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Patient- och närståenderådet 

TEAMs  
2021-10-21  
 

Mötesanteckningar från möte med patient- och 
närståendemöte, PNR Mellansverige 
Närvarande: Johan Nyström, Ulla Allard, Bo Erixon, Stig Westlin, Päivi Kirsilä, Lena Lundström, 
Ewa Larsson,  

Förhinder: Håkan Engman, Jacob Kinge 

Mötesordförande: Ulla Allard 

Mötets öppnande 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna.  

Inspelning av RCC-dagen 

Inspelningen från RCC-dagen kommer inte släppas. Det finns en inspelning men den är endast 
för internt bruk på RCC väst. Det informerades inte om att den skulle släppas innan inspelning 
så det är inte i enlighet med GDPR. Den är heller inte tillgänglighetsanpassad. 

Lymfdränage  

Region Västmanland: på Västmanlands sjukhus finns lymfdränage som ett behandlingsalternativ 
men det är det medicinska behovet som avgör om patienten erbjuds denna behandling eller 
inte. Förstahandsval är kompression (linda eller kompressionsmaterial) och egenvård enligt 
senaste forskningsresultat kring lymfödem.  Om inte detta hjälper kan man ta till lymfpulsator 
eller manuellt lymfdränage som kompletterande behandling. Om vi bedömer att det inte är 
aktuellt hänvisar vi patienter till privata aktörer för att få hjälp med detta. 

Region Örebro: har upphandlat lymfterapi med 2 lymfterapeuter, en i Karlskoga och en i 
Örebro, remiss skickas via vården till dem. Det finns ingen lymfterapeut på USÖ då denna 
tjänst / service drogs in i samband med besparing för många år sedan. Tjänsten kommer inte 
tillsättas. RÖL remitterar till någon annan region. Lymfterapi ingår i högkostnadsskyddet. dock 
betalar patienter till privata vårdgivare utan avtal. Kompression till arm är kostnadsfritt, 
egenavgift på kompression till ben.  

Sörmland:  har sedan januari i år en gemensam lymfterapimottagning i länet med uppdrag att 
träffa lymf- och lipödempatienter. Dit kan alla kliniker inkl. primärvården remittera patienter. 
Patienter med tidigare konstaterade lymfödem eller lipödem kan själva ta kontakt med 
mottagningen. De skickar inte remisser till andra regioner eller privata aktörer. Om man som 
patient önskar något som vi inte kan erbjuda får man bekosta själv. 
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Region Värmland: I samband med behandlingsfasen där man vill reducera ett lymfödem i 
storlek utförs manuellt lymfdränage tillsamman med andra åtgärder som användande av 
pneumatisk kompressionspump och lindning av kroppsdelen. Syftet är att intensivt utöva tryck 
mot det ödematösa området och därefter fortsätta med kompressionsplagg under nästa fas som 
är bibehållandefasen. MLD erbjuds inte som enda behandling. På grund av brist på stöd i 
evidens och beprövad erfarenhet får patienter bekosta det själva. Det kan ingå i behandling i en 
fas av reduktion av ödemet men måste då alltid övergå i att patienten använder 
kompressionsplagg (ofta strumpa på arm eller ben).  
 
Tillägg i svar från Region Värmland: (Det finns ingen tydlig evidens på att manuellt lymfdränage 
MLD ger effekt mer än möjligen helt tillfälligt. Det ger alltså ingen varaktig effekt om man ger 
det som enda behandling vid lymfödem. Det finns heller ingen evidens som styrker att det kan 
ha en preventiv effekt så man kan undvika lymfödem. Det kan ha en tillfällig effekt och därför 
säger vi att patienten själv kan utföra ”egenstrykningar”/”egenmassage” vid behov och om hen 
tycker att det känns bra, ger effekt. Har man ett lymfödem så är den absolut viktigaste åtgärden 
kompression klass 2 och det finns det mycket evidens för, man bör också träna och gå ned i 
vikt vid övervikt/fetma då det finns ett starkt samband mellan övervikt och lymfödem/risk för 
lymfödem. Man bör också förebygga hudinfektioner i drabbad/opererad kroppsdel så tex 
hudvård är viktig.)  
 
Region Dalarna: 
Har ett par lymfterapeuter i hela länet, utreder frågan f.n. om behovet av lymfterapi. 
 
Päivi delar en länk om lymfterapi https://www.lymfterapiutbildning.se/verkan-av-manuellt-
lymfdranage/ 
 

PNR önskar ställa frågan till Johan Ahlgren om evidens i detta. Malin skickar frågan till 
honom till nästa möte. 

 
Fysiska möten 
RCC mellan kommer inte att ställa om till fysiska möten under hösten, dels på grund av att man 
fortsatt vill vara försiktig, dels för att det inte är planerat för det. Från och med nästa år går det 
bra att anordna fysiska möten igen.  
  

Återrapportering från möten  

Bo Erixon rapporterar från nationella PNR som hade sitt första möte i oktober.  

• Generella texter i Min Vårdplan är nu ute på remiss. Malin skickar ut texterna. 
Implementeringen av MVP går framåt fler och fler diagnoser är under framtagande. 

• Efter eget möte träffade de RCC i samverkan. Områden som nationella PNR framförde 
som önskvärda att prioritera de närmsta åren är bland andra screening, primär och 
sekundär prevention, levnadsvanor, fortsatt satsning på SVF och att få ned ledtider, 
barncancer med behandling, rehab och långtidsuppföljning, cancerrehabilitering, MVP, 
IPÖ, palliativ vård, KSSK, precisionsmedicin samt PROM och PREM.  Även 

https://www.lymfterapiutbildning.se/verkan-av-manuellt-lymfdranage/
https://www.lymfterapiutbildning.se/verkan-av-manuellt-lymfdranage/
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närstående och deras situation behöver lyftas så de får rätt stöd, ffa barn som 
närstående.  Nästa möte 23/11.   

 

Johan har fått minnesanteckningar från Cancerrådet i Örebros senaste möte. Bifogas vid utskick 
av minnesanteckningar.  

Stig har varit på cancerrådets möte i Gävle. Uppsala Örebro ska starta en screeninggrupp för 
prostata, Gävle kommer att starta efter.  

Information från RCC 
Tyvärr en del avhopp från PNR Anna-Karin Kihlström, Ia Pudas, Eleonore Ekstrand och 
Madelaine Rörström. Just nu endast 10st i PNR. Ser fram emot ett större PNR efter 
nomineringar i vår.  

Implementeringsstöd för det reviderade nationella vårdprogrammet (NVP) för palliativ vård 
finns på RCCs hemsida. Det består av två filmer varav den ena visar vad som är nytt. 
https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/ 

RCC Mellan kommer att arbeta med palliativ vård som tema under 2022. Det innebär att 
vårdprocessgrupper och nätverk kommer att arbeta med det på olika sätt och ett flertal andra 
aktiviteter kommer pågå under året.  

En enkätstudie om huruvida patienter som utreds för misstanke om cancer enligt SVF under 
pandemin visar att de är nöjda. Svaren är likstämmiga med tidigare års svar.  

Min vårdplan för bröst-, äggstock-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i 
centrala nervsystemet har uppdaterats.  

Diskussion om patientmedverkan 
Gruppdiskussioner om patientmedverkan utifrån förra mötets information av Mio Fredriksson 
och Anton Modigh samt PNRs uppdragsbeskrivning. PNRs diskussion i blått efter varje fråga. 

• hur ska jag göra för att kunna representera på bästa sätt?  
Viktigt att ta med frågor från patientföreningar. Tänka på att föra mångas talan! 

• Vilka förbättringar behöver göras?  
Ständigt arbete i PNR pågår 

• Vilken roll har medlemmarna och PNR?  
PNR ska ge vägledning i det som patienter och närstående upplever som viktiga. Viktigt 
med koppling mellan nationell och regional nivå. Föra en dialog och representera 
medlemmar och föreningar genom att framföra tankar, idéer och åsikter. 

• Hur representerar medlemmar i PNR:  
PNR är ett mkt bra sätt att representera, sträck på oss! Det är svårt att föra in och ut 
information både till RCC och från patientföreningarna. Föreningarna och cancerråden 
är väldigt viktiga men det är svårt när man inte får så mkt respons.  

• Vilka (om några) representerar medlemmarna i PNR?  
Våra föreningar, cancerpatienter i stort. 

https://cancercentrum.se/mellansverige/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardprogram/
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• Vad betyder egentligen att ha en stödjande och rådgivande funktion? Vad förväntas av 
medlemmarna i PNR?  
Stödjande och rådgivande åt RCC. Viktigt att vara stödjande och rådgivande åt båda 
håll! PNR har gjort mkt för KSSK. Allmänna inbjudningar kan skickas vidare till 
föreningar och nätverk. De inbjudningar och info som är specifikt till patient- och 
närståendeföreträdare inom RCC Mellan ska inte skickas vidare men då är det viktigt att 
Malin skriver det i utskicket.  

• Vad har medlemmarna för förväntningar på vad PNR ska kunna göra och vad RCC ska 
göra?  
Ingen har hört några förväntningar från patienter eller patientföreningar. 

• Vad betyder det att PNR agerar mellan nivåer?  
Vara med och trycka på när det kommer upp frågor. PNRs medlemmar fungerar som 
en informationsbrygga mellan olika instanser och nivåer.  

• Vad är ”ett lyckat resultat” av PNR:s arbete?  
Att bli lyssnade på. Ett exempel är att efter påtryckning från PNR blev fler olika sorters 
stomimaterial tillgängliga. Lyfta frågor i olika regioner.  

• Borde PNR:s ordförande också ha beslutanderätt i RCC:s styrelse? Vad skulle det iså fall 
betyda för hur medlemmar rekryteras? Frågan hann inte diskuteras på mötet men PNR 
önskar höra Johan Ahlgren åsikt. Malin tar med frågan till honom.  

 

PNRs representanter försöker ofta få in synpunkter eller frågor inför möten men får sällan 
respons från medlemmarna i patientföreningarna. PNRs medlemmar uppmanas att ha nära 
kontakt med cancersamordnaren för att förbättra kontakten. T.ex. kan vi be om mailadresser 
för att få en bättre kommunikation med föreningarna där vi också kan skicka våra protokoll. 

PNR saknar koppling till övriga patient- och närståendeföreträdare inom RCC Mellan och 
skulle önska mer där.  

Malin tar med sig det och förhoppningsvis kan vi få till ngt under nästa år.  

Uppdatering om cancerpreventionsområdet och fortsatta diskussioner 
om hur PNR kan arbeta med det 

Uppdatering om området 

Catharina Östman ger en kort uppdatering om vad som hänt på området sen i våras. 
Cancerplanen för 2022–2024 är nu godkänd i sjukvårdsregionen. Det kvarstår för respektive 
region att anta den och därefter utarbeta handlingsplaner. 

Den regionala arbetsgruppen för prevention har nu fått en handlingsplan och kan börja arbeta 
aktivt utifrån den. RCC samarbetar med RPO Levnadsvanor genom att Catharina sitter med för 
att bevaka och lyfta cancerområdet.  

Catharinas PP-presentation bifogas utskick av minnesanteckningar. Däri finns även länk till den 
europeiska kodexen mot cancer.  
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Hur kan PNR arbeta med prevention? 

RAG Cancerprevention kommer inte ha patient- och närståendeföreträdare i gruppen men 
önskar tät kontakt och gott samarbete med PNR. När patient- och närståendeperspektivet 
behövs kommer PNR bli kontaktade av RAG Prevention. Orsaken är att RAG arbetar även 
mot befolkningen i stort och inte endast mot patienter. När man arbetar mot patienter, gäller 
det alla cancerdiagnoser och därför önskar man kontakt med hela PNR i de frågorna. RCC 
arbetar på samma sätt med cancerprevention på nationellt plan. 

Under våren kommer RAG cancerprevention och VPG malignt melanom eventuellt ha ett 
gemensamt projekt. Beroende på hur det kommer att se ut kan PNR komma att involveras där.  

Samtliga kommuner har fått erbjudande om utbildning till förskolepersonal och BVC om 
solvanor. PNF kan göra mycket genom att efterhöra i sin egen och omkringliggande kommuner 
hur många anställda som genomgått den.   

Catharina kommer även med förslaget om PNR vill gå igenom den sjukvårdsregionala 
handlingsplanen som RAG cancerprevention tagit fram, för att se vad RAG kommer att arbeta 
med framöver. Kanske har PNR några förslag för samarbeten utifrån den? 

Gruppen beslutar att gemensamt med Catharina ta fram en PP-presentation om prevention och 
levnadsvanor som kan tas hem till patientföreningar men eventuellt även till cancerråd. 
Presentationen bör innehålla  

• Generell info om cancerprevention 
• Levnadsvanor vid och efter cancer (inklusive länkar!) 
• Vad patienterna önskar för stöd från sjukvården 

 
Gruppen beslutar att skapa en arbetsgrupp för ändamålet bestående av Johan, Päivi och Ulla. 
När Catharina har gjort ett första utkast sammankallar Malin arbetsgruppen.  

Som tidigare beslutat kommer Catharina nästa termin och ger oss en uppdatering på området.  

Nytt från RCC 
Johan Ahlgren ger oss senaste nytt inom RCC. Johans PP-presentation bifogas utskick av 
minnesanteckningar  

Lungcancerscreening 

Johan berättar noggrant och generellt om screening. Varje region tar beslut själva om huruvida 
de har möjlighet att satsa på olika typer av screening, även om det inom många områden är 
nationellt lika. Nästa år ska alla regioner vara igång med screening av tjock- och ändtarmscancer.  
Se bifogad PP-presentation för info om lungcancerscreening.  

Enligt studier behöver lungcancerscreening riktas mot personer med hög risk för lungcancer för 
att vara befogat att genomföra. Det är i den populationen vinsterna med screening finns. I 
Sverige tycker man inte att det finns tillräckligt med evidens för lungcancerscreening. Stockholm 
gör ett pilotprojekt just nu och vi får invänta vad det visar.   
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Individuell patientöversikt (IPÖ) 

Fram till i somras var detta ett projekt betalt till stor del av Vinnova och Sjöbergstiftelsen. Nu 
finns ett en nationell arbetsgrupp inom RCC som regelbundet rapporterar till RCC i samverkan. 
IPÖ finns för åtta olika cancerformer. RCC arbetar för att detta ska hållbart på sikt och att fler 
diagnoser ska implementeras.  

Det är viktigt att patienterna efterfrågar IPÖ i kontakten med vården. Varje region beslutar själv 
om implementering men RCC kommer att kunna bekosta delar av detta. IPÖ ger också verktyg 
för direktöverföring av data till kvalitetsregister, ngt som regionerna annars behöver lägga 
resurser på att göra.  

Implementeringen av MVP går framåt fler och fler diagnoser är under framtagande. 

Övriga frågor 
Olika regioner har olik arvodering till patient- och närståendeföreträdare i lokala cancerråd. En 
del regioner arvoderar, andra gör det inte. Detta är dock upp till varje enskild region. Malin tar 
upp det med cancersamordnarna i vår. 

Päivi har medverkat på webbinarium om MVP och IPÖ vilket var väldigt bra. Malin skickar ut 
bilder från det. PNR önskar motsvarande information under ett möte i vår.  

Prostatacancerscreening är ett laddat begrepp. Socialstyrelsen har sagt att en screening som 
baseras på enbart PSA är inte tillräckligt selektiv. Man förlänger livet på vissa men på bekostnad 
av att många som blir inkontinenta eller impotenta. Därför rekommenderas inte screening för 
prostatacancer men organiserad prostatatestning kan göras. Beslut har tagits i Mellansverige att 
det ska genomföras.  

PNR önskar information från Johan om KIM/komplementärmedicin, precisionsmedicin, 
hans syn på huruvuda en PNF ska ha rösträtt inom RCC samt svar om evidens kring 
lymfdränage på nästa möte. Malin tar med det till Johan.  

 

Kommande möten 
-25/11 13:30-16:30 

 

Vid pennan,    Justerat av 

 
Malin Hedlundh   Ulla Allard    
Vårdprocesskoordinator, RCC  Vice ordförande PNR      
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