
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patient- och 
na rsta endera dets (PNR) mo te 170911 

Närvarande  

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna Selberg Jonasson  Kommunikatör, RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson  Tf. verksamhetschef, RCC Norr 

Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen RJH (via video) 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 

Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 

Elisabet Wiklund  Maligna melanom 

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr (via  

                                                                 telefon p.7-8). 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Malin Andersson  Registeradministratör, RCC Norr 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 

Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 

   (via video) 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 

Senada Hajdarevic  Processledare   

Ej närvarande 
Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 

   cancer) 

Bengt Sjöberg  Lungcancerföreningen 

Birgitta Larsen  Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 

Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 

Ingela Nyman  Cancerkompisar 

Jenny Schönfeldt  Hormonproducerande tumörer 

Lotta Burvall   Lungcancerföreningen 

Per-Erik Lindgren  Barncancerföreningen 

 

 

 



 

Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.     

 

2. Presentation av alla mötesdeltagare. 

 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 
 

 Det brev som Owe har skickat in till regeringen skickar han även ut 
till PNR 
 

 Carolina har skapat en grupp på Facebook som heter RCC Norrs 
patient och närståenderåd. Sidan är svår att hitta så Carolina får 
bjuda in rådets medlemmar som ännu inte hittat dit. Malin 
meddelar Carolina att hon måste skicka ut instruktioner. 
Information från Carolina efter mötet: Gruppen som man söker på 
Facebook heter "RCC Norrs patient och närståenderåd" eller prova 
att klicka på denna länk: 
https://www.facebook.com/groups/1434166236890806/ 
 

 

4. Godkännande och fastställande av dagordning. 
 

 Dagordningen fastställs med tillägg av övriga punkter (p. 20). 
 
 

5. Aktuell nationell och regional information. Anna-Lena informerar. 

 

 Beatrice Melin tar över efter Gunilla Gunnarsson som nationell 

cancersamordnare från den 1 oktober på 50 %. Vidare arbetar 

Beatrice som forskare på sin resterande 50 % tjänst. Anna-Lena 

blir tillförordnad chef på RCC Norr till ny RCC- chef är anställd. 

 De nationella rådslagen om cancervården som regeringen inbjudit 

till har nu genomförts. Det sista hölls i samband med cancerdagen 

i Almedalen. 

 Annika Strandhäll är ny sjukvårdsminister efter Gabriel Wikström. 

 Ett nationellt arbete pågår för att förändra modellen för 

kunskapsstyrning i vården. Det omfattar alla sjukdomsområden, 

inklusive cancer. RCC kommer att fortsätta sitt arbete på samma 

sätt idag åtminstone under 2018. Därefter vet vi inte om det 

kommer att ges något fortsatt statligt stöd till RCC. Om stödet 

upphör kommer verksamheten att behöva förändras. 

https://www.facebook.com/groups/1434166236890806/


 Nationella RCC-dagar genomfördes i Uppsala i maj 2017. 

 Sjukvården måste bli bättre på att följa upp hur man använder 

cancerläkemedel. Ett läkemedelsregister startar i oktober med 

registrering av tio läkemedel, men kommer att utökas med fler 

läkemedel.  

 På RCCs hemsida finns ett regimbibliotek, med tydliga och 

enhetliga beskrivningar om hur cancerläkemedel ska doseras och 

kombineras. Det blir komplett under 2018. Fortsatt förvaltning 

diskuteras. 

 RCC arbetar för införande av allmän tarmcancerscreening från 

2019. Frågan kommer att lyftas i Norrlandstingens regionförbund 

(NRF), men sedan måste beslut fattas i alla landsting i regionen.  

 

6. Planerat forskningsprojekt om hur patientens möte med primärvården 

fungerar inom standardiserade vårdförlopp (SVF).  

 

 RCC Norrs processledare Senada Hajdarevic presenterar ett 

planerat forskningsprojekt kring hur SVF påverkar personalen i 

handläggningen av patienter. Projektet planeras att påbörjas hösten 

2017 med intervjuer och observationer. 

Syftet med projektet är att beskriva hur SVF påverkar mötet och 

samspelet mellan patient och vårdpersonal när patienter söker vård 

för symtom som kan tyda på cancer. Intervjuerna kommer att ske i 

nära anslutning till läkarbesöket. Observationerna kommer att ske 

vid olika hälsocentraler i länet. 

 

Synpunkter från PNR: Forskningsprojektets frågeställning är viktig. 

Patientens oro för cancer kan påverka upplevelsen av mötet. 

Socioekonomiska perspektiv är viktiga att beakta.  

Projektet förutsätter att man kan tala svenska. 

 

7. Vårdprogramfrågor (Katja, via telefon) 

 

 Vill PNR vara remissinstans för nationella vårdprogram?  

 

PNR vid RCC Väst är remissinstans för nationella vårdprogram, 

men läser inte alla avsnitt utan fokuserar på det som rör omvårdnad, 

rehabilitering och egenvård.  

Rådet beslutar att man vill vara remissinstans för vårdprogrammen 

och att det hanteras som i RCC Väst. Katja skickar ut vård-

programmen från och med nästa remissomgång, som är den 15 

november, med svarstid till och med 15 december.  

Remisser för nationella vårdprogram går i nuläget ut den 1 februari, 



15 april, 1 september och 15 november, med en månads svarstid. 

 

 Representant till regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering.  

 

Carolina ingår sedan tidigare i gruppen från PNR, ytterligare en 

patient-/närståenderepresentant söks. Gruppen träffas ungefär fyra 

gånger per år, en fysisk träff och tre via video.  

 

PNR utser Leif som representant. 

 

 

8. Den 17 oktober mellan klockan 13.00-16.15  anordnas en halvdag med 

föreläsningar om fysisk aktivitet och cancerbehandling samt tobak och 

cancerbehandling i lokal Betula på Norrlands universitetssjukhus. 

Föreläsningarna videosänds till många lokaler i regionen. 

 

 Senada önskar att två personer från PNR deltar i diskussionen om 

hur man borde arbeta med fysisk aktivitet och tobak i samband 

med cancerbehandling. Ersättning utgår för 2 personer en halvdag 

för detta.  

PNR utser Charlotte och Owe, som deltar från Umeå.  

 

Programmet finns på 

http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2017/det-ar-

aldrig-for-sent/ 

 

 

9. Byte av datum för nästa PNR-möte? (Anna-Lena är på tjänsteresa) 

 

 Nytt datum blir den 23 november 2017 klockan 16.00. 

 

 

10. Medverkan från PNR i regionalt processledarmöte 9 november? 

 

 Rådet tillfrågas om medverkan. Det är få som har möjlighet detta 

datum, men man vill gärna delta vid ett senare tillfälle. 

 

 

11. Två PNR-representanter till nationellt PNR-möte via video 21 sep. 

 

 Owe läser upp dagordningen inför mötet. RCC Syd är ansvariga 

och styr mötet. Alfons och Charlotte utses som representanter från 

norr. Alfons deltar via video från Skellefteå och Charlotte från 

Umeå. 

http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2017/det-ar-aldrig-for-sent/
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2017/det-ar-aldrig-for-sent/


 

12. Ett nationellt arbete med patientföreträdarutbildningar ska nu påbörjas (se 

bifogat underlag, Lotta är representant för PNR vid RCC Norr). Vilka 

synpunkter vill PNR skicka med inför arbetet? 

 

 Rådet tycker att upplägget ser bra ut och framför inga ytterligare 

önskemål. Eventuella synpunkter mailas till Anna-Lena senast den 

12/9. 

 

13. Finns det några aktuella utbildningsbehov/-önskemål för patientföreträdare 

i norra regionen? 

 

 Rådet inväntar det nationella arbetet (se punkt 12). Möjlighet för 

RCC att ordna en utbildning om cancerrehabilitering utifrån 

innehållet i det nationella vårdprogrammet diskuteras. Enligt 

uppgift erbjuds stödpersonutbildningar bland annat genom 

cancerfonden.  

 

14. Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan - patientföreträdare? (se 

bifogat underlag) 

 

 Rådets önskemål är att ha en patient- och närståendeföreträdare 

med i gruppen från varje RCC:s PNR. Rådet enas om att tillfråga 

Lotta om hon kan representera även denna grupp. 

 

15. Diskussion: Vad kan RCC Norr göra bättre när det gäller patient-

medverkan? Finns det något som vi ännu inte gör, men som vi borde göra? 

(stående punkt) 

 

 Rådet önskar ytterligare insatser för att Min vårdplan och 

bedömning av rehabiliteringsbehov med hjälp av distress-

termometern ska införas.  

Anna-Lena berättar att ett regionalt införandeprojekt kring detta 

startar den 1/10.  

 Rådet önskar att RCC ska arbeta för bättre möjligheter att som 

närstående vara delaktig under behandling.  

Anna-Lena berättar att styrgruppen för RCC Norr vid sitt senaste 

möte beslutade att ge RCC Norr i uppdrag att ta fram ett förslag 

om regler för förutsättningar för närståendes deltagande vid vård 

utanför hemorten, som är så generiska som möjligt. Patient-

/närståendeföreträdare ska medverka i arbetsgruppen. Frågan ska 

även tas upp i förbundsdirektionens beredningsgrupp, som får ta 

ställning till om fler områden än cancer ska vara representerade i 

arbetsgruppen. Arbetet ska inledas med en inventering av 



nuvarande villkor. 

 

16. Ställningstagande till brev från PNR vid RCC Stockholm-Gotland (se 

bilaga) 

 Alla PNR har fattat beslut och ställt sig bakom uttalandet, så 

beslutar även RCC Norrs PNR att göra. 

 

17. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa 

styrgruppsmöte (Owe) 

 

 Vissa beslut avseende nationell nivåstrukturering följs ännu inte 

fullt ut överallt. En nationell referensgrupp har tillsatts med 

representation på landstingsledningsnivå i alla regioner. 

 Regimbiblioteket (togs upp tidigare i protokollet) 

 Den regionala palliativa samrådsgruppen har utrett möjligheterna 

till specialiserad palliativ vård för barn i livets slutskede i norra 

regionen. Möjligheterna till vård i hemmet ser olika ut i regionen. 

Styrgruppen konstaterade att området är angeläget och påverkas 

av hemsjukvårdsavtal mellan landsting och kommuner och av att 

patientflödena skiljer sig mellan olika länen. Målen måste vara 

desamma, men arbetssättet kan behöva anpassas utifrån 

respektive landstings/regions förutsättningar.  RCC Norr ska 

presentera ärendet för förbundsdirektionen med önskemål om 

bättre samverkan mellan landsting och kommuner.  

 

18. Rapport från RCC-möten där ledamöter från rådet har medverkat. 

 

 Alfons och Owe deltog vid de nationella RCC-dagarna i Uppsala. 

 Charlotte medverkar i kolorektalcancerregistrets 

arbetsgruppsmöten samt de bäckenrehabiliteringsutbildningar som 

kommer att hållas i de fyra landstingen i norr.  

 Gunvor deltog i ett möte på SKL den 5 april, där diskuterades 

bland annat det pågående arbetet inom cancerstrategin.  

 Christine medverkade vid SVF-internat för GEP-NET 

(Neuroendokrina buktumörer) i Sigtuna och ska även medverka i 

det nationella vårdprogramsarbetet för GEP-NET. 

 Leif deltar i det nationella vårdprogramsarbetet för 

cancerrehabilitering. 

 

19. Rapport från aktiviteter i föreningarna 

 Punkten utgår. 

 

20. Övrigt 



 Inför det internat som ska hållas för arbete med det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering den 14/9 vill Leif få in 

synpunkter/ reaktioner på det nya vårdprogrammet, skicka mail till 

Leif. 

 Anna-Lena påminner om arvodesreglerna som innebär att RCC 

ersätter resa och betalar arvode för max 2 patient-/närstående-

företrädare per regional diagnosprocessarbetsgrupp. Vill man vara 

fler och processledaren är positiv till det får patient- och 

närståendeföreträdarna komma överens om hur man delar på 

uppdraget och reseersättning/arvode. 

 

 

 

21. Mötet avslutades. 

 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


