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1. Mötets öppnande 

Alexandra Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade deltagare i PNR välkomna. 

2. Godkännande av dagordning 

En övrig fråga anmäldes till mötet av Katja Vuollet Carlsson ”Utse en deltagare från PNR som 

deltagare i paneldebatt på Sjukvårdsregionala cancerdagen den 22 april”. 

Inga övriga frågor anmäldes till mötet och dagordningen godkändes.  

PNR beslutade 

att tillföra den övriga frågan till punk 11 i minnesanteckningen; samt 

att i övrigt godkänna dagordningen. 

3. Presentation från patientföreningarna och deltagarna 

Gruppen var enade i att den pågående pandemin påverkat aktiviteterna i de flesta föreningarna. 

ILCO 

Föreningen ILCO kommer att fokusera på urinblåsecancer under 2021. Planerar att genomföra 

en informationssatsning till stomisjuksköterskor om stöd- och rådgivningsverksamheten som 

erbjuds till patient och närstående inom föreningen. Föreningen kommer även att skriva ett 

valmanifest.  

Prostatacancer 

Norrsken - Få aktiviteter i föreningen för tillfället. En informationskampanj planeras för att 

sprida information om föreningen och för att hitta nya medlemmar.  

Guldgubben - Få aktiviteter i föreningen för tillfället. Årsmöte inplanerat. Föreningen har bra 

samverkan med vården och rehabiliteringsprogrammet ”Hopp trots allt”: 

https://hopptrotsallt.se/  

Blodcancerföreningen 

Ett flertal aktiviteter inom föreningen har ställts in. Årsmöte planeras digitalt via Zoom. Vid 

årsmötet kommer information ges om biblioteket på nätet, boktips samt information om en 

coronaanpassad vandring i Umeå som anordnas av ABF. 

Huvud- och halsföreningen 

Styrelsemöte är inplanerat. Föreningen har ansökt om medel från Arvsfonden och 

Cancerfonden. Dessa medel planeras användas för att utbilda informatörer som ska kunna ge 

information till patienter inom de nio diagnoser som finns inom huvud-halscancer.  

Melanomförningen 

Arbete pågår med nationell Min vårdplan. Föreningen deltog vid en föreläsning om 

precisionsmedicin.  

Nätverket mot gynekologisk cancer 

Föreningen har fortsatt sitt arbete i stort sett som före pandemin med webbinarier och digitala 

gruppsamtal. Fortsatt arbete med sin nollversion, och Gyncancerdagen den 17 april som är helt 

digital denna gång. https://gyncancer.se/fragor-vi-driver/aktiviteter/gyncancerdagen2021/  

https://hopptrotsallt.se/
https://gyncancer.se/fragor-vi-driver/aktiviteter/gyncancerdagen2021/
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Marie Svensson, kontaktsjuksköterska region Jämtland Härjedalen informerade från vårdens 

perspektiv. Vården har varit ansträngd en längre tid, men den stora smittspridning som 

befarades under sportlovet blev lägre än förväntat. 

PNR beslutade 

att notera informationen. 

4. Förslag på rekryteringsprocess av nya företrädare  

Anna Jonasson, kommunikatör RCC norr deltog vid mötet och presenterade ett förslag på 

upplägg och layout på kampanjsidan på webben gällande intresseanmälan. Förslaget var också 

utskickad som bilaga inför mötet. Tanken är att personer som vill företräda patienter med 

cancer och närstående ska lämna sin intresseanmälan via RCC Norrs hemsida. 

Under mötet framkom förslag på förändringar av redaktionell karaktär. Omformulering av 

meningen/alternativt stryka meningen ”Utöver möten tillkommer tid för förberedelser samt 

andra sammankomster dit RCC bjuder in patient- och närståendeföreträdare”. Framkom även 

önskemål att göra layouten mer tilltalade, addera bilder och hänvisningar direkt i texten.  

Då informationsmaterialet är färdigredigerat kommer det att spridas brett, bl.a. via 

patientföreningar, nyhetsbrev och sjukvårdsregionala processledare. Webbsidan är förberedd för 

spridridning via sociala medier. Patientföreningarna är fortsatt en viktig kanal för att hitta nya 

företrädare till rådet. 

Fortsatta diskussioner gällande urvalsprocessen. PNR, med undantag för ordförande och vice 

ordförande, kommer att lämna in en intresseanmälan för fortsatt deltagande i rådet. Ordförande 

och vice ordförande kommer att kvarstå på sina poster för att underlätta arbetet när nytt PNR 

är utsett. Ordförande och vice ordförande kommer även att vara aktiva i urvalsprocessen, där 

PNR norr strävar efter en jämn fördelning, utifrån diagnos och län samt när det gäller 

företrädarens kön, ålder och bakgrund.  

Målsättningen är att rekryteringsprocessenen påbörjas under våren 2021. Rekryteringen kommer 

att pågå under en begränsad tid, förslagsvis hålls anmälan öppen under 4 veckor. Därefter görs 

en utvärdering vad denna rekrytering gav. 

PNR beslutade 

att uppdra till Anna Jonasson att revidera informationsmaterialet enligt dagens diskussioner;  

att Anna kommunicerar förslaget via mejl med PNR som godkänner materialet; samt 

att påbörja en rekryteringsprocess under våren 2021. 

5. PNR verksamhetsplan för 2021–2022  

Patient- och närståenderådet diskuterade upplägg av arbetet inför verksamhetsplan för 2021–

2022. Rådet behöver utse personer som är ansvariga för olika områden i verksamhetsplanen. 

Eftersom PNR kommer att rekrytera nya företrädare under våren, enades gruppen att avvakta 

med fördelning av ansvarsområdet till hösten. Här finns verksamhetsplan för 2020–2021: 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-

narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
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PNR beslutade 

att fördelning av ansvarsområden av verksamhetsplanen avvaktas till hösten, då nya företrädare 

är tillsatta;  

att uppdra till Alexandra Andersson och Leif Näckholm att ansvara för bevakning av områden i 

verksamhetsplanen; samt 

att utse Katja Voullet Carlsson som medförfattare för verksamhetsplanen. 

6. PNR verksamhetsberättelse för 2020 

Verksamhetsberättelse 2020 var utskickad som bilaga inför mötet. 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-

narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf   

Ärendet behandlades och inga synpunkter framkom. Verksamhetsplanen ska beslutas i 

styrgruppen för cancervården, därefter kan den publiceras på RCC Norr webb. 

PNR beslutade 

att för sin del godkänna verksamhetsberättelse 2020; samt 

att uppdra till Alexandra Andersson och Owe Persson att presentera denna för styrgruppen för 

cancervården. 

7. Arvode till PNR i samband med nationella vårdprogram på remissrunda 

Leif Näckholm återkopplade från diskussioner som förts inom nationella arbetsgruppen för 

patientsamverkan (NAP) gällande PNRs arbete med remissvar. NAP har framfört till RCC i 

Samverkan att företrädare för patient och närståenderådet ska erhålla arvode när ett remissvar 

lämnas. Ärendet är inte färdigbehandlat och Hans Hägglund, RCC i samverkan återkommer i 

frågan. 

PNR beslutade 

att avvakta besked gällande arvode från RCC i Samverkan. 

8. Nationella vårdprogram på remissrunda 

Remissrunda för nationella vårdprogram för hudlymfom och sköldkörtelcancer pågår mellan 

den 15 februari och avslutas den 15 april. PNR diskuterade om remissvar för dessa ska lämnas. 

PNR beslutade 

att avstå från att lämna remissvar för vårdprogram för hudlymfom och sköldkörtelcancer. 

9. Tema för PNR-möten 

Som tidigare beslutat kan PNR möten utgå från ett tema, exempelvis diskutera en särskild fråga 

och/eller bjuder in någon föreläsare eller någon som berättar om ett specifikt område. 

Vid dagens möte lämnades förslag på teman under 2021. PNR var också ense att samverkan 

med andra PNR är viktig och att inbjudan till föreläsningar kan vidarebefordras till dem. 

Förslag på teman för 2021: 

o Egenvård och hälsosamma levnadsvanor 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
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o Socioekonomiska faktorer och cancer 
o Tidig upptäckt och de studier som Marcela Ewing gjort inom området 
o Kliniska studier 
o Precisionsmedicin 
o Stöd till närstående 

 

10. Rapport från möten 

RCC i Samverkan 2021-02-09 

Leif Näckholm lämnade återkoppling från mötet där respektive PNR-representant redovisade 

hur de skulle önska att RCC prioriterar mellan de olika uppdragen i årets överenskommelse. Det 

fanns en stor samsyn kring vilka frågor som bör prioriteras, både mellan de olika patient- och 

närståenderåden (PNR) och mellan PNR och RCC i samverkan. Uppdragsbeskrivningen NAP 

ska revideras och ett förslag kommer att tas fram. Patientsamverkan i vårdprogramarbetet 

diskuterades land annat PNRs roll i arbetet med vårdprogram och arvodering vid remissvar. Vid 

mötet lyftes att PNR har påverkat vårdprogramarbetet mycket genom åren och att de tidigare 

remissvaren fortsätter att påverka arbetet genom att man ändrat i mallar och rutiner.  

Anhörigdag Region Västerbotten 

Owe Persson och Alexandra Andersson deltog och höll varsitt föredrag. Owe föredrog om sin 

vårdkedja, fokuserade på livskvalitet och hur den ändras under resans gång. Alexandras föredrag 

fokuserade på närståendeperspektivet. Tips på bra webbsida Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga, NKA: https://www.anhoriga.se/  

RCC uppmanade deltagarna som deltagit vid något möte och vill återkoppla från denna, komma 

ihåg att anmäla taltid eller fylla i formulär som finns i styrdokumentet. 

PNR beslutade 

att notera informationen. 

11. Frågor till styrgruppen från PNR  

Verksamhetsberättelsen kommer att presenteras vid nästa styrgruppsmöte. PNR diskuterade att 

det tar lång tid innan protokoll från styrgruppen distribueras och att detta bör lyftas vid 

styrgruppsmötet. 

PNR beslutade 

att till nästkommande styrgruppsmöte presentera verksamhetsberättelse samt ta upp till 

diskussion att styrgruppens protokoll tar lång tid innan de distribueras. 

12. Utse 2 representanter till nationella RCC dagar  

RCC arvoderar två patientrepresentanter per RCC för deltagande till RCC-dagen, på samma sätt 

som tidigare år. De arvoderade representanterna har i uppdrag att föra hem budskap från RCC-

dagen och får i uppdrag att göra en skriftlig och muntlig rapport som presenteras för PNR. 

Eftersom dagen är webbaserad kan fler representanter delta, men för dessa personer utgår inget 

arvode.  

https://www.anhoriga.se/
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Vid dagens möte diskuterades vilka representanter som ska utses. 

PNR beslutade 

att utse Owe Persson och Fredrik Östman att representera PNR norr 2021-05-18, Temat för 

nationella RCC dagen är rehabilitering. 

13. Övriga frågor  

Projekt Tidig upptäckt 

Förfrågan från Beatrice Melin om intresse finns från representanter i PNR för dialog gällande 

ett projekt inom området tidig upptäckt med fokus på undersökningsökningar/tester. Som en 

del i projektet vill Beatrice stämma av hur personer skulle vilja att man gör/genomgår 

undersökningar vid tidig upptäckt oavsett cancerdiagnos. Arvode utgår från RCC. Beatrice hade 

lämnat förslag på två olika datum. 

Följande anmälde intresse att delta från PNR: Alexandra Andersson, Leif Näckholm, Charlotte 

Bygdemo-Toytziaridis, Fredrik Östman, Owe Persson och Alfons Forsman. Datum bestämdes 

till den 24 mars kl. 18-19.  

PNR beslutade  

att namn på intresserade och datum vidarebefordras av RCC Norr till Beatrice Melin, som 

skickar kallelse till personerna. 

Arvode 

Arvodesersättningen är justerade utifrån SKR riktlinjer och börjar gälla från 2021-03-02, 

uppdaterad arvodesblankett finns här: https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-

narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/arvodesansokan-pnr-rcc-norr.pdf  

RCC informerade att handläggningstiden för utbetalning av arvode är förlängd, detta pga 

hemmaarbete. RCC uppmanade deltagarna att skicka in arvodesblanketter löpande, då arvode 

betalas ut för innehavande år.   

PNR beslutade 

att notera informationen. 

Sjukvårdsregionala cancerdagarna  

PNR beslutade 

att utse Charlotte Bygdemo-Toytziaridis och Owe Persson att delta i paneldiskussion vid de 

sjukvårdsregionala cancerdagarna. 

14.  Kommande möten och inbjudningar under 2021  

Sjukvårdsregionala cancerdagar 2021 

Dagarna genomförs digitalt via zoom den 22–23 april 2021. Alla som vill delta är välkommen 

att anmäla sig. Arvode utgår endast för den 22 april.  

Information och anmälan på RCC Norrs hemsida: https://cancercentrum.se/norr/om-

oss/kalender/2021/april/sjukvardsregional-cancerdag/   

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/arvodesansokan-pnr-rcc-norr.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/arvodesansokan-pnr-rcc-norr.pdf
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2021/april/sjukvardsregional-cancerdag/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2021/april/sjukvardsregional-cancerdag/
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Nationella RCC dagen 2021-05-18 

Mer information och anmälan, inbjudan skickas till PNR norr. 

Utbildningsdag inom palliativ vård 2021-10-14 

Mer information kommer.  

15. Datum för PNR-möten under 2021  

Digitala möten 2021 via zoom:  

27/5, kl 16-19 

21/9, kl 16-19 

30/11, kl 16-19 

16. Mötet avslutas 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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