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Patient- och närståenderådet 

TEAMs  
2021-11-25  
 

Mötesanteckningar från möte med patient- och 
närståendemöte, PNR Mellansverige 
Närvarande: Ulla Allard, Bo Erixon, Lena Lundström, Ewa Larsson, Stig Westlin, Håkan 
Engman, Jacob Kinge, Päivi Kirsilä, Johan Nyström, Malin Hedlundh RCC 

Förhinder:  

Mötesordförande: Ulla Allard 

Mötets öppnande 

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar gås igenom och läggs till handlingarna. Dagens agenda 
godkänns, övriga frågor har anmälts i förväg och tas upp på den punkten.  

PNR önskar få ut en lista på samtliga patient- och närståendeföreträdare (PNF) inom RCC 
Mellansverige. Malin hör med RCCs GDPR-ansvarig om det går att göra.   

Catharina Östman har börjat arbeta med PP-presentationen om prevention. Hon kontaktar 
Malin när hon kommit så långt att arbetsgruppen kan börja arbeta med den.  

Återrapportering från möten 

PNR saknade representation vid senaste styrgruppsmötet 211117. Ulla skickade dock info till 
Jessica Nordlander innan mötet som då förde PNRs talan. RCC i samverkan har lyft frågan om 
PNFs beslutanderätt i visa grupperingar.  
 
Ulla Allard deltog i inspirationsdag för fysisk aktivitet och träning vid cancer och delgav sin 
patientberättelse Genomgång av agendan som bifogas vid utskick av minnesanteckningarna. 
Dagen riktade sig till professionen och även om vissa delar ligger på YouTube är det inget RCC 
kan dela. PNR önskar att man tänker med på PNF och har med dem i utskick vid info av 
liknande dagar.  

 
Bo Erixon och Ulla Allard har varit på nationella PNR: 

• Nat. PNRs ordförande Christina Landegren ska sammanställa riktlinjer/mall för hur 
PNR kan arbeta med nationella vårdprogram. Det går alltid bra att som enskild person 
lämna synpunkter. Omvårdnad, närståendestöd/efterlevandestöd är de områden som är 
viktigast för PNF att titta på.  

• IPÖ och PROM/PREM ger möjligheter till personcentrerad vård. Evidens visar att när 
patienter får använda PROM-formulär ökar överlevnaden. Patienter behöver efterfråga 
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IPÖ, MVP och PROM-enkäter. PNR håller med om att detta är vägen framåt. En 
infofilm om detta håller på att tas fram, både allmänhet och vårdpersonal.  

• Diskussion om Lymfödembehandlings evidens och utbildning diskuterades. Vi avvaktar 
tills vi haft vårt möte med Johan Ahlgren samtidigt som vi hört om Värmlands 
problematik. Återkommer i frågan vid nästa möte. 

• Punkten om patient- och närståendeföreträdares till sköts till nästa möte.  
• I syd har de ett annat upplägg än vad Mellansverige har gällande utbildning för PNF. Bo 

mejlar Malin mer info om det.  
 

Mötestider 
RCC har på förslag att PNR-möten kan hållas mer på eftermiddagar/kvällstid för att underlätta 
för de som yrkesarbetar att delta. PNR ska representera alla cancerpatienter och då är det viktigt 
att möjliggöra och underlätta även för alla att kunna vara med.  

PNR tycker att en blandning skulle kunna vara bra, fysiska möten på dagtid och digitala möten 
på em/kvällen. Om digitala möten finns i dagsläget förslag på max 2h.  

 

Frågorna lämnas öppna tills nytt PNR är rekryterat. 

 

Planering för möten 

Fysiskt möte i vår 

PNR har länge längtat efter att få ses igen. Förslag är att göra en heldag hos Livsgnistan i 
Örebro när nytt PNR är rekryterat, som en kick-off.  

Livsgnistan efterfrågar att PNR kommer! Håkan Engman är en bra kock och Johan Nyström är 
bra på tipspromenader, och de har många bra idéer. Viktigt att det kan genomföras på et 
smittsäkert sätt. Livsgnistans lokaler och omgivning tillåter det.  

Johan Nyström och Håkan Engman tar till nästa möte fram ett delförslag på agenda/innehåll 
för besöket hos Livsgnistan, samtidigt önskas en utbildningsdag 2 för PNR, se nedan. 

Om smittspridningen av Covid-19 ökar igen men om utbildningsdagarna skulle behöva ställas in 
kan agenda/innehåll sparas tills besöket kan genomföras.  

Utbildningsdag för samtliga PNF 

Malin håller på att planera utbildningsdag för samtliga patient- och närståendeföreträdare vid 
RCC Mellansverige och vill höra förslag och önskemål om innehåll. Vid senaste mötet framkom 
att PNR önskar mer koppling till övriga patient- och närståendeföreträdare och 
utbildningsdagen skulle kunna vara ett bra tillfälle för det, tex gruppdiskussioner.  
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Förslag som framkom:  

• gå igenom vad PNR är, varför det kom till och lika för PNF,  
• diskussion kring hur PNF kan få bättre kontakt med föreningar  
• Hur kan samtliga PNF inom RCC få bättre kontakt med varandra? Stärka nätverket.  

 
Fler tankar och idéer får mer än gärna skickas in till Malin. 

PNR har på förslag att utbildningsdagen läggs i samband med deras besök hos Livsgnistan.  

Nomineringsperiod 2022-24 
Malin berättar om hur nomineringar och rekrytering av nytt PNR kommer att gå till, PP-bilder 
bifogas vid utskick av minnesanteckningar.  

Tidsplan: 

27/2 sista dag för nomineringar 

1/3-1/4 intervju/samtal med samtliga sökande 

2-15/4 urval 

Första mötet med nytt PNR hålls i maj/juni 

PNR tycker planeringen ser bra ut. PNR behöver bli fler.  

Alla hjälps åt att sprida informationen när Malin skickar ut den.  

 

Verksamhetsplan 

Utvärdering av nuvarande verksamhetsår 

Ulla och Malin har påbörjar arbetet med verksamhetsberättelse/-plan. Syftet är att sammanfatta 
året som gått och planera för året som kommer.  

Malin skickar ut förslaget via mejl. Alla läser igenom och skickar in förslag/tankar till Ulla 
och Malin senast nästa fredag 3/12. 

Förslag på arbeten under 2022: 

• Fortsatt fokus på prevention 
• Arbeta med tema palliativ vård 
• Lyfta rekonstruktion för huvud/hals-patienter samt övriga diagnoser där olikheter finns.  
• Samt de arbeten vi bestämt vid senaste fysiska mötet 2020 
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Nytt från RCC 
Johan Ahlgren ger oss senaste nytt inom RCC. Johans PP-presentation bifogas utskick av 
minnesanteckningar  

Patient- och närståenderepresentant i beslutande organ inom RCC 

I regionerna finns inget stöd för beslutanderätt för patient-och närståendeföreträdare. Det gör 
det inte heller i RCC i samverkan däremot vill de ha tät kontakt och samverkan med PNR och 
PNF.  

Evidens kring manuellt lymfdränage 

Frågan om evidens lyftes till Johan Ahlgren då vissa regioner har dåligt med resurser eller inte 
har några resurser alls. 

Svar: I och med förbättrad kirurgi har problemen minskat men för de som drabbas kan det vara 
väldigt besvärligt.  

Päivi lyfter behovet av information och att de med svåra besvär behöver hjälp.  

Frågor kring kostnader är dock något för varje region att besluta vilket kan bidra till 
ojämlikheter i vården. Problematiken behöver därför lösas via cancersamordnare i respektive 
region. 

Neuropatier hanns inte med att ta upp på mötet, tas på nästa.  

Övriga frågor 
Hur påverkar PNR beslutsfattare och därmed förbättrar vården? – föranmäld fråga från Lena 
Lundström  

En av PNRs uppgifter är att vara med att tycka och trycka på. Det kan göras på flera olika sätt 
beroende på vad det gäller. PNF i VPG, RCC Mellansverige, RCC i samverkan, 
cancersamordnare i Mellansverige samt styrgrupp är några instanser.  

Lena lyfter även att det ser mkt olika ut kring bland vilka som får hjälp med bland annat 
återställning efter olika cancerdiagnoser, till exempel mellan mun-och halscancer och 
bröstcancer. VPG huvud/hals och styrgruppen är de instanser dit PNR kan lyfta frågan. Länk 
till NVP Huvud- och halscancer - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se) 

Lena skriver ihop sin historia och alla andra ser vad som står i nationella vårdprogrammet. 
Ny diskussion om hur vi går vidare på nästa möte. 

 

Johan Nyström lyfter ifall patientföreningar har kontakt med cancerråden. Ewa sitter med i CR i 
Uppsala och upplever att det är stora och svåra frågor som diskuteras. Bo uppmuntrar alla till 
att våga ställa frågor. I Gävle fungerar det bra, Ljuspunkten förbereder frågor innan varje 
cancerråd.  

Malin tar upp frågan med cancersamordnare.  

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/huvud-och-halscancer/
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Dokument som bifogas vid utskick av minnesanteckningar 

• Agenda för inspirationsdag för fysisk aktivitet och träning vid cancer 
• Johan Ahlgrens PP-presentation 
• PP av rekryteringsprocess  

Kommande möten 
25/1 13.30-16.30 

22/3 10.00-16.00 

 

Vid pennan,     Justerat av 

 
Malin Hedlundh    Ulla Allard    
Vårdprocesskoordinator, RCC   Ordförande PNR      
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