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Minnesanteckningar fra n patientra dets 
mö te 130919 

 

Närvarande  

Anna-Lena Sunesson  Projektkoordinator, RCC Norr 

Birgitta Larsen  ILCO   

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Christer Aronsson  Blodcancerföreningen 

Jonas Eriksson  Mag-tarmföreningen 

Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 

Margareta Sundsten  Gyncancerföreningen 

Marie Svensson (via video) Kontaktsjuksköterska, JLL 

Margareta Wickman  Kontaktsjuksköterska, VLL 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 

Sonja Larsson   Svenska ödemförbundet   

Thorbjörn Lindberg  Prostatacancerföreningen 

 

 

  Mötesanteckningar 
 

 
1. Ordföranden öppnar mötet. 

 

2. Dagordningen godkännes. 
 

3. Föregående minnesanteckningar godkännes. 
 

4. Preliminärt program för patientföreträdarutbildning dag 2. 
 

- Anna-Lena går igenom hur programmet för dagen utformades vid mötet 
tillsammans med Owe och Malin 130902. 
 
- Programpunkten om kontaktsjuksköterskans roll och arbete ändras till  
 ”1177 vårdguiden” – ett verktyg för kontakt mellan patienten och vården. 
 
- Alla diagnosområden uppmanas anmäla upp till fem personer till 
utbildningen. 
 

5. Patientföreträdare vid möte med förbundsdirektionen. 
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- Förbundsdirektionen vid Norrlandstingens regionförbund har möte den 24 
september och har då en punkt med ”cancerpatienters delaktighet i vården”. 
Sara Ekström, förbundsdirektionens ordförande, har bett 2-3 företrädare från 
patientrådet att delta och berätta vad de tycker fungerar bra respektive dåligt. 
Ewa och Carolina deltar vid mötet. Patientrådet diskuterar och kommer fram till 
viktiga punkter att skicka med Ewa och Carolina. 
 

6. Förtydligande av reseersättning. 
 
- RCC står för resor och logi för både ordinarie och suppleanter i samband 
med rådets möten och de utbildningar som RCC anordnar. 
 

7. Nationell nivåstruktureringsrapport. 
 
- Anna-Lena informerar om förslaget till nationell beredningsprocess för 
nivåstrukturering - en koncentrering av vissa vårdinsatser, där man inom 
cancersjukvården försöker komma överens om hur man ska arbeta. 
 
Nivåstruktureringsarbetet fortsätter nu inom tre pilotdiagnoser, peniscancer, 
retroperitoneala sarkom och cancer i matstrupe och övre magmunnen. 
 
- Några synpunkter från patientrådet kring det nationella nivåstrukturerings-
arbetet: 
 

 Vikten av att ha någon närstående med sig vid remittering till annat 
sjukhus. 

 Information om varför man blir remitterad. 
 

8.  Övriga frågor 
 
- Birgitta rekommenderar boken Rehabilitering vid cancersjukdom : Att möta 
framtiden, av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. 
 
- ILCO inbjuder till Stomidagen den 5 oktober 2013. 
 
- Anna-Lena meddelar att den planerade workshopen kring förslag på 
gemensamma omvårdnadsvariabler som kan bli aktuella att tas in i flera 
kvalitetsregister i Stockholm den 9-10 oktober kommer att hållas vid ett senare 
tillfälle, ännu oklart när. 
 
- Margareta Wickman går i pension vid årsskiftet. Förslag på att Katja Vuollet 
Carlsson ersätter henne. Anna-Lena tar upp detta med Beatrice Melin, som tar 
beslut i frågan. Beatrice har efter mötet utsett Katja att ingå i patientrådet och 
Katja har tackat ja till det. 
 
- Margareta Sundsten informerar om manifestationen den 29 september i 
Kungsträdgården, Stockholm. Målet att nå en nollvision i gynekologisk cancer.  
 
- Owe påminner om Jubileumsklinikens 50 års-firande den 20 september. 
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- Thorbjörn informerar om preliminär version av vårdprogram i prostatacancer 
som nu är ute på remiss, där han önskar rådets synpunkter på patient-
informationen. Malin skickar ut dokumentet till representanterna i patientrådet 
som kan lämna synpunkter kring detta till Thorbjörn fram till den 25 oktober 
2013. 
 

9. Nästa möte blir den 5 november klockan 18.00. Tidigare den dagen har RCCs 
regionala arbetsgrupp för psykosocialt stöd och rehabilitering ett dialogmöte 
kring vad patienter och närstående önskar inom detta område, där alla 
patientrådets medlemmar är välkomna att delta. Anmälan till dialogmötet görs 
via patientrådets lösenordsskyddade sida, sista anmälningsdag är den 29 
oktober 2013. 
 

10.  Mötet avslutas. 
 

 
 

   Sekreterare 

Malin Andersson 

 

 

 

 

 

 


