
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patientra dets 
mö te 150127 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr 

Birgitta Larsen  ILCO 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis ILCO 

Christine Backlund  CARPA 

Eva Lundeborg Karlsson  Hjärntumör 

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet  

 

 

 

Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

 

2. Presentation av rådets medlemmar. 

 

 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

 



4. Information om den nationella satsningen på minskade väntetider genom 

standardiserade vårdförlopp och arbete med införande av dessa. 

 

Mycket information om satsningen ”Varje dag räknas!” finns på 

cancercentrum.se 

 

 Anna-Lena informerar om satsningen som är knuten till 

standardiserade vårdförlopp (SVF), där 5 pilotdiagnoser ska införas 

under 2015. Under 2015 ska minst 10 nya SVF utarbetas för 

implementering under 2016. För resterande diagnoser ska SVF 

utarbetas under 2016. 

 

Standardiserade vårdförlopp beskriver kriterier för välgrundad 

misstanke för cancer samt utredningsförloppet mellan denna 

välgrundade misstanke till start av första behandling. De beskriver 

vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss 

cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för olika 

utredningsåtgärder. 

 

Under 2015 ska SVF utarbetas för allvarliga diffusa symtom, cancer 

med okänd primärtumör, lungcancer, malignt melanom, 

kolorektalcancer, äggstockscancer, myelom, lymfom, hjärntumörer, 

bröstcancer, samt cancer i pankreas, lever, galla och gallblåsa. 

I regionen träffas styrgruppen just nu varannan vecka för att diskutera 

arbetet med de handlingsplaner för införandet av SVF som 

landstingen ska skriva och som ska vara Socialdepartementet 

tillhanda senast 15 mars.  

Alla landstingsledningarna i regionen är positiva till detta arbete. 

 

Patienter ska involveras i arbetet, vilket i nuläget framför allt sker 

genom patientföreträdare i styrgruppen (Owe och Birgitta) och 

patientföreträdare i processgrupper. 

 

 Information om övriga aktuella frågor nationellt och regionalt. 

 

Fokus ligger på standardiserade vårdförlopp både regionalt och 

nationellt.  

Regionalt: Under RCC Norr inrättas ett regionalt palliativt 

kompetenscentrum, där Olav Lindqvist är anställd som koordinator på 

halvtid sedan årsskiftet. En ny processledare, Senada Hajdarevic, är 

tillsatt för området ”vägen in till cancervården” och till viss del för 

”cancerprevention” från 1 februari 2015. 

http://www.cancercentrum.se/sv/Utvecklingsuppdrag/Kortare-vantetider/


Inga nomineringar har hittills kommit till uppdraget som ny 

processledare för cancerrehabilitering, där en läkare söks. Om ingen 

anmäler intresse kan uppdraget komma att utannonseras. 

 

5. Presentation av examensarbete om cancerrehabilitering. 

 

 Alexandra presenterar sitt arbete ” Arbetsterapi inom 

cancerrehabilitering- en litteraturstudie”.  

 

6. Patientrådets verksamhetsberättelse för 2014. 

 

 Hur många i patientrådet som samtidigt ingår i någon processgrupp 

bör skrivas in i verksamhetsberättelsen (kompletteras av Anna-Lena). 

Owe uppmanar att lägga ut verksamhetsberättelsen på respektive 

förenings hemsida. 

 

7. Utkast till handlingsplan mot fördomar och för bättre bemötande 

presenteras. 

 

 Anna-Lena visar början till en handlingsplan. Rådets medlemmar 

ombeds ta med sig den till sina respektive föreningar och diskutera 

innehållet och vad mer som bör finnas med. 

 

Några kompletteringar föreslås vid mötet: 

 

a) Förslag att RCC ska arrangera en utbildningsdag riktad till 

professioner som möter cancerpatienter. Rådets medlemmar ombeds 

fundera till nästa möte på vilka som skulle ingå vid en sådan dag 

(försäkringskassan, centrala studiestödsnämnden m.fl.).  

 

b) Förslag på bemötandeutbildningar där patientföreträdare skulle 

kunna undervisa. 

  

8. Rapport från styrgruppsmöten. 

 

 Owe berättar att fokus på styrgruppsmötena har varit standardiserade 

vårdförlopp. 

 Ett förslag till riktlinjer mellan RCC:s kommunikatör och landstingets 

kommunikatörer för gemensam information till samtliga i landstingen 

och till alla anställda har fastslagits. 

 Beslut att ge Umeå universitet i uppdrag att göra en 

uppdragsutbildning för kontaktsjuksköterskor. Utbildning startar 

vårterminen 2016. 



 Styrgruppen har fastställt den patientinformationsbroschyr om 

cancerrehabilitering som patientrådet har varit med och utarbetat och 

som kan användas i hela regionen. 

 

9. Rapport från aktiviteter i föreningarna. 

 

 Alla patientrådsrepresentanter redovisar planerade aktiviteter i 

respektive förening. 

 

10. Datum för möten 2015. 

 

 15 april 2015 (kvällen före de regionala cancerdagarna). 

 

11. Övrigt. 

 

 Regionala cancerdagar 16-17 april 2015. 

Owe och Alexandra håller föredrag om cancerrehabilitering på RCC-

dagen den 16 april. RCC ersätter resa och hotellboende. Arvode 

betalas för patientrådets möte den 15 april samt på RCC-dagen den 

16 april. Den 17 april är en forskningsdag, dit rådet medlemmar är 

välkomna, men inget arvode utbetalas. Den dagen (17/4) hålls helt på 

engelska. Anmälan görs på RCC Norrs hemsida. 

 Meddela Malin om ni avser att delta eller ej vid patientrådets möten. 

 Birgitta berättar om ILCO-magasinet där hon skrivit för RCC Norr.  

 

12. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 


