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 Minnesanteckningar från patientrådets 
möte 130507 

 

Närvarande  

Anna-Lena Sunesson  Projektkoordinator, RCC Norr 

Birgitta Larsen  ILCO 

Christer Aronsson  Blodcancerföreningen   

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Helena Bucht (via video)  Processledare, psykosocialt stöd och rehab. 

Katja Vuollet Carlsson  Kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 

Margareta Sundsten  Gyncancerföreningen 

Marie Svensson (via video) Kontaktsjuksköterska, JLL 

Sonja Larsson   Svenska ödemförbundet   

 

 

  Mötesanteckningar 
 

1. Margareta Sundsten utses till ordförande i Owes frånvaro. 
 

2. Ordföranden öppnar mötet. 
 

3. Dagordningen godkännes. 
 

4. Föregående minnesanteckningar godkännes 
 

5. Enligt de patientföreträdare som deltog vid RCC-dagarna den 18-19 april 
så var det givande dagar. Från dem som deltog från vården har det 
kommit många uppskattande kommentarer om patientföreträdarnas 
medverkan, som alla tyckte var värdefull och tillförde mycket i 
diskussionerna. 

 

6. Inför Socialstyrelsens besök vid RCC Norr den 21 maj har Owe Persson 
och Margareta Sundsten blivit intervjuade. 

 

7. Patientrådet önskar få ta del av deltagarlista från patientrådsutbildningen 
den 23 april. Denna bifogas minnesanteckningarna. 
 

8. Presentation av nya medlemmar: 
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Birgitta Larsen, ny ordinarie representant för föreningen ILCO och 
Jonas Eriksson, mag-tarm-förbundet blir ny suppleant.  
Christer Aronsson blir ny suppleant för blodcancerföreningen. 
 

9. Utvecklingsplan för psykosocialt stöd och rehabilitering. 

 

Anna-Lena berättar om bakgrunden till utvecklingsplanen och det 

arbete som görs utifrån planens mål. (Ett av kraven från 

Socialdepartementet på RCC är att ta fram en regional utvecklingsplan 

inom 2 år; första planen för RCC Norr är fastslagen, med konkreta mål 

inom ett antal områden; landstingen har gjort handlingsplaner för hur 

man ska nå målen. Planen ska revideras årligen, framför allt kommer 

fler områden in eftersom fler processledare tillsatts.) 

 

Helena leder en regional arbetsgrupp, med en representant från 

vardera landsting och där Katja är VLL-representant. Gruppen har tagit 

de nationella målen för området och brutit ned dem till regionala mål 

utifrån regionens nuläge. Helena berättar om de mål som man har valt 

att lyfta fram och vill ha patientrådets synpunkter på de föreslagna 

målen. Tycker man att det är på rätt väg? Målen är ännu inte fastlagda 

utan det finns möjligheter att påverka dem under processen. 

 

Rådet efterlyser en definition av begreppet psykosocialt stöd och ett 

ökat utrymme för detta. Även mer psykoterapi i cancervården 

efterfrågas och att patienter tas omhand i ett tidigt skede. Ytterligare 

önskemål är att det i skrivelser inte används mer fackord än 

nödvändigt. 

Helena har detta i åtanke när frågorna i enkäten ska utformas. 

Helena ska samverka med de övriga processledarna kring rutiner för 

insättande av psykosocialt stöd och rehabilitering så att stödet kommer 

in så tidigt som möjligt i de olika processerna. 

 

Den 1 juni 2013 ska vårdprogrammet för rehabilitering komma ut på 

remiss, detta skickas då direkt till patientrådet, stoppdatum för 

remissvar sista augusti. 

 

Helena ber att patientrådets medlemmar läser planen och hör av sig till 

henne med synpunkter, Helenas e-postadress bifogas 

minnesanteckningarna. 
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10.  Katja Vuollet Carlsson informerar kring kontaktsjuksköterskans arbete 

  

Delrapporten om kontaktsjuksköterskans funktion bifogas 

minnesanteckningarna och läggs ut på RCC Norrs hemsida. 

SKL tar upp det nationella kontaktsjuksköterske- arbetet i sin 

slutrapport.  

 

Hur man ska få det att bli verklighet med kontaktsjuksköterskor i 

verksamheterna finns nu i alla landstingens handlingsplaner.  Arbetet 

med att få kontaktsjuksköterskans roll att fungera i organisationen och i 

samarbete med övrig personals roller fortsätter. 

Katja har utformat en mall för kontaktsjuksköterskans roll så det ska bli 

jämlikt för alla. 

 

Katja berättar att kontaktsjuksköterskan kommer att få i uppdrag att 

informera patienter om second opinion, RCC ska utarbeta en mall för 

detta. 

 

Patientinformation om kontaktsjuksköterska - Katja har gjort ett förslag 

som hon önskar få synpunkter på och följande synpunkter framförs vid 

mötet:  

 

- Organisatoriskt kan flera kontaktsjuksköterskor bli aktuella för en 

patient, men då ska en aktiv överrapportering ske. 

 

- Förslag om att ha lymfterapeuter med som exempel på professioner 

som kontaktsjuksköterskan kan samarbeta och förmedla kontakt med.  

 

- Problem att man inom vissa landsting ännu inte kan erbjuda allt som 

står i patientinformationen  när det gäller psykosocialt stöd och 

rehabilitering, framför allt inte vad gäller stöd med fysisk rehabilitering, 

men landstingen arbetar enligt Katja för att detta ska bli möjligt. 

- Diskussion om kontaktsjuksköterskan ska vara med när patienten får 

sitt cancerbesked, bra om det är så tycker rådet.  

 



  4 
 

- Hur ska patientföreningarnas medlemmar fungera som stödpersoner? 

Vissa avdelningar har väletablerade samarbeten med 

patientföreningarna, andra inte – hur kan vi jobba tillsammans? 

Förslag bland annat om att personalen informerar patienterna om 

föreningarna. 

 

Patientrådet har efterlyst att information om patientföreningar ska finnas 

med i den individuella vårdplanen (IVP, ”min vårdplan”) – det finns nu 

bara under ”behandling”, skulle behöva finnas tidigare i processen, 

Katja tar frågan vidare till den nationella gruppen som arbetar med 

mallen för IVP. 

 

Patientföreträdarutbildingen ses som ett viktigt forum för 

patientföreningarna att mötas vilket gynnar samverkan mellan 

förbunden. 

 

Katja återkommer till patientrådet när det finns fler kontaktsjuk-

sköterske-grupper på plats för att fortsätta dialogen om samverkan med 

stödpersoner. 

 

11. Angående PREM-enkäten så framkommer önskemål från rådet att 

blanketten delas upp med frågor relaterade till aktuella händelser, dock 

med distans till behandlingen. Rådets medlemmar ombeds diskutera 

enkäten och hur den kan användas med sina respektive föreningar och 

återkomma till RCC med fler synpunkter kring när och hur den bör 

användas. 

 

12. Mailnotifiering på hemsidan klar,  rådets medlemmar kan nu få mail när 

något läggs upp på rådets lösenordsskyddade sida på rccnorr.se. Malin 

beställer lösenord till rådets nya medlemmar och skickar ut 

inloggningsuppgifter. 

 

13. Positiva reflektioner från RCC-dagarna. Bra om information även går ut 

till allmänheten om vad RCC är. Nya RCC-dagar planeras hållas nästa 

år, förmodligen i april även då, och med deltagande från patientrådets 

medlemmar.  

  

14. Patientföreträdarutbildningen uppfattades som bra men att det blev för 

lite tid till gruppdiskussioner. Önskemål om ett längre diskussionspass 

vid nästa utbildningstillfälle för att få tid till diskussioner kring arbetet 

med bland annat fördomar.  
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Patientrådet vill att även nästa utbildningstillfälle hålls på plats i Umeå, 

och inte via video. Inledning med en repetition från dag ett och sedan  

nya presentationer  och mer tid för diskussioner.  Ungefär fem deltagare 

per område även denna gång. Malin undersöker möjliga datum för att få 

en bra lokal under första halvan av oktober och vi arbetar vidare på ett 

förslag till program, med mer diskussionstid. 

 

15. Diskussion kring material utskickat från Nätverket för cancer, där 

rökavvänjning kan vara en viktig del av rehabilitering. Patientrådet 

noterade informationen. 

 

16. Önskemål från Patientrådet att både ordinarie och suppleant kallas och 

får vara med på patientrådets möten. Även angeläget att få med 

representanter från de områden som nu saknar sådana. 

 

17. Ewa deltar vid mötet med Socialstyrelsen den  21 maj. 

 

18. Nästa möte beslutas till torsdagen den 22 augusti 2013 klockan 18.00. 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 

 

 

 

 

 

 


