svar. Det är också ngt som patient- och närståendeföreträdare (PNF) med fördel 
kan lyfta i vårdprocessgrupperna.   

Återrapportering från möten  

Päivi: Svårt att få igång aktiviteter, oklart om folk fortfarande är rädda för covid. Pyssel och prat 
kommer starta upp 

Eva Larsson: har varit med på lokala cancerrådet men de hade glömt hennes punkt. På nästa 
möte ska hon berätta om PNR. Effektiv och nära vård har en PNF-grupp som hon är med i. 
Eva sitter med som representant från Lungcancerförbundet. Har fungerat bra med digitala 
möten.  

http://cancercentrum.se/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/september/ipo-fran-projekt-till-ett-av-rccs-etablerade-kunskapsstod/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/september/ipo-fran-projekt-till-ett-av-rccs-etablerade-kunskapsstod/
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Stig: Ljuspunkten har startat upp igen och haft ett första fysiskt möte. De har ett program för 
hösten.  De ska öppna verksamhet i Söderhamn och Bollnäs samt att de har en hemsida 
www.ljuspunkten.org   

Bo Erixon: Infomaterial till anhöriga och pat om IPÖ samt hur det ska fungera håller på att tas 
fram. Arbetet med MVP Lungcancer pågår. 

Patient- och närståendemedverkan på organisationsnivå: erfarenheter 
från ett regionalt cancercentrum av Mio Fredriksson och Anton Modigh 
Mio Fredriksson och Anton Modigh berättar om och delar resultat av sin forskning om patient- 
och närståendesamverkan. PP-bilderna bifogas vid utskick av minnesanteckningar.  

Hur kan vi sprida detta? Malin och Annika kan ta det vidare till sin kommunikatör Jesper 
Törnlund. Alla bör ta hem det till sina regioner och föreningar.  

Studien har ingen koppling till personcentrerad vård då den endast behandlar organisatorisk 
nivå inte klinisk verksamhet. Personcentrerad vård behöver dock genomsyra vårdens alla nivåer 
och hela organisationen.   

PNFs arbetet riskerar att bli uddlöst om inte arbete och kunskaper från RCC kommer ut. PNR 
önskar mer kontakt med styrande sjukvårdspolitiker. Mio håller med om att det behövs Det är 
svårt att ta hem frågorna till sin region, svårt att påverka. Mio ser det som en extra utmaning i 
ffa den här sjukvårdsregionen eftersom den består av sju regionen. Etablerade samarbeten och 
möten med politiker kan vara ett bra sätt att få ut PNRs åsikter.  

Det blir allt vanligare att PNF involveras i forskning.  

Följande frågor från presentationen tas upp på nästa PNR-möte: 

• Vilken roll har medlemmarna och PNR? 
• Vilka (om några) representerar medlemmarna?  
• Vad betyder egentligen att ha en stödjande och rådgivande funktion? Vad förväntas av 

medlemmarna? 
• Vad har medlemmarna för förväntningar på vad PNR ska kunna göra och vad RCC ska 

göra?  
• Vad betyder det att PNR agerar mellan nivåer? 
• Vad är ”ett lyckat resultat” av PNR:s arbete? 
• Borde PNR:s ordförande också ha beslutanderätt i RCCs styrelse? Vad skulle det iså fall 

betyda för hur medlemmar rekryteras? 
 

Info från Malin 

Nationellt PNR 

RCC samverkan har beslutat bildandet av ett nationellt patient- och närståenderåd. Rådet har 
bl.a. i uppdrag att samverka med nationella arbetsgrupper inom RCC och samordna initiativ 
från regionala PNR. Nationellt PNR sammanstrålar med RCC samverkan två gånger per år. 

http://www.ljuspunkten.org/
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Första mötet är den 15/9 kl. 13:00 - 14:30 (digitalt via Teams) där rådet diskuterar 
överenskommelsen mellan staten och Sverige kommuner och regioner för 2022. Där utses 
också talesperson inför det efterföljande mötet med RCC i samverkan kl. 14:45 – 15:30 (digitalt 
via Zoom) där fokus också är på överenskommelsen.  

Uppdraget bifogas vid utskick av minnesanteckningar. 

Diskussion om vilka som ska representera. Ulla Allard och Bo Erixon blir PNRs Mellansveriges 
representanter.  

Diskussion om att det saknas en punkt på uppdraget om fördelning av utvecklingsarbeten. Det 
vore till stor nytta att kunna fördela och samarbeta även om det.   

Ordförandeskap 

Ulla Allard blir enhälligt vald till ordförande. Det är dock viktigt att vi alla hjälps åt och delar på 
arbetsuppgifter.   

Deltagande i intervjustudie om PROM 

Lena Rosenlund är doktorand på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs 
universitet. Hon ska nu göra en studie om hur patient rapporterade utfallsmått (PROM) kan 
vara en intervention för att främja personcentrerad vård. Syftet med den här studien är att 
utforska erfarenheter av kommunikation och samarbete med vårdpersonal via en digital 
hälsoplan eller digitalt beslutsstöd samt att undersöka vad som kännetecknar bra 
samarbete/kommunikation för patienter med kronisk sjukdom som behandlas eller följs upp i 
öppenvård. Om du tycker att det här låter intressant och du vill delta maila 
lena.rosenlund@gu.se 

Cancerprevention 
Gruppen enade i att det är ett viktigt område.  

PNR önskar att det ska finnas en PNF i RAG prevention. Vårdprocessgruppen för cancerrehab 
har en undergrupp för fysisk aktivitet. Malin tar vidare frågorna om patientrepresentation i de 
båda grupperna till RCC.   

Vad hade PNRs medlemmar önskat från vården gällande prevention? Flera hade önskat 
individuell plan om levnadsvanor. Ett samtal om vad patienten själv kan göra för att det ska bli 
så bra som möjligt. Det är viktigt med inventering men också med uppföljning för att se vad 
patienten kan hantera själv och vad hen kan behöva stöd i. PNR upplever att det saknas bra 
stöd när man är sjuk. Allt detta är idag kontaktsjuksökterskan (KSSK) ansvar.   

Samtalsgrupper:  I Västerås finns det idag men det saknas i till exempel Uppsala. På vissa ställen 
får föreningarna gå in i vården och hålla grupper. Vilket akn fungera när det är större föreningar 
med många medlemmar, svårare för mindre föreningar utan så mkt resurser. Kanske är det inte 
alltid bäst att vårdpersonal håller i gruppen utan det kan vara bättre med en patientrepresentant.  

På nästa möte tar vi upp ifall vi ska göra en PP-presentation gällande detta som alla kan ta hem 
till sina cancerråd och/eller föreningar.  

mailto:lena.rosenlund@gu.se
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Nytt från RCC 
Jessica Nordlander, enhetschef, kommer idag istället för Johan Ahlgren som har förhinder.  

Lungcancerscreening 

Johan Ahlgren och Catharina Östman samt Karin Ohlsson som arbetar med 
lungcancerprocessen. Ngt liknande projekt finns inte aktuellt i vår sjukvårdsregion just nu enligt 
varken Johan, Catharina eller Karin. Det är ngt vi får fortsätta följa och önska från PNRs håll. 
Det är inget beslut taget om att det inte ska införas men inget är planerat idag. Man följer hur 
projektet i Stockholm fortlöper. Där har screeningen lagts i samband med mammografin. När 
det sker blir det en selekterad grupp som får erbjudande om att screenas för lungcancer. Man 
kan missa subgrupper i den större målgruppen. Socialstyrelsen har underlag för vilka diagnoser 
som ska screennas och där finns inte lungcancer med. PNR önskar att RCC Mellan trycker på 
hårdare om det här. 

Pandemins påverkan på cancervården 

RCC Mellan har i uppdrag att ska följa covids påverkan på cancervården. Bilderna som Jessica 
visar är de senaste uppdaterade bilderna men datan kan släpa efter. Antalet diagnosticerade 
cancerfall sjönk när att restriktionerna kom, i april/maj-2020 var det största tappet. Övriga 
månader är det ingen större skillnad. Det stora bortfallet som befarades kom inte men det är 
absolut en skillnad. Anmälan till cancerregistret har minskat under pandemin då arbetsbördan 
varit hög. Därför har man tagit data från patologilabben.  

Påverkan på screening har gjort att färre cancrar hittats. Antalet patienter diagnosticerade 
cancerfall sjönk och många går troligtvis odiagnostiserade och kommer upptackas när 
sjukdomen avancerat. Det beror bland annat på att screening stängdes eller drogs ner på många. 
I Norge, Danmark och Nederländerna finns motsvarande cancerincidens för samma månader.  
Skillnader i hur många och vilka man hittat i bröstcancer.: screening har identifierat färre. Färre 
har gått på mammografi och den kan ha varit stängd. Antalet fall som hittas mellan screening är 
ingen skillnad före jämfört med under pandemin.  

RCC har en nyskapat arbetsgrupp om tidig upptäckt. Kunskap om alarmsymtom behöver 
spridas till allmänheten och även primärvården behöver rätt verktyg och möjligheter att lotsa 
vidare.  

Fysiska möten  

PNR har en stark önskan om att träffas och ha fysiskt möte. Än så länge är det från RCC inga 
fysiska möten som gäller. RCC har inte hunnit ta ställning till att många restriktioner slopas från 
sista september.  

Jessica tar med frågorna om screening och fysiska möten till RCC.  

Jessicas PP-presentation bifogas vid utskick av minnesanteckningar.  
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Övriga frågor 
Opersonliga väntrum 
Päivi har fått mail om att receptionen på bröstmottagningen har försvunnit. Man upplever att det 
är opersonligt och att bemötandet saknas. Vad kan man göra för att göra väntrummet mer 
välkomnad? Lite lugn musik i väntrummen skulle kunna underlätta.  
 
Päivi lyfter det med lokala cancerrådet och KSSKgrupp. Om ngn har förslag så ni gärna maila Päivi. 
 

Ersättare till nätverket för fysisk träning cancer 

Stig behöver ersättare till Nätverk fysisk träning cancer 23/11. Han skulle berättat om vad 
cancerbehandling kan innebära för individen. Ulla tar mötet. Stig skickar Ulla information samt 
kontaktperson.  
 

Kommande möten 
-21/10 13:30-16:30 

-25/11 13:30-16:30 

 

 

Vid pennan,    Justerat av 

 
Malin Hedlundh   Ulla Allard    
Vårdprocesskoordinator, RCC  Vice ordförande PNR      
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