
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patientra dets 
mö te 150415 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna Selberg Jonasson  Kommunikatör, RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr 

Birgitta Larsen  ILCO 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis ILCO 

Christine Backlund  CARPA 

Elisabet Wiklund  Maligna melanom 

Eva Lundeborg Karlsson  Hjärntumör 

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Ewa Lundgren  Kirurg, Region Jämtland Härjedalen 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet  

Sören Sandström  Mun- och halscancerföreningen 

Torbjörn Lindberg  Prostatacancerföreningen 

 

 

 

Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

 

2. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

 



3. Punkterna 11 – 14 flyttas ut ur dagordningen. 

 

4. Presentation av rådets medlemmar. 

 

 Elisabet Wiklund, representant för maligna melanom hälsas 

välkommen till patientrådet. 

 

5. Presentation av RCC Norrs kommunikatör, Anna Selberg Jonasson. 

 

6. Den nya patientlagen – vad innehåller den och vilken betydelse har den för 

patienten? 

 

 Ewa Lundgren, kirurg i Region Jämtland Härjedalen presenterade 

den nya patientlagen. Målet med patientlagen är att stärka och 

tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Ewas presentation bifogas 

minnesanteckningarna. 

 

7. Kontaktsjuksköterskeutbildningen 

 

 Katja Vuollet Carlsson berättar mer om utbildningen som startar 

vårterminen 2016 och är en uppdragsutbildning på 7.5 hp på 

kvartsfart. De kontaktsjuksköterskor som går kursen kommer att vara 

anställda i något av regionens landsting och mycket av kursinnehållet 

kommer att bygga på konkreta patientnära arbeten på hemmaplan. 

 

8. De nationella patientföreträdarfilmerna – hur mycket används de? 

 

 Några av filmerna behöver uppdaterats och RCC vill veta i vilken mån 

filmerna används innan tid och resurser läggs på ett sådant arbete. 

Mun - och halscancerföreningen använder sig av dessa i olika 

sammanhang, i samband med föreläsningar m.m. Patientrådets 

samlade åsikt är att filmerna är bra och att man önskar att de 

uppdateras i den mån det behövs. Önskemål framförs om en kort film 

mer riktad till patienten och vilka möjligheter och rättigheter man har 

som patient. 

 

9. Anna-Lena informerar om norra regionens cancerdagar som detta år går av 

stapeln den 16-17 april. 

 

10. Handlingsplan mot fördomar och för bättre bemötande. 

 

 Rådet diskuterar utkastet till handlingsplan som togs fram vid 

föregående patientråd. Rådet konstaterar att innehållet i utkastet är 



bra, men förtydliganden kan behövas om vad RCC kan göra och vad 

som ligger på patientföreningarna eller andra intressenter. Anna-Lena 

får i uppdrag att strukturera om planen utifrån detta och sedan skicka 

ut den på remissrunda till patientrådet. 

 

11. Information om standardiserade vårdförlopp 

 

 Denna punkt lyfts ut ur dagordningen.  

 

12. Information om övriga aktuella frågor nationellt och regionalt 

 

 Denna punkt lyfts ut ur dagordningen. 

 

13. Rapport från styrgruppen 

 

 Denna punkt lyfts ut ur dagordningen. 

 

14. Rapporter från aktiviteter i föreningarna 

 

 Denna punkt lyfts ut ur dagordningen. 

 

15. Möte för representanter med samtliga RCC:s patientråd i Göteborg i 

samband med nationella RCC-dagar den 2-3 juni 2015. 

 

 Två representanter från respektive RCC inbjuds att delta vid ett möte 

med RCC-cheferna i anslutning till dessa dagar i Göteborg. Från 

RCC Norr utses Owe och Birgitta som representanter. 

 

16. Socialstyrelsens granskning av RCC 2015 – innehåll och datum för årets 

platsbesök. 

 

 Den 2 oktober 2015 kommer Socialstyrelsen att göra platsbesök igen, 

i år står cancerprevention och forskning i fokus. Patientrådets 

medlemmar kan komma att kontaktas av Socialstyrelsen inför det 

mötet. Vid höstens första möte utses några representanter från rådet 

att delta i mötet för platsbesöket. 

 

17. Datum för kommande möten. 

 

 7 september 2015 och 4 november 2015, klockan 18.00. 

 

18. Övrigt. 

 



 Jävsdeklaration. För att undvika jäv, intressekonflikt och andra 

bindningar vill RCC Norr att patientrådets medlemmar fyller i en 

jävsdeklaration. Blankett lämnas ut vid mötet och skickas sedan till 

RCC Norr. 

 Nationellt har förslag lyfts om ett skriftligt uppdrag för 

patientföreträdare som deltar i olika arbetsgrupper vid något RCC. 

Mallen ska tydliggöra roll, förväntad arbetsinsats m.m. Anna-Lena 

visar ett textförslag. Rådet är tveksamt till behovet och anser att det 

eventuellt kan användas för medverkan i olika projekt, men inte 

behövs för medverkan i rådet. Anna-Lena skickar ut mallförslaget till 

rådet via mejl och vill få in synpunkter inom två veckor.  

 

19. Mötet avslutas 

       

 

Sekreterare 

Malin Andersson 


