
 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från patient- och närståenderådets (PNR) möte 200922 

Deltagit: 
Ewa Jonsson   Blodcancerföreningen 
Charlotte Toytziaridis  Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 
Owe Persson    Mun- och halscancerförbundet 
Leif Näckholm   Prostatacancerföreningen 
Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 
Alexandra Andersson Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 

cancer), ordf PNR RCC Norr 
Fredrik Östman Melanomföreningen 
Katja Vuollet Carlsson   RCC Norr 
Anna-Lena Sunesson  Verksamhetschef, RCC Norr 
 
Ej deltagit: 
Mari Svensson   Kontaktsjuksköterska 
Ewa Grahn   Ödemförbundet 
Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 
Elisabeth Wiklund  Melanomföreningen  
Margareta Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 
Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen, RJH  
Sara  Huggert Ranta   Administratör RCC Norr 

 

 

 

1. Ordföranden öppnar mötet  
Katja Vuollet Carlsson utses till sekreterare för dagens möte.  

Katja Vuollet Carlsson utses även tillfällig ordförande då Alexandra Andersson har förhinder 

från början av mötet. Alexandra Andersson tar över ordförandeskapet från punkt 6. 

2. Presentation av deltagare  
PNR norr håller en tyst minut för Lotta Burvall. 

Information om att Margareta Berglund avsagt sig uppdraget i PNR norr. Margareta hälsar till 

alla och tackar för ett gott samarbete. 



 

 

3. Godkännande av dagordning  
Övriga punkter som läggs till dagordningen ”Hur PNR ska göra med minnesgåvor och PNR vill 

få ett förtydligande över organisationen för patient-/närstående samverkan inom RCC på 

nationell- och regionalnivå”.  

4. Val av vice ordförande (10 min) 
Nominering av vice ordförandeposten görs till mötet den 24 november, enligt följande 

förfarande. 

Alla som är ledamöter i PNR kan nomineras till vice ordförande. Den som nomineras måste 

vara tillfrågad. Nomineringar skickas till, Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se, senast 20 

oktober. 

 

Val till viceordförandeposten sker på mötet den 24 november. Om fler än en kandidat är 

nominerad, kommer sluten omröstning att ske vid mötet den 24 november. Den slutna 

omröstningen innebär att ledamöterna SMS:ar sitt val av kandidat till Katja Vuollet Carlsson 

som sammanställer resultatet under mötet. 

 

Mandattid för vice ordförande är två år. Val av ordförandande och viceordförande sker 

vartannat år. Ordförande och vice ordförande kan sitta maximalt en mandattid på sex år. 

5. Information från RCC Norr  
Anna-Lena ger övergripande aktuell information (se bifogad Powerpointpresentation). 

Gemensamt möte mellan Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan och RCC i 

samverkan där fokus på mötet är dokumentet Vägen framåt och dess prioriteringar.  

Min vårdplan - ett område där mycket händer just nu både nationellt och regionalt. Det finns 

en film framtagen som beskriver det nationella arbetet med Min vårdplan på 1177 

vårdguiden och framtagandet av diagnosspecifik patientinformation. 

www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-

1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/  

Patientöversikter (IPÖ) – Det är i förstahand vårdens verktyg för att skapa överblick av den 

enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandlingar. IPÖ används vid patientmötet och är 

ett komplement till journalen.  Det finns filmer som beskriver arbetsprocessen. 

www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/   

Standardiserat vårdförlopp (SVF) – Det är fortsatt ett viktigt arbete i regionerna. Data 

gällande SVF presenteras på ett nytt sätt och ger en mer nyanserad bild på hur regionerna 

lyckas hålla de ledtider som finns framtagna. Mer information finns på 

https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/.   

mailto:Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/


 

 

Cancerprevention – En strategisk plan har tagits fram som utgår från europeiska kodexen 12 

punkter. Cancerprevention är ett komplext område med flera aktörer där planen tydliggör 

vilket uppdrag RCC har inom området. 

Information ges om screening inom HPV, tjock- och ändtarm, mammografi, organiserad 

prostatatestning och läkemedelsregister. 

 

6. Fastställa verksamhetsplanen, bifogas 
PNR norr fastställer verksamhetsplanen.  

PNR norr ska arbeta mot målen i planen, för att underlätta arbete behöver ansvariga utses 

för respektive målområde. Då flera representanter i PNR har förhinder att delta vid mötet, 

beslutas att man e-postar det område/områden som man vill ansvara för till Katja Vuollet 

Carlsson, Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se eller Alexandra Andersson, 

miss_alexandra@live.se. Vid mötet den 24/11 fördelas målområdena utifrån de önskemål 

som inkommit. 

Senast 9 november skickas önskemål om vilket/vilka områden som man vill ansvara för. Se 

bifogat dokument vilka områden det gäller. 

Verksamhetsplanen ska tas upp i RCC Norrs styrgrupp och därefter publiceras den på RCC 

Norrs hemsida. 

 

7. Redovisning – årets utvärdering på överenskommelse mellan RCC och patient-närstående 
företrädare  
Katja Vuollet Carlsson presenterar resultatet från utvärderingen (se Powerpoint). Överlag är 

resultaten positiva. 

 

Resonemang förs hur patient- och närståendesamverkan kan utvecklas inom RCC Norr 

utifrån resultatet: 

Viktigt att man gått igenom överenskommelsen muntligt för att tydliggöra uppdraget.  

Det kan finns svårigheter att återkoppla med patientföreningen om man inte har en lokal 

förening.  

 

Den nya överenskommelsen för uppdraget inom PNR skickas ut och Katja Vuollet Carlsson 

fick i uppdrag att vid nästa möte gå igenom överenskommelsen. Om man har frågor eller 

funderingar om uppdraget kontaktas Katja Vuollet Carlsson. 

mailto:Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
mailto:miss_alexandra@live.se


 

 

 
 

8. Planeringen inför mötet den 11 nov med processledarna  
Mötet kommer vara webbaserat med möjlighet att koppla upp sig och delta via videolänk 

hemifrån. Arvode utgår för dagen. Mer information och inbjudan kommer närmare mötet. 

Katja Vuollet Carlsson kommer att presenta resultat på den nationella enkäten om hur 

uppdraget från ett patient/närstående- och processledarperspektiv upplevs. 

Alexandra Andersson, Alfons Forsman och Charlotte Toytziaridis skapar Power point utifrån 

det som framkom vid diskussionen. Om det finns fler som vill delta i arbetet, kontakta 

Alexandra Andersson. 

Fokus kommer att ligga på möjligheter och hinder vid patient/närståendesamverkan. 

Möjligheter för att stärka/gynna patientsamverkan:  

• En stående punkt på agenda för patient/närståendeföreträdare 

• Ge konkreta uppgifter 

• Välkommande förhållningssätt 

• Positivt om det finns fler än en företrädare 
 

Hinder för patientsamverkan: 

• Att man inte inkluderas/känner sig delaktiga i arbetet, ex man får inte ta del av 
minnesanteckningar eller att punkter som finns på agendan inte inbjuder till dialog 
med företrädare. 

• Man ser inte vinsten med företrädare i gruppen 
 

Generella frågor och funderingar:  

• Hur utses patient- och närstående företrädare?  

• Vilken information vill ni föra tillbaka till föreningarna och vad kan vara områden där 
ni behöver återkoppling från föreningar?  

• Koppling mellan företrädare i vårdprocessgruppen och PNR/patientföreningarna – 
finns det ett behov av det?  

• Introduktion till uppdraget, vad anser ni att företrädare behöver för introduktion och 
vem ska ansvara för den?  

• Informerar ni om webbutbildningen?  
 

Andra frågor som PNR vill ta upp?  

• Hur kommuniceras det ut i vården när det är avvikelser i vårdprocessarbete relaterat 
till att Covid-19 slutar gälla? 



 

 

• Min vårdplan – Hur driver man arbete i vårdprocesserna? En viktig fråga och ett 
arbete som behöver drivas från flera olika håll i sjukvårdsregionen. 

 

9. Rapport från möten  
 
Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) 
Leif och Alexandra återkopplar från Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, 
mötesanteckningar bifogas från majmötet.  

 

Alexandra Andersson informerar om: 
Reviderad överenskommelse finns för PNR och nya överenskommelser finns framtagna för 
företrädare i nationella vårdprogramgrupper och sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper.  
Mötet med NAP och RCC i samverkan – där Vägen framåt målen ska lyftas. Mer information 

om möte mellan NAP och RCC i samverkan se bifogad fil. 

Återkoppling från NAP-möten: 
Minnesanteckningar bifogas vid varje PNR-möte för de NAP-möten som varit sedan 
föregående PNR-möte. Alexandra Andersson och Leif Näckholm har i uppdrag att återkoppla 
specifika frågor som behöver lyftas i PNR norr, detta kan även ske mellan möten via e-post. 

 
Nationell arbetsgrupp 
Nationellt pågår ett arbete om subventionerad tandvård, där Owe Persson och Charlotte 
Toytziaridis är utsedd att delta. En rättelse till minnesanteckningar från 17/3 2020. Det har 
inte framkommit till Katja Vuollet Carlsson som hade i uppdrag att återkoppla efter mötet 
den 17/3 att Owe Persson och Charlotte Toytziaridis ska delta i det nationella arbetet. I 
minnesanteckningar från 17/3 står att PNR norr avstår från att delta i arbetsgruppen. 
Information skickas till nationella arbetsgruppen om subventionerad tandvård. 
 
Intresseanmälan av patient/närstående företrädare till nationell arbetsgrupp 
Förfrågan har inkommit om PNR-norr vill nominera en patient/närstående representant till 
RCCs nationella arbetsgrupp för patientrapporterade mått, NAPM, som önskar inkludera en 
patient- och närståendeföreträdare i gruppens arbete utöver Eskil Degsell, 
Hjärntumörföreningen. Intresseanmälan till gruppens ordförande Maria Forsgren, 
maria.u.forsgren@sll.se, senast den 15 oktober, som kan även besvarar frågor som rör 
uppdraget. 
 

10. Frågor till styrgruppen från PNR  
PNR vill att man följer upp hur/om beslut är taget för införandet av digital Min Vårdplan i 

regionerna och om man inventerat intresserade verksamheter som vill starta.  

Minnesanteckningar från styrgruppsmöten:  
www.cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/styrgruppen/  
 

11. Styrdokumentet för PNR Norr  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/patientrapporterade-matt/
mailto:maria.u.forsgren@sll.se
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/styrgruppen/


 

 

Syftet med dokumentet är att tydliggöra uppdraget och arbetsgången i PNR Norr och är ett 

komplement till överenskommelsen och webbutbildningen.  

 

PNR norr ställer sig positiva till dokumentet. Bra med tydliga länkar. Kompletteras med 

organisationsschema för patient/närståendesamverkan inom RCC på nationell- och 

regionalnivå och riktlinjer gällande PNR norr och minnesgåvor.  

 

Dokumentet lämnas för språkgranskning och för kännedom till Anna-Lena. 

 

12. PNR Norr – Nya företrädare  
Hur ska vi hitta nya företrädare till PNR norr? 

Alexandra Andersson berättar att PNR Syd har genomfört dialogmöten där man bjudit in 

patientföreningar för att informera om PNR uppdrag, tyvärr var det få som kom. Det 

framkom även att föreningarna vill driva diagnosspecifika frågor. PNR har i uppdrag att driva 

diagnosöverskridande frågor, det är viktigt att förtydliga det för patientföreträdare som ingår 

i PNR. 

 

NAP har tagit fram en broschyr, Vill du vara med och bidra till en bättre cancervård, som ska 

vara ett hjälpmedel för RCC-representanter, patientföreträdare, patientorganisationer, 

vårdpersonal och andra personer som träffar patienter och närstående som vill informera om 

uppdraget som patient- och närståendeföreträdare inom RCC. PNR norr önskar att den 

skickas till patientföreningar med information om uppdraget i PNR och kontaktuppgifter till 

kontaktpersoner inom RCC norr. 

 

Att hitta företrädare är en fråga som även lyfts nationellt i Nationella arbetsgruppen för 

patientsamverkan, där flera PNR lyfter att det är en utmaning. Det finns ingen enkel lösning 

hur man ska hitta företrädare. Vi behöver arbete med frågan från flera olika håll. 

PNR norr anser att rådet borde bestå av 14–16 (idag är det 13 företrädare i PNR norr) 

företrädare från olika patientföreningar och regioner. Katja Vuollet Carlsson gör en 

sammanställning vilka som ingår i PNR norr till nästa möte som bifogas agendan. PNR norr 

behöver fortsätta diskussion om hur nya företrädare ska värvas. Anna-Lena blir inbjuden till 

mötet 24 november.  

Förslag som kom upp på aktiviteter: 

Fysiskt stå och göra ”reklam” för uppdraget i centralhallar (när det är möjligt). 

Ta reda på om/hur information kan publiceras på digitala skärmar inom olika verksamheter i 

vården.  

Besöka Hotell Björken och informera om PNR norr. 

12. Övriga frågor  
Nationella vårdprogram, sista datum för remissvar är 16/11: 

https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/om-uppdraget/


 

 

T-cellslymfom, Hodgkins lymfom, MPN – Ewa Jonsson skriver remissvar på de vårdprogram 

som hon hinner med, övriga avstår PNR norr att lämna remissvar på. 

 

Skivepitel hud, Maligna Melanom, Merkelcellscancer – Eventuellt skriver Fredrik Östman 

remissvar på någon av dessa vårdprogram, annars avstår PNR norr att lämna remissvar. 

 

Palliativ vård – Alexandra Andersson och Owe Persson 

 

Cancerrehabilitering – Alexandra Andersson 

 

Bukspottkörtelcancer - Inget remissvar lämnas från PNR norr på detta vårdprogram. 

 

Resonemang förs hur remissvar av vårdprogrammen ska handhas framöver. Det finns ett 

önskemål om att utse en person som tar ansvar för att dela ut vårdprogram. Det behöver 

även föras ett resonemang igen om PNR norr ska lämna remissvar på alla vårdprogram. 

Vårdprogrammen går alltid till den diagnosspecifika patientföreningen nationellt och oftast 

finns det patient/närståendeföreträdare i vårdprogramgruppen. Frågan tas upp vid nästa 

möte för beslut. 

 

Olika grupper med patientsamverkan inom RCC: Det finns ett behov och önskemål från PNR 

att göra ett organisationsschema som beskriver hur olika patient-närståendegrupper är 

organiserade inom RCC nationellt och regionalt. Katja får i uppdrag att ta fram ett 

organisationsschema till nästa möte för godkännande och därefter bifogas den i 

styrdokumentet. 

 

Minnesgåvor: PNR beslutar att PNR norr gör insamlingar för minnesgåvor och att bidraget 

skickas till organisationen/ändamålet som den avlidna valt. Det är frivilligt att delta i 

insamlingen. Uppdraget ligger på ordförande att samordna detta. Från RCC norr skickas alltid 

en minnesgåva till den organisation/ändamål som är förvalt. 

 

13.  Kommande datum för året 2020  
21 oktober Regiondag cancerrehabilitering, webbaserad – frivilligt att delta och inget arvode 

utgår. Länk till anmälan: www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/regiondag-for-

professionen-inom-cancerrehabilitering-i-norra-sjukvardsregionen/ 

11 november 2020 möte med processledarna (dagtid), webbaserat, inbjudan och 

information kommer närmare mötet. Arvode utgår. 

24 november 2020 PNR-möte 16.00-19.00 

 

14. Mötet avslutas 

http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/regiondag-for-professionen-inom-cancerrehabilitering-i-norra-sjukvardsregionen/
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/regiondag-for-professionen-inom-cancerrehabilitering-i-norra-sjukvardsregionen/


PNR-möte 2020-09-22

2020-09-22 Anna-Lena Sunesson



Aktuellt från RCC i samverkan



Aktuellt från RCC i samverkan

Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Patienten

• har alltid tillgång till Min vårdplan via smartphone, dator etc.

• kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.

• kan läsa fördjupad information via länkar.

• kan besvara formulär.

• kan se instruerande filmer, till exempel om rehabiliteringsövningar.

Personalen 

• kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.

• kan enkelt individanpassa patientens Min vårdplan (knapptryckning).

Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även när olika 

vårdgivare är involverade.

Se film på https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-

vardplan/min-vardplan-pa-1177/

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/


Aktuellt från RCC i samverkan

Se filmer på https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/

kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/


Aktuellt från RCC i samverkan

Antal personer 

utredda enligt 

SVF

(datauttag 200922)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/antal-patienter-i-svf/

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/antal-patienter-i-svf/


Aktuellt från RCC i samverkan

Andel patienter 

som genomgått 

SVF inom den 

angivna ledtiden

(datauttag 200922)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-i-svf/

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-i-svf/


Aktuellt från RCC i samverkan

Spridning av 

väntetider för 

alla som startat 

behandling enligt 

SVF

(datauttag 200922)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-i-svf/

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-i-svf/


Aktuellt från RCC i samverkan

Nationell strategisk cancerpreventionsplan fastställd (2020-2022)

• Baserad på Europeiska kodexens 12 punkter

• Arbete på tre nivåer – RCC kommer antingen stödja, medverka, eller 

driva olika aktiviteter. Nivån kan för vissa aktiviteter skilja sig mellan 

olika RCC.

• Konkret nationell handlingsplan under utarbetande

• Samverkan med många aktörer



Aktuellt från RCC i samverkan

Screeningfrågor

• Cervixcancer: HPV-baserad screening, diskussion om nationellt 

kallelsesystem

• Tjock- och ändtarmscancer: Frågan om nationellt gemensamt 

kallelsekansli på väg att lösas (hoppas vi!!!), kallelsebrev och 

informationsfilmer framtagna

• Mammografi: nationellt mammografiregister klart att ansluta sig till

Organiserad prostatacancertestning

o VGR och Skåne startar kallelseverksamhet under hösten (piloter)

o Utveckling av inbjudan- och uppföljningssystem pågår

o Nationella indikatorer utarbetade

o Strukturerade svarsmallar för MR, biopsi och patologi utarbetade



Rapport över läkemedelsanvändning

• Bygger på två års data, totalt 7 229 registrerade läkemedels-

behandlingar.

• Inrapportering per 100 000 inv. 2019: RV 63, RJH 50, RVN 43, RN 

39, riket 36.

• Immunterapi har fått ett gott genomslag i landet

• Regional variation i registreringen av vissa läkemedel – ev. 

underanvändning i norr för vissa melanomläkemedel och för CDK 

4/6-hämmare vid bröstcancer (små patientvolymer = osäker data)

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandn

ing_juni2020_final.pdf

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_juni2020_final.pdf
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Mål och vision för PNR Norr 

Patient- och närståenderådet (PNR) Norr tillsammans med RCC Norr och Norrlandsregionerna 

en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". 

Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre, med en bättre livskvalitet.  

PNR Norr och RCC Norr har fyra hörnstenar som är centrala för att 

förverkliga visionen 

• Att i alla sammanhang ha patientens fokus. 

• Att arbeta för optimal kommunikation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och 

patient. 

• Att arbeta med evidensbaserad kunskap och god kvalitet. 

• Att stärka forskning och innovation. 

RCC Norr ska förbättra cancervården  

genom att: 

• Knyta samman och ta tillvara alla kompetenser som finns inom norra sjukvårdsregionens 

cancervård. 

• Verka för korta ledtider, god kvalitet och effektivt teknikutnyttjande inom varje 

vårdprocess. 

• Verka för jämlik vård. 

• Verka för att vården ska ha patientfokus och ökat patientinflytande. 

• Bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. 

• Främja forskning med hög kvalitet, tydlig klinisk förankring och patientnytta. 

• Stödja vårdens utveckling genom ny kunskap om den individinriktade cancervårdens 

effekter och nytta för patienten. 

• Erfarenheter och utveckling från norra sjukvårdsregionen inom RCC Norrs profilområde 

”cancervård i glesbygd” kan tas tillvara i hela landet. 
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PNR Norrs Värdegrund 

Alla som söker vård och deras närstående, skall bemötas med respekt och medmänsklighet samt 

ges möjlighet att vara delaktiga i vården. Detta bidrar till en ”likvärdig, jämlik och tillgänglig 

cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Målet är att färre ska insjukna i cancer 

och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet. Omsorgen ska vara bästa 

möjliga kunskapsbaserade cancervård och omvårdnad”. 

Denna verksamhetsplan beskriver PNR Norrs viktigaste uppgifter och strategier samt vilka som 

är ansvariga för olika aktiviteter, under verksamhetsåren 2020 och 2021.   

Eftersom det finns ett stort antal olika uppgifter som PNR Norr kan arbeta med, görs i 

verksamhetsplanen en prioritering av vilka som är de viktigaste områdena som PNR skall bevaka 

och ha fokus på under kommande verksamhetsår. 

I verksamhetsplanen identifieras sex övergripande mål. Nedan redovisas vilka åtgärder och 

aktiviteter som PNR planerar för att nå dessa mål. 

De sex övergripande målen 

• Stärka förebyggande arbete och allmän prevention.  

• Verka för en jämlik, rättvis, evidensbaserad cancervård och läkemedelsanvändning inom 

hela norra sjukvårdsregionen.  

• Förbättra stödet till närstående samt till barn och unga vuxna.  

• Bemötandefrågor och vårdkontakter.  PNR arbetar och verkar för ett gott, professionellt 

och individanpassat bemötande i kontakt med vården.  

• Forskning och utveckling: Verka för en forskning och utveckling som kommer patienter 

och närstående tillgodo. 

• Verka för en rättvis, jämlik, individanpassad, pre-rehabilitering, rehabilitering och palliativ 

vård. 

 

Bland PNR:s strategier finns ”ökad samverkan”. PNR ska därför söka samverkan med olika 

parter och dra till sig kompetens för att kunna genomföra och följa upp åtgärderna i 

verksamhetsplanen.  
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Strategier inom respektive målområde 

Förebyggande arbete och allmän prevention 

• Verka för att screening inom cancervården blir väl känd samt att den nyttjas i preventivt 

syfte.  

• Verka för en god och kunskapsbaserad allmänprevention. 

• Verka för att så många som möjligt deltar i screeningmetoder och vaccinationsprogram. 

 

Frågorna drivs och följs upp av PNR Norr, patient-föreningarna och vårdprocessgrupperna. 

En jämlik och rättvis cancervård och läkemedelsanvändning 

• Bevaka en rättvis och jämlik läkemedelstillgång inom sjukvårdsregionen. 

• Verka för en jämlik, rättvis och individanpassad cancervård. 

• Bevaka ledtiderna inom SVF inom samtliga cancerdiagnoser. 

• Verka för en tillgänglig och individanpassad palliativ vård. 

 

Frågorna drivs och följs upp av PNR Norr, styrgruppens representanter, patient-föreningarna, 

vårdprocessgrupperna. 

Förbättra stödet till närstående, barn och unga 

• Verka för bättre ekonomiska resurser för de närstående till cancerdrabbade. 

• Verka för att de närstående, barn och unga vuxna skall ha möjlighet att bli mer delaktiga i 

vården. 

• Stärka barn och unga vuxnas ställning som närstående. 

• Utveckla och öka tillgången till existentiellt och emotionellt stöd. 

 

Frågorna drivs och följs upp av PNR Norr, patientföreningarna, processgrupperna samt 

arenor där barn och unga befinner sig. 

Bemötandefrågor och vårdkontakter 

• Följa upp att patienter får tillgång till Min vårdplan. 

• Verka för fasta vårdkontakter. 

• Primärvården måste bli mera delaktig i utredning och uppföljning. 

• Förbättra vägen in i cancervården. 
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Frågorna drivs och följs upp av PNR Norr, patientföreningarna, primärvården, styrgruppen. 

Forskning och utveckling 

• Verka för att forskningsresultaten sprids vidare till berörda, exempelvis patienter, 

patientföreningar och myndigheter. 

• Verka för ett större fokus på genetiska faktorer. 

• Kliniska studier måste komma patienter och närstående till kännedom och tillgodo. 

• PNR skall vara en budbärare i bägge riktningarna såväl till professionen som till 

patientorganisationerna.  

 

Frågorna drivs och följs upp av PNR Norr, vårdprogramgruppen, styrgruppen, 

patientföreningarna. 

Prerehabilitering och rehabilitering 

• Verka för en god kunskapsbaserad rehabilitering till samtliga med behov.  

• Verka för att patienten och närstående får rätt kunskap för att på ett bra sätt kunna utföra 

egenvård. 

• PNR skall arbeta mot cancerrelaterade fördomar.  

 

Frågorna drivs och följs upp av vårdprocessgrupperna, patientföreningarna, vårdprogram-

grupperna. 

 

Ansvariga för respektive målområde inom PNR ska en gång per år, i samband med 

verksamhetsberättelsen redogöra för i vilken utsträckning man arbetat för att bevaka frågan.  

 

Denna verksamhetsplan har antagits och fastställs av RCC Norrs PNR 2020-01-21 för att gälla 

åren 2020 och 2021.



REGIONALA CANCERCENTRUM  
 

 8 
 

 



Utvärdering av patient- och 

närståendesamverkan inom RCC
Resultat från PNR norr

Katja Vuollet Carlsson

2020-10-05



• 15 svarande – 18 som var med i PNR under 2019

• Genomfördes under mars månad 2020

• Alla har inte svarat på alla frågor

• Enkät har även gått ut till patient- och närståendeföreträdare i 

vårdprocessgrupper och vårdprogramgrupper

2020-10-05



1. Uppge vilken grupp eller vilket uppdrag utvärderingen gäller:

Antal svar: 15

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Patient- och närståenderåd vid RCC

Vårdprocessgrupp eller processgrupp vid
sjukvårdsregionalt RCC

Nationell vårdprogramgrupp

Annat uppdrag i RCCs regi



3. Hur länge du varit patient- eller närståendeföreträdare vid RCC?

Antal svar: 15

13%

27%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

0-11 månader

1-2 år

2-3 år

Mer än 3 år



4. Kön

Antal svar: 15

60%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kvinna

Man

Annat



10. Har du fått introduktion för uppdraget eller gått en utbildning för patient- och 

närståendeföreträdare inom RCC? Fler än ett alternativ kan väljas.

Antal svar: 15, Valda alternativ: 32

73%

87%

47%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, introduktion för uppdraget (muntlig eller skriftlig)

Ja, RCCs webbutbildning
(www.cancercentrum.se/foretradarutbildning)

Ja, fysisk utbildningsträff på RCC

Nej, inget av ovan



11. Var/är ditt uppdrag som patient- och närståendeföreträdare i gruppen tydligt?

Antal svar: 15

93%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

Vet ej



12. Har du fått en överenskommelse för uppdraget?

Antal svar: 15

87%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej

Vet ej



13. Överensstämde uppdraget med beskrivningen i överenskommelsen?

Antal svar: 13

38%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mycket

En hel del

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vet ej



14. Överensstämde tidsåtgången med det som står angivet i överenskommelsen?

Antal svar: 13

15%

54%

23%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mycket

En hel del

Ganska dåligt

Dåligt

Vet ej



16. Skatta din upplevelse av uppdraget på en 4-gradig skala där 1 är inte alls och 4 är i högsta 

grad.

Antal svar: 15

1 2 3 4 Vet ej

Kände du 

att du fick 

gehör för 

dina 

synpunkter?

0% 6,67% 40% 53,33% 0%

Fick du bra 

bemötande 

från övriga i 

arbetsgrupp

en?

0% 0% 26,67% 73,33% 0%

Upplevde 

du att du 

var delaktig 

i arbetet?

0% 13,33% 33,33% 53,34% 0%

Upplever du 

att ditt 

arbete har 

skapat 

mervärde 

för andra 

cancerpatie

nter eller 

närstående?

0% 0% 40% 53,33% 6,67%



17. Var inhämtar du synpunkter från andra patienter/närstående i din roll som patient- och 

närståendeföreträdare? Flera alternativ kan väljas.

Antal svar: 15, Valda alternativ: 31

73%

60%

53%

13%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Via patientförening på lokal, sjukvårdsregional och/eller
nationell nivå

Via facebook-grupp eller andra sociala medier

Via fysiska mötesplatser där patienter och närstående
träffas, till exempel stödgrupper, träffpunkter eller lokala

patientråd

På andra sätt

Jag inhämtar inte synpunkter från andra
patienter/närstående



18. Till vem och hur har du delgett information som du tagit del av under uppdraget? Flera 

alternativ kan väljas.

Antal svar: 15, Valda alternativ: 37

80%

40%

53%

60%

7%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Via patientförening på lokal, sjukvårdsregional och/eller
nationell nivå

Via facebook-grupp eller andra sociala medier

Via fysiska mötesplatser där patienter och närstående
träffas, till exempel stödgrupper, träffpunkter eller lokala

patientråd

Via patient- och närståenderådet (PNR) vid ditt RCC

På andra sätt

Jag delger inte information till andra patienter/närstående



Fritext svar

• De är inte så lätt så man får ge det lite tid minst 1-2 år



• Synpunkter?

• Vad kan vi ta med oss i det fortsatta arbetet?

2020-10-05





Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan, NAP 

Minnesanteckningar 200917, Teamsmöte 
 

Deltagare 

Alexandra Andersson, PNR Norr; Leif Näckholm, PNR Norr; Ingrid Kössler, PNR Väst; Bertil 

Uppström, PNR Väst; Jessica Mellquist, RCC Väst; Jan Bagge, PNR Stockholm Gotland; Siri Kautsky 

RCC Stockholm Gotland; Ingela Jakobsson, RCC Sydöst; Bengt Ekvall, PNR Sydöst; Didrik von 

Porat, PNR Syd; Christina Landegren, RCC Syd; Ulla Allard, PNR Uppsala Örebro; Annika Larsson, 

RCC Uppsala Örebro 

Förhinder 

Jerker Pernrud, PNR Sydöst; Katja Vuollet RCC Norr; Marina Fredriksson, PNR Stockholm 

Gotland; Hans-Christian Lofthus, PNR Syd 

Mötets öppnande 

Annika hälsade välkomna. Se bifogad presentation som kompletterar minnesanteckningarna 

Inför digitalt möte med RCC i sam 29 sept kl 13.00-14.30 

Diskussion kring de prioriteringar för 2021 som PNR vill se? 
Målområden som flest PNR valt:  

• Målområde 1 – Prevention och tidig upptäckt 

• Målområde 2 – Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård 

• Målområde 6 – Patientinformation  

• Målområde 8 – Patienter och närstående 

 

PNR Norr vill gärna se ett separat målområde för palliativ vård, men dokumentet är redan publicerat 

och klart. Didrik lyfter att palliativ vård bör integreras tidigare i vårdkedjan. Ulla påpekar att palliativ 

vård rör sig mot att bli mer integrerad med övrig vård i och med reformen God och nära vård. 

Barncancer har varit och kommer troligen fortsatt vara ett prioriterat område för regeringen. PNR SG 

föreslår att man nationellt ska prioritera helheten och att sjukvårdsregionerna väljer vad de behöver 

göra för att uppnå en god helhet. Didrik menar att PNR bör driva omvårdnadsfrågor som kanske 

annars blir förbisedda, övriga målområden täcks av andra grupper. PNR Väst håller med. SG vill se att 

man inte glömmer patientinflytandet. De närvarande PNR-repr godkänner att de fyra målområden 

som flest PNR prioriterat tas upp med RCC sam, PNR SG invänder att man måste betona helheten i 

vården.  

Jan berättade nyheten om att det i budgetpropositionen planeras satsas ytterligare 100 miljoner på 

cancervården 2021-23, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/100-miljoner-

kronor-till-starkt-cancervard/  

Eftersom olika PNR gjorde prioriteringarna på olika sätt och egentligen bara två PNR valde ut 

specifika insatser var det svårt att välja ut dessa. Under möten valdes inga specifika insatser ut.  

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/100-miljoner-kronor-till-starkt-cancervard/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/100-miljoner-kronor-till-starkt-cancervard/


Beslut: PNR nöjer sig med att lyfta de prioriterade målområden (1, 2, 6 och 8) för RCC sam, men att 

PNR även lyfter vikten av en helhet så att inte vissa målområden riskeras glömmas bort. Annika 

uppmanar att de som deltar under mötet med RCC i sam tittar igenom sammanställningen över PNRs 

prioriteringar, där även insatser finns med.  

Behov av att diskutera andra frågor med RCC i sam? 
Under mötet vill RCC i sam utöver att diskutera Vägen framåt även ta del av NAPs arbete under året. 

Förslag på andra frågor att lyfta: 

-Erhålla svar på PREM-skrivelse som skickades från landets PNR till RCC i sam innan sommaren.  

-Jan vill påminna om stöd till patientföreningarnas verksamhet.  

-Förslag från Didrik att även RCC i sam presenterar något. Ingrid vill höra om orsakerna till att färre 

SVF har genomgåtts i landet under pandemin. Alexandra instämmer, hur ska man nationellt jobba 

med vårdskulden, kan regioner med mindre vårdskuld hjälpa till? 

Vilka deltar på mötet med RCC i sam? 
Beslut: Ingrid, Didrik, Alexandra (Leif om inte Alexandra kan), Jan och Annika. Ingrid är huvudansvarig 

att lyfta PNRs prioriteringar kring Vägen framåt.  

Annika skickar ut uppkopplingsdetaljer (Zoom kommer användas) och sammanställningen kring 

prioriteringarna. 

Enkät om patientmedverkan besvarad av ordförande i nationella vårdprogramgrupper 

och processledare/processägare i regionala vårdprocessgrupper 
Se bifogad presentation.  

PNR Syd anser att det är undermåligt med 50% svarsfrekvens och att involveringen av representanter 

behöver förbättras i nationella vårdprogramgrupper. Vad gör RCC för att engagera fler? Kommentar 

från Annika att just det är ett av NAPs uppdrag, att arbeta med patient- och närståendemedverkan 

och att säkerställa att patient- och närståendeperspektivet genomsyrar RCCs verksamhet. RCC i sam 

kan inte själv gör allt arbete, de tillsätter arbetsgrupper för att kunna hantera alla de frågor som RCC 

ansvarar för. Det finns omkring 50 arbetsgrupper (varav NAP är en) utöver de nationella 

vårdprogramgrupperna.   

Diskussion om nödvändigheten att tre av våra PNR (Syd, Väst och Norr) granskar samma 

vårdprogram. Skulle man kunna dela de mellan sig för att frigöra tid för PNF till andra uppdrag? De 

berörda PNR anser att med planering blir inte arbetet för betungande och att man bidrar med viktiga 

synpunkter, önskar fortsätta så. 

Uppföljning föregående möte 

- PNRs skrivelse till RCC i sam om PREM ej besvarad 

- Uppdragsbeskrivningar. En reviderad version för PNR finns på RCCs webbplats, den är nu fastställd 

av RCC i sam. Där ligger även en ny uppdragsbeskrivning för uppdrag i sjukvårdsregionala 

vårdprocessgrupper. Den för nationella vårdprogram är i princip färdig, finns hos Helena Brändström 

för godkännande. PNF har deltagit i framtagandet /revideringar av alla tre uppdragsbeskrivningar.  

- PNR-repr från NAP var inbjuden till ett möte 1 okt med RCCs nationella arbetsgrupp för 

patientrapporterade mått (NAPM). Mötet är inställt, ingen ytterligare information. Gruppen letar nu 

ytterligare en PNF utöver Eskil Degsell. Intresseanmälan skickas till Maria Forsgren senast 15 okt. 

-Nationella PNR-projekt. Bertil meddelar att de inte kommer bedriva projektet ”en trygg 

socialförsäkring”, Försäkringskassan visar inget intresse av samarbete. Istället kommer Bertil och PNR 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/


Västs vice ordf ha ett möte med socialförsäkringsministern den 20 oktober. Bertil berättar att 

Barncancerfonden avsatt medel för att stödja föräldrar med juridisk hjälp för att överklaga 

försäkringskassans beslut. Inför mötet efterfrågar Bertil patient/närståendeberättelser som 

exemplifierar problemen (oxhagen411@gmail.com) 

Subventionerad tandvård. Annika har bara fått in två intresseanmälningar, en från Väst och en från 

Uppsala Örebro. I Norr finns två intresserade personer. Annika kollar upp. 

Övriga frågor 

Utskick till NAP och PNR 
Det har gått ut flera dokument ut till NAP/PNR senaste månaden med kort svarstid, bla 

cancerpreventionsplanen som kom utöver Vägen framåt. Det är ett problem, diskuteras vidare nästa 

möte. Redan nu kan de med patientsamverkansansvar på resp RCC påminna kollegor om att PNR 

behöver ha längre tid för att sammanställa synpunkter från sina PNR.  

 

Skriftligt introduktionsmaterial till nya patient- och närståendeföreträdare 

Finns förslag framtaget. Kommer att skickas till NAP för synpunkter 

Läget i våra PNR? 
Väst – har haft digitala möten, uppdaterar ”Så vill vi ha det” version 4. 

UÖ - Har träffats digitalt, men tycker att det är trögt, vill ses fysiskt. Ulla efterfrågar information om 

andra regioners arbete med rehabilitering. Planerar för fysiskt möte först i januari. Ordf Kerstin 

Hemström har avgått. Ny ordf ska väljas när rådet kan träffas fysiskt. 

SG - Har träffats digitalt. Nästa möte i oktober, de som vill kommer att ses fysiskt, övriga kopplar upp 

sig. 

SÖ - Har träffats digitalt. Arbete mellan möten är för närvarande sparsamt. 

Syd – Träffas digitalt, men det fungerar bra eftersom gruppen känner varandra. Egentligen skulle nytt 

råd väljas under hösten, men pga Corona har förordnandet för förlängts tom mars 2021. Viktigt att 

ett nytt råd kan träffas fysiskt. 

Norr - Har träffats digitalt. Tyvärr har vice ordf gått bort, ny ska tillsättas nästa möte.  

Nästa möte 
Gruppen önskar ytterligare ett möte under hösten. Bland annat behöver mötet med RCC i sam följas 

upp. Annika skickar Doodle för möte i nov/dec. Mötet blir ett videomöte. 

 

/Siri och Annika (sekreterare för mötet) 
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Om Vägen framåt
• RCCs mål och inriktning för svensk cancervård år 2020–

2022. Togs fram av RCC i sam inför 10-årsjubileet

• Bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i 
regeringens långsiktiga inriktning för det nationella 
arbetet med cancervården.

• Varje år får RCC i sam (och regionerna) uppdrag från 
staten via årliga överenskommelser. RCC i sam har 
dialog med Socialdepartmentet vad man önskar se i 
överenskommelsen för kommande år. 

• Vad tycker PNR att RCC i sam ska fokusera på under 
2021?

2020-09-19



Sammanställning av PNRs prioriteringar

De målområden som flest PNR lyfte: 

• Målområde 1 – Prevention och tidig upptäckt

• Målområde 2 – Rehabilitering, uppföljning och 

palliativ vård

• Målområde 6 – Patientinformation 

• Målområde 8 – Patienter och närstående

2020-09-19
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Enkät till ordf för nationella 

vårdprogramgrupper

• Webbenkät

• Utskick i maj 2020, två påminnelser. Deadline för 

svar 28 aug 2020.

• 25 svarande, dvs ca 50% svarsfrekvens

2020-09-19



Resultat och slutsatser
• 1/3 av NVP saknar PNF. Endast 1/5 av grupperna har mer än 1 PNF 

(stämmer med inventeringen 2019). 

• Otydlighet i uppdraget hos 20% av ordf (40% av PNF).

• Viss oklarhet kring vem som introducerar. 17% av ordf vet inte vem 

som introducerar. Endast 21% informerar om webbutbildningen. 

Dålig kännedom om överenskommelsen bland ordf.

• Kommunikation med PNF i princip bara vid möten och via epost, 

endast 21% tillfrågar PNF hur hen vill involveras i arbetet.

• 37% av ordf upplever att patient- och närståendemedverkan fungerar 

i högsta grad, betyg 4 (medelvärde 2,9).

• Ordf efterfrågar utbildning för PNF, gemensamma träffar för PNF, 

tydligare uppdrag, större stöd från RCC i patientsamverkan samt att 

PNF representerar gruppen patienter och närstående, inte enbart sig 

själv.



Vad har vi gjort/vad gör vi?
Förslag (ska lyftas med Helena Brändström, ansvarig för vårdprogrammen):

• Uppdragsbeskrivning framtagen. Delger den till ordf och PNF. 

• Katja har tagit fram text om patient- och närståendemedverkan i den 
reviderade arbetsbeskrivningen för vårdprogramhandläggare. 

• Utöka texten om patientmedverkan i styrdokumentet för nationella 
vårdprogram, (om introduktion av PNF, överenskommelse, jävsdeklaration, 
info om webbutbildn mm) 

• Har ordf en uppdragsbeskrivning? Står det något om patient- och 
närståendemedverkan där? 

• Återkoppla enkätresultat till ordf

• Fysisk träff för PNF i vårdprogramgrupper. Ska det ske nationellt eller ska 
varje RCC tar hand om det sjukvårdsregionalt



Enkät till processledare/processägare/ordf för 

sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper

• Webbenkät

• Utskick i juni 2020, två påminnelser. Deadline för 

svar 28 aug 2020.

• 96 svarande, osäkerhet kring svarsfrekvens då en 

del VPG har flera PL (enligt inventering 2019 fanns 

124 st VPG nationellt)

2020-09-19

n Procent

RCC Norr 18 19,15%

RCC Stockholm 20 21,28%

RCC Syd 21 22,34%

RCC Sydöst 11 11,7%

RCC Uppsala Örebro 13 13,83%

RCC Väst 11 11,7%



Resultat och slutsatser
• 1/3 av VPG saknar PNF. 1/3 har mer än 1 PNF (stämmer hyfsat med 

inventeringen 2019). 

• Otydlighet i uppdraget hos 25% av processledare/processägare.

• Viss oklarhet kring vem som introducerar. ¼ av PL/PÄ vet inte vem som 
introducerar. Endast 22% informerar om webbutbildningen. Dålig 
kännedom om överenskommelsen.

• Kommunikation med PNF i princip bara vid möten och via epost, endast 
19% tillfrågar PNF hur hen vill involveras i arbetet.

• ¼ av PL/PÄ upplever att patient- och närståendemedverkan fungerar i 
högsta grad, betyg 4 (medelvärde 3,0), knappt hälften ger det betyg 3.

• PL/PÄ efterfrågar bla att RCC erbjuder utbildning för PNF, stödjer PNF i 
arbetet, tydliggör uppdraget samt säkerställer att PNF representerar 
gruppen patienter och närstående, inte enbart sig själv. 

Vidare efterfrågas:
-verktyg för återkoppling av info till patientförening och inhämtning av 
information 
-att PNF får uppgifter efter kompetens. 
-stöd från RCC att hitta engagerade PNF 
-idéer till hur PNF kan engageras mer i vårdprocessarbetet.



Vad gör vi av detta?

• Uppdragsbeskrivning framtagen. Delges alla PNF. Annika tar fram 
följebrev

• Återkopplar information till PL/PÄ om resultatet, info om 
uppdragsbeskrivningen, hur introduktion förväntas gå till samt ger info om 
hur PNF upplever uppdraget. Annika förbereder skrivelse, kan behöva 
anpassas regionalt beroende på resultatet 

• Säkerställa att även PNF i VPG får ta del av RCCs fysiska 
utbildningstillfällen för PNR 

• På RCCs webbplats bör vi sammansställa ett infopaket till hjälp för 
processledarna/processägarna i introduktionen av nya PNF. 

• Uppdragsbeskrivningar för PL/PÄ bör inkludera punkt om patient- och 
närståendemedverkan. 

• Kan vi ta fram skrivelse med idéer med konkreta tips hur PNF kan 
engageras i arbetet?

• Annat?
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Uppföljning föregående möte
• Skrivelse om PREM (Didrik)

• Reviderad uppdragsbeskrivning för PNR - nu på RCCs webb
Uppdragsbeskrivning för PNF i sjukvårdsregional vårdprocessgrupp -
nu på RCCs webb
Uppdragsbeskrivning för PNF i nationell vårdprogramgrupp – hos 
Helena Brändström

• Möte 1 oktober med RCCs nationella arbetsgrupp för 
patientrapporterade mått (NAPM) – inställt. 

• Nationella PNR-projekt
En trygg sjukförsäkring (Bertil)
Subventionerad tandvård
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Övriga frågor
• Utskick på remiss med kort varsel

Vad kan vi göra?

• Skriftlig information till nya PNF 

• Debattartikel i SvD
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