
 

 

 

 

 

Minnesanteckningar fra n patient- och 
na rsta endera dets (PNR) mo te 190603 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 
   cancer) 
Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 
Anna-Lena Sunesson  Tf. verksamhetschef, RCC Norr 
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) (via video) 
Elisabet Wiklund  Maligna melanom 
Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 
Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr  
Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen (via video) 
Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 
Sara Huggert Ranta  Administratör 
Owe Persson   Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet
   

Ej närvarande 
Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen RJH  
Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 
Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 
Fredrik Östman  Melanomföreningen 
Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 
Lotta Burvall   Lungcancerföreningen  
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 



 

 

1. Ordföranden öppnar mötet  
 

2. Presentation av mötesdeltagare 
Presentation av deltagare vid mötet. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordning fastställs. 

4. Val av ordförande 
Information om nomineringsförfarande, se bilaga 1. Alexandra Andersson är nominerad till 

ordförande. PNR väljer Alexandra till ordförande för PNR.  

5. Val av vice ordförande 
Information om nomineringsförfarande, se bilaga 1. Lotta Burvall är nominerade till vice ordförande. PNR 
väljer Lotta till vice ordförande för PNR.  
 

6. Information från RCC (Anna-Lena) 
En ny överenskommelse för cancervården 2019 beräknas vara klar i början på juni, överenskommelsen är 

klar. För mer information:  https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-

oss/nyheter/2019/juni/fortsatt-satsning-pa-cancervarden-och-rcc-i-overenskommelsen-for-2019/ 

Den regionala cancerplanen är fastställd. För mer information: https://www.cancercentrum.se/norr/vara-

uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/ 

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att anställa processledare och just nu saknas processledare för 

njurcancer, hjärntumörer och tjock och ändtarmscancer.  

Ett nationellt vårdprogram för colorektalcancerscreening ska tas fram. 

7. Struktur och arbetsupplägg för PNR 
PNR ska ta fram riktlinjer för PNR. En arbetsgrupp tillsätts för detta, som består av: Lotta, Owe, Alexandra, 
Alfons.  
 
Under PNR-mötet 2019-06-03 påbörjades diskussion kring riktlinjer som arbetsgruppen sedan får 
fortsätta att jobba med. Förlag på områden: 
- Hur ska agenda sättas? 

Punkter till dagordning skickas till Katja av ordförande och vice ordförande.  

Tidsätta punkterna med kortare tid på vissa och vissa har längre diskussionstider.  

PNR har enligt överenskommelse två heldagsmöten och två halvdagsmöten per år.  

Teman för möten.  

- Mötesstruktur (fysiska-/videomöte) 
Stänga av mikrofon när man inte pratar  

Inte prassla med papper 

Att komma ihåg att vända sig till deltagare via video vid diskussioner så att alla är delaktiga.  

Att sammanfatta alla punkter för att underlättar för sekreterare att skriva minnesanteckningarna.  

Att diskussionsfrågor ska skickas ut i förväg för att kunna förbereda sig.  

- Minnesanteckningar 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/juni/fortsatt-satsning-pa-cancervarden-och-rcc-i-overenskommelsen-for-2019/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/juni/fortsatt-satsning-pa-cancervarden-och-rcc-i-overenskommelsen-for-2019/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/
https://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/


 

 

Att minnesanteckningar blir klara snabbare, besluta hur snabbt. 

Publiceras på RCC Norrs webbsida.  

Ordförande och vice ordförande ska godkänna minnesanteckningarna innan anteckningarna 

publiceras.  

- Hur används års-hjulet och hur vill PNR använda det? 
PNR tycker att det är bra att årshjulet finns och ska arbeta mer med årshjulet.  

Det behöver bestämmas vad som ska finnas med på årshjulet.  

- Arvodesrutiner (resor och möten) 
Vid ersättning för reseutlägg så måste alltid kvitto skickas in där det framgår att det är ett kvitto och 

att summan står med.  

Vid resebokningar gäller Region Västerbottens riktlinjer där det står att det alltid är billigaste 

alternativet som gäller vid flyg, tåg, båt, buss och hotell. 

Alla resor bokas med Region Västerbottens avtalsresebyrå via Sara Huggert.  

Bilaga 2  

- Val av ordförande och vice ordförande 
Bilaga 1 

- Fler delar som behöver ingå i riktlinjedokumentet 
Skapa rutin för återrapportering vid deltagande på RCC möten. Detta ska vara en stående punkt på 

dagordningen.  

8. Verksamhetsmål 2019–2020 
Verksamhetsmålen gås igenom och Owe får i uppdrag att redigera dokument ifrån 
nedanstående förslag till förändringar. Bilaga 4.  
 
Föreslagna ändringar:  
Förebyggande arbete och allmän prevention 
Lyfta in eget mål för prerehabilitering, verka för cancervården och cancerrelaterade 
fördomar.  
En jämlik och rättvis cancervård och läkemedelsanvändning: ändra till jämlik istället för 
bättre.  
Förbättra stödet till närstående och barn- och unga 

Utveckla det existentiella stödet och dess ingång. Stärka barns och ungas ställning som 

närstående.  

Bemötandefrågor och vårdkontakter 

Verka för en bättre informationsöverföring samt kommunikation inom cancervården.  

Fortsatt arbete med bemötandefrågorna 

Verka för fasta läkarkontakter 

Verka för att Primärvården måste ta ett större ansvar för t.ex: rehabilitering, SVF  och bli 

mera delaktig, ibland sker för sen remittering till specialist.  

Förbättra vägen in i cancervården.  

Forskning och utveckling 

Ändra till istället för mot 
 

9. Uppdrag för arvoderad person från PNR 



 

 

Frågan angående en arvoderad person som utför arbetsuppgifter inom ramen för PNR´s 
arbete togs upp vid PNR-möte 2019-05-16. PNR Sydöst och väst har en utarbetad tydlig 
uppdragsbeskrivning för en arvoderad person i PNR.  
 
PNR tittar på hur redan utformade uppdragsbeskrivningar är utformade och frågan tas upp i 
höst igen för en fortsatt dialog. Uppdragsbeskrivningarna bifogas, bilaga 3.   
 

10. Utbildningsdag 1 oktober 2019 Umeå  
PNR har gått igenom preliminärt program. Syftet med utbildningsdagen är att stärka alla 

patient och närståendeföreträdare inom RCC Norr. PNR ska ha en egen punkt. En 

arbetsgrupp tillsätts Charlotte, Ewa, Elisabeth. Information och inbjudan kommer att skickas 

till patient och närstående företrädare inom RCC. 

11. Övriga frågor  
Ewa informera om att blodcancerföreningen ska ha en informationsdag i slutet av november  

12. Nästa möte  
17 okt 2019 kl. 16-19 
 

13. Mötet avslutas 

 


