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Patient- och närståenderådet, PNR 

Uppsala  

2022-09-16  

 

Anteckningar från möte med PNR 

Närvarande: Päivi Kirsilä, Jan-Åke Hager, Ulla Wahlman, Jack Kagerin, Lena Lundström. Ewa 

Larsson, Ulla Allard, Monica Gabrielsson, Stig-Olov Westlin, Per Randau, Rosalie Carlén, Lora 

Leijoned, Johan Ahlgren och Annika Larsson 

Förhinder: Bo Erixon, Margareta Forsberg, Jennie Bondegård 

Mötesordförande: Ulla Allard 

Mötets öppnande 

Föregående minnesanteckningar 

PNRs protokoll läggs på RCC-webben, på följande sida. Sidan är inte uppdaterad, kommer 

åtgärdas kommande veckor. 

Vid föregående möte i juni i Livsgnistans lokaler i Örebro togs inga minnesanteckningar. Syftet 

med mötet var att introducera uppdraget i PNR, lära känna varandra samt Livsgnistans 

verksamhet. Ulla gick igenom minnesanteckningar från det senaste mötet i mars 2022.  

Diskussion 

Lymfterapi. Päivi och Yvonne Bäckius sitter med i vårdprocessgruppen för bröstcancer och 

även i sjuksköterskenätverket. Päivi och Yvonne håller på att ta fram en sammanställning kring 

hur tillgången till lymfterapi ser ut i Mellansverige. Päivi skickar till PNR när färdig. 

Kommentar om att många patienter efterfrågar lymfmassage. Johan förklarar att införande av 

lymfterapi fördröjs pga att evidens saknas kring behandlingseffekter.  

De lokala cancerråden. Det är viktigt att som PNR-medlem ha kontakt med de patient- och 

närståendeföreträdare som sitter i de lokala cancerråden (eller Lokalt programområde, LPO, 

cancer som det heter i några regioner). Cancerråden är RCC:s förlängda arm ut i regionerna. 

Jack sitter med i Dalarnas cancerråd. Ewa sitter i Uppsalas råd. Ljuspunkten är representerade i 

Gävleborgs LPO cancer. Jan-Åke, Päivi och Lora kollar upp vilka företrädare som sitter i 

cancerråden i Värmland, Västmanland resp Sörmland. Päivi kontaktar även den tidigare 

representanten i Örebro för att höra vem som är representant i Örebros cancerråd. 

Individuell patientöversikt (IPÖ). Förslag att ett webbinarium om IPÖ anordnas för RCC 

Mellansveriges patient- och närståendeföreträdare. Annika kollar upp. På RCC:s webb finns 

mycket information om IPÖ. Där finns även tillgång till olika testmiljöer där man se hur IPÖ 

för resp diagnos ser ut. Hittills har IPÖ utvecklats för 8 cancerdiagnoser. 

PNR har flera gånger framhållit vikten av att regionerna börjar använda IPÖ. 

https://cancercentrum.se/mellansverige/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
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Laget runt i regionerna 

Gävleborg – Ljuspunkten har aktiviteter varje månad- caféträffar, gympa och föreläsningar (i 

okt om prevention). Det anordnas även aktiviteter i Bollnäs och Hudiksvall. 

Uppsala – Ewa rapporterar. Hon sitter som ensam företrädare i cancerrådet, skulle gärna se att 

ytterligare företrädare engagerar sig. I Uppsala har det varit svårt att få till samarbete mellan 

föreningar. 

Sörmland – Lola berättar om Nyköpings initiativ Nyköping tillsammans i fighten mot cancer.  

Dalarna – Det finns en önskan att skapa liknande verksamhet som Ljuspunkten och 

Livsgnistan. DalaCAN startade 2020 med den målsättningen, men hann inte komma igång 

innan pandemin. Bröstcancerföreningen anordnar vattengympa i höst. Har nu två män med 

bröstcancer som vill engagera sig och vara stödpersoner för andra män som drabbas. 

Västmanland – Inga föreningsövergripande aktiviteter. 

Värmland – Jan-Åke berättar om den lokala blodcancerföreningen i Värmland som är nystartad, 

tidigare hörde den ihop med Örebro. Föreningen har aktiviteter, tex om motion och trötthet.  

Örebro – Livsgnistan finns. Inga representanter från Örebro på mötet. 

Rekonstruktion 

I vilka vårdprogram finns rekommendationer om rekonstruktion med?  

Enligt Lena finns det omnämnt i vårdprogrammet för huvud-halscancer, men det står inte vad 

som bör ingå eller vilka patienter som rekommenderas behandling. Lena berättar att hon 

kämpat i över tio år, önskar att patientgruppen skulle slippa gå igenom samma sak. Annika tar 

reda på vilka patientföreträdare som sitter med i vårdprogramgruppen och delar 

kontaktuppgifter med Lena. Kanske de kan lyfta frågan så att skrivning kring rekonstruktion 

tydliggörs i vårdprogrammet.  

Rekonstruktion finns även med i vårdprogrammen för bröstcancer, peniscancer, och 

urinblåsecancer. 

Information från RCC 

Se Johans bifogade presentation. Johan berättar om RCCs uppdrag och ger en 

statusuppdatering kring organiserad prostatacancertestning och utrotningsprojektet 

(livmoderhalscancer). 

Förslag på ny PNR-organisation och arbetssätt 

Inget beslut fattas under mötet. Förslag presenteras och diskuteras. 

Identifierade utmaningar: 

• Patient- och närståenderådet – det finns en oklarhet i uppdraget och rådet har haft 
många diskussioner kring vad man ska arbeta med. Att PNR ligger på sjukvårds-

https://ljuspunkten.org/
http://nykopingtillsammans.se/
https://livsgnistanorebro.se/
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övergripande nivå gör att rådets medlemmar har upplevt att man ligger lite vid sidan 
om. Det är svårt att nå ut till verksamheterna med de frågor man önskar driva.  

• Patient- och närståendeföreträdare i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna och 
sjuksköterskenätverken (två stycken per grupp). Dessa företrädare upplever att man 
kommer nära professionen, men här är en utmaning att företrädarna i en del grupper 
känner sig ensamma. Även om man tillhör en förening så är det inte säkert att man får 
stöd i sitt uppdrag och det är inte alltid man får synpunkter från sin förening. 

• RCC- En utmaning för RCC-kansliet rör kommunikation, det är svårt att nå ut med ny 
information till alla patient- och närståendeföreträdare. RCC ger alla företrädare 
introduktion när de kommer nya, de får ta del av webbutbildning och fysiska 
utbildningsdagar (dock ej så frekvent, under pandemin inte alls). Fokus för RCC:s 
informationsinsatser har varit PNR. Till rådets möten bjuds ofta personer in som kan 
berätta om nyheter vad som händer i olika områden och detta är något som även 
företrädarna i övriga grupper skulle behöva höra. 
 

Förslag: 

• PNR omorganiseras så att alla RCC Mellansveriges patient- och närståendeföreträdare 
utgör PNR 

• De som valts in i PNR och inte redan tillhör en vårdprocessgrupp, nätverk eller andra 
arbetsgrupper fördelas ut i befintliga grupper i så hög utsträckning som möjligt 

• PNR föreslås träffas fysiskt en gång per termin i heldagsmöte (innan pandemin var det 
2 ggr/termin). I tillägg anordnas kortare digitala möten vid behov och webbinarier.  

 

Fördelar: 

• För företrädare i PNR. Om PNR-ledamöter även sitter med i vårdprocessgrupp eller 
annan arbetsgrupp får PNR ett forum att nå ut med sina frågor. 

• För övriga företrädare. Om dessa även får sitta med i PNR får de regelbundet träffa 
andra företrädare att samarbeta och dela idéer med, blir inte lika beroende av att samla 
in synpunkter från sina patientföreningar. Stuprör undviks. 

• För RCC. Lättare att nå alla patientföreträdare. Alla ges samma förutsättningar till 
utbildning, information och nyheter.  
 

Frågor/diskussion: 

• Fråga om hur de olika gruppernas uppdrag och sammansättning. Annika skickar ut mer 
detaljerad sammanfattning om det. Vårdprocessgrupperna, nätverken och de andra 
arbetsgrupperna består framför allt av läkare och sjuksköterskor (i vissa fall 
paramedicinare) med representation från alla sju regioner, mellan 15 och 25 deltagare 
per grupp. Grupperna strävar efter att ha två patient- och närståendeföreträdare per 
grupp. Ett av vårdprocessgruppernas huvuduppdrag är att implementera de nationella 
vårdprogrammen i sjukvårdsregionen. Ett viktigt verktyg för att utvärdera processerna 
är kvalitetsregistren. Ett stort fokus för sjuksköterskenätverken är implementering av 
Min vårdplan och cancerrehabilitering samt att dela arbetssätt och andra goda exempel 
med varandra.  
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• Det finns i dagsläget ca 40 patient- och närståendeföreträdare med sjukvårdsregionala 
uppdrag för RCC Mellansverige. När alla kallas, tex till utbildningsdagar brukar antalet 
ligga kring 25-30 st. Precis som tidigare kommer det finns möjlighet att dela upp sig i 
mindre arbetsgrupper om det finns frågor som mer effektivt drivs på det sättet. 

• Fråga om uppdraget kommer kräver mer tid i anspråk. Tiden bör bli ungefär densamma. 
PNR har tidigare haft 2 fysiska heldagar per termin. Med detta förslag föreslås PNR 
träffas en heldag per termin och kortare digitala avstämningar vid behov. 
Mötesfrekvensen för övriga grupper varierar, men brukar vara ca ett fysiskt heldagsmöte 
per termin (vissa grupper ses bara fysiskt en gång per år och andra har även digitala 
avstämningar utöver fysiskt möte). 

• Ny ordf/vice ordf för PNR väljs senare. Ulla sitter kvar som ordförande tills beslut är 
fattat.  

• Överlag positiva reaktioner till förslaget. Kommentar om att man som företrädare 
kommer att få en större förståelse för uppdrag och helhet. PNRs uppdrag blir tydligare. 
Effektivare försörjning med patientföreträdare eftersom varje person har en plats i både 
PNR och annan arbetsgrupp. 
 

Nästa steg: 

• Arbetsgrupp, bestående av Ulla, Jan-Åke, Stig och Annika, skapas med uppdrag att 
jobba fram underlag för beslut. Det inkluderar dokument med beskrivning av 
förändringen, en uppdaterad uppdragsbeskrivning samt dokument med beskrivning av 
de grupper som finns. Underlaget skickas ut i god tid innan nästa möte. 

• Fortsatt diskussion och beslut under nästa möte 10 nov  

Kommande möte 

10 november kl 14-16 via Teams. Huvudfokus kommer vara att diskutera och besluta om 

PNR:s nya organisation.  

Övriga frågor 

- Det finns en gemensam Teamsplats för alla RCC:s patient- och närståendeföreträdare med 

syftet att underlätta kommunikationen. Behov av diskussion framöver kring hur den ska nyttjas. 

- PNRs sida på webben behöver uppdateras med namn, årsrapport och protokoll. Annika fixar. 

 

Dokument som bifogas vid utskick av minnesanteckningar 

• Johans presentation 

 

Vid pennan,     Justerat av 

 

Annika Larsson    Ulla Allard    

Vårdprocesskoordinator, RCC   Ordförande PNR      

https://cancercentrum.se/mellansverige/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet/

