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Årsberättelse 2021 för patient- och närståenderådet vid 

RCC Mellansverige  

RCC Mellansveriges patient- och närståenderåd (PNR) ingår som självständig del av RCC-
organisationen och fungerar som stöd inom det arbete som pågår för att utveckla och förbättra 
cancersjukvården. Rådet arbetar med övergripande frågor och ska bevaka det arbete som 
bedrivs inom RCC ur cancerpatienters och närståendes perspektiv. Patientföreträdarnas roll i 
patient- och närståenderådet beskrivs i dokumentet ”Uppdragsbeskrivning och arbetsform för 
patientråd Mellansverige”. 

Ledamöter 

Vid årets slut är följande personer ledamöter vid PNR Mellansverige: 

Ulla Allard, ordförande  Päivi Kirsilä      

Håkan Engman    Lena Lundström 

Bo Erixon     Johan Nyström 

Ewa Larsson    Stig Westlin  

Jacob Kinge   

 

Posten som vice ordforande är vakant.  

Under året avslutade sex ledamöter sina uppdrag. Det berodde främst på försämringar i 

grundsjukdom men även att de inte hade möjlighet att komma loss från arbete för att delta på 

möten.       

Organisation 

Under större delen av året saknade PNR ordförande men Ulla Allard var vice ordförande. På 

mötet 7 september valdes Ulla till PNRs ordförande. Posten som vice ordförande har sedan 

dess varit obesatt. 

Under hösten bildades ett nationellt PNR där två representanter från PNR Mellansverige ingår 

tillsammans med företrädare från alla landets sex PNR, bland annat för utbyte av goda idéer och 

arbetssätt. Gruppen får även möjlighet att träffa RCC i samverkan två gånger per år. PNRs 

ordförande Ulla Allard och Bo Erixon representerar RCC Mellansverige.  

Mötestillfällen 

Under året har sju kortare digitala möten med patient- och närståenderådet i RCC Mellansverige 

hållits. Alla längtar dock efter fysiska möten. Alla möten har innehållit någon form av rapport 

från olika möten/nätverk som företrädarna har deltar i. På samtliga möten har RCC 

Mellansveriges chef Johan Ahlgren deltagit och gett PNR senaste nytt. I de fall han haft 
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förhinder har enhetschef Jessica Nordlander deltagit istället. Under året har också ansvarig 

vårdprocesskoordinatpor bytts från Annika Larsson till Malin Hedlundh. 

210119 

Årets första möte började med att förbereda det möte med RCC i samverkan som ordförande 

och vice ordförande ur respektive sjukvårdsregions RCC skulle ha. Ulla Allard representerade 

PNR Mellansverige. Årets överenskommelse gicks igenom samt kapitel 2 i cancerplanen inför 

dess revidering. Tillgången på KSSK under pandemin diskuterades och alla uppmanades att 

samla in info om det från sina patientföreningar och nätverk. PNR saknade ordförande och det 

diskuterades på mötet hur detta skulle lösas. PNRs fokusområden för 2021 beslöts vara 

prevention, rehabilitering, uppföljning, palliativ vård, MVP och närstående. Det kom också 

fram önskemål om utbildningsinsatser i TEAMs.  

210309  

Annika hade frågat cancersamordnare i Mellansverige kring deras regioners arbete med patient- 

och närståendeföreträdare. Det framkom stor skillnad mellan regionerna angående bland annat 

arvode och reseersättning men samtliga regioner ville utveckla detta. Det visade sig svårt för 

PNR att undersöka KSSK-tillgången under pandemin och frågan skickades därför till RAG 

KSSK. Ordförandeskapet var fortfarande olöst och alla ombads fundera vidare till nästa möte. 

Frågan togs upp om upphandlingen av stomiprodukter i sjukvårdsregionen som minskade 

utbudet vilket ledde till att patienter inte längre hade produkter som passade dem. Frågan togs 

vidare inom RCC.  

210412 

Mötet ägnades till stor del att lämna synpunkter på cancerplanen inför revideringen. PNR 

enades om att lämna frågan om ordförandeskap tills intresserad person finns och att arbete och 

åtaganden skulle lösas inom gruppen. Gruppen enades även om att det är ok att RCC betalar ut 

arvode först när summan kommit upp i motsvarande 4h arvodering, detta för att minska 

arbetsbelastningen för RCCs ekonomiassistent.  

210527 

Catharina Östman kom och berättade om RCCs arbete med cancerprevention och des 

beslutades om regelbundna, kortare avstämningar mellan henne och PNR (på terminsbasis). Bo 

Erixon berättade om PROM/PREM och IPÖ. Information som PNRs representanter ombads 

ta med hem till sina regioner/föreningar/nätverk. Annika Larsson meddelade att 

revideringsarbetet med cancerplanen gick framåt. Frågan om manuellt lymfdränage 

(lymfmassage) lyftes då Region Gävleborg inte erbjuder det och inte skickar remisser. Malin 

Hedlundh tog på sig at kolla detta med VPG cancerrehabilitering samt Svenska ödemförbundet. 

Alla företrädare kan inte längre se arvodesutbetalningar som lönespecifikation vilket troligtvis 

berodde på inställningar hos varje person. 
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210908 

Höstens första möte började med frågan om lönespecifikationer. De flesta kunde nu se det via 

sin internetbank och frågan avslutades. Under sommaren hade Malin haft svårt att få info om 

manuellt lymfdränage, frågan sköts upp. Det rapporterades om att det var svårt att få igång 

aktiviteter i patientföreningarna på grund av rädsla för COVID-19. Mio Fredriksson och Anton 

Modigh besökte PNR och berättade om sin forskning om patient- och närståendemedverkan. 

Därefter följde en diskussion kring detta. Malin Hedlundh informerade om att ett nationellt 

PNR har inrättats. Önskvärt är att ordförande och vice ordförande i varje PNR representerar på 

nationell nivå. Gruppen enas om att Ulla Allard och Bo Erixon representerar PNR 

Mellansverige. Gruppen beslutar därefter att välja Ulla Allard till ny ordförande för PNR 

Mellansverige. Cancerprevention diskuterades vidare samt frågan om hur PNR kan arbeta aktivt 

med det. PNR önskar fysiska möten men RCC Mellansverige har beslutat att inte hålla fysiska 

möten under hösten -21 utan vänta med detta till våren -22.  

211021 

Malin har fått svar om manuellt lymfdränage och de flesta regioner erbjuder det inte på grund 

av bristande evidens. PNR önskar att Johan Ahlgren berättar om detta vid nästa möte. Tyvärr 

hade flertalet representanter i PNR under hösten behövt avsluta sina uppdrag. Diskussion om 

patientmedverkan fortsatte från förra mötet. Catharina Östman kom och uppdaterade PNR om 

vad som hänt sedan våren gällande cancerprevention. PNR, Malin Hedlundh och Catharina 

Östman enades om att en PP-presentation om cancerprevention ska tas fram som 

representanterna kan använde i regioner/föreningar/nätverk. En arbetsgrupp bildades för detta: 

Johan Nygren, Päivi Kirsilä och Ulla Allard som tillsammans med Catharina tar fram en PP.  

211125 

Ulla Allard rapporterade från Inspirationsdagen för fysisk aktivitet och träning vid cancer. Bo 

Erixon och Ulla Allard återrapporterade från nationella PNR. För att möjliggöra och underlätta 

för de som yrkesarbetar diskuteras att ha vissa möten på kvällstid. Frågan bordläggs tills nytt 

PNR är rekryterat. PNR planerar för ett fysiskt möte i vår i samband med besök hos 

Livsgnistan i Örebro. Även innehåll i en utbildningsdag för samtliga PNF vid RCC 

Mellansverige diskuterades. Malin informerade om den tilltänkta nomineringsprocessen för ett 

nytt PNR, inga synpunkter men PNR enas om att hjälpas åt att sprida informationen. 

Verksamhetsrapport för 2021/2022 gicks igenom. Johan Ahlgren informerar om patient- och 

närståenderepresentanter i beslutande organ inom RCC och evidensläget kring manuellt 

lymfdränage. Lena Lundström lyfter skillnader mellan olika diagnoser gällande återställning efter 

cancer och PNR enas om en plan för att arbeta med frågan.  

PNRs övriga aktiviteter 

Deltagande i RCCs styrgrupp 

PNRs ordförande har deltagit vid möten med RCCs styrgrupp, med undantag för ett möte där 

enhetschef Jessica Nordlander istället representerade PNR.   
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Deltagande i nationella PNR 

Under hösten har PNRs representanter varit närvarande vid möten med nationella PNR.  

Fokusområden och arbetssätt för 2022 

Stärka patientens ställning  

• Fortsatt arbeta för att varje cancerråd i sjukvårdsregionen har två patientföreträdare som 
ordinarie medlemmar samt att företrädare får ekonomisk ersättning.  

• Verka för att sjukvården samarbetar med patientföreningar kring information och stöd 
till cancerpatienter och anhöriga.  

• Verka för bättre samverkan med patientrepresentanterna i vårdprocessgrupper, nätverk 
och arbetsgrupper vid RCC Mellansverige.  

Övergripande arbete 

• Verka för prevention, rehabilitering och palliativ vård med särskilt fokus på prevention  

• Verka för att följa och sprida kunskap om RCCS olika kunskapsstöd så som IPÖ och 
MVP 

• Verka för att följa det som rör PNR i RCCs Mellansveriges cancerplan och 
handlingsplan 

Projektbaserat arbetssätt 

• PNRs arbetsgrupp för prevention tillsammans med RCCs preventionsansvarig-VPK 
arbetar fram en PP-presentation som kan spridas till patientföreningar och andra 
nätverk och grupperingar. 

• Utifrån gruppens vilja, behov och förutsättning delta i temat för 2022: palliativ vård.  

Organisation 

• Verka för att upprätthålla representation i nationella PNR 

• Aktivt arbeta för att det nyrekryterade PNR får en bra start hösten -22. 

 

 

____________________________ 

Datum och plats 

 

______________________________    

Ordförande PNR  

 

______________________________   

Vårdprocesskoordinator RCC 


