
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patient- och 
na rsta endera dets (PNR) mo te 180920 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 
   cancer) 
Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 
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 
Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 
Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 
Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 
Lotta Burvall   Lungcancerföreningen 
Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 
Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 
   (via video) 
Sara Huggert Ranta  Administratör 
Terese Nygren  Sarkomföreningen (via video)  
  

Ej närvarande 
Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 
Fredrik Östman  Melanomföreningen 
Ingela Nyman  Cancerkompisar 
Josephine Wohllebe  Ung cancer 
Owe Persson   Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 
Åke Norberg   Sarkomföreningen, anhörig  
 
 
 

 

 

 



Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden öppnar mötet 
Ordförande Owe Persson deltar inte på mötet och ny vice ordförande behöver utses. PNR 

utser Alexandra Andersson till ordförande för mötet. 

2. Presentation av alla mötesdeltagare  
Ny ledamot Fredrik Östman Melanomförningen (kunde inte delta på mötet pga. 

uppkopplingsproblem) hälsas välkommen. 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar  
Godkänns och läggs till handlingarna. Bilaga 1 

Ett tillägg till punkt 12 Arbetsgruppen om fördomar som leds av Alexandra har beslutat att 

göra ett arbete om närstående i stället för om fördomar.  

4. Godkännande av dagordning.  
Inga synpunkter från patientrådets deltagare.  

5. Ledamöter som slutar sitt uppdrag på RCC norr 
Birgitta Larsen, ILCO Tarm- uro- och stomiförbunde, Gunwor Swenning, 

Blodcancerföreningen och Linda Terneborg, Ung Cancer har avslutat sina uppdrag inom 

patientrådet. PNR tackar för deras arbete och engagemang.  

Förfrågan om att utse ersättare har gått till Blodcancerföreningen och ILCO Tarm- uro- och 

stomiförbundet via patientföreträdarna i respektive patientföreningen. Katja får i uppdrag 

att kontakta Ung Cancer med förfrågan om att utse en ny patientrepresentant.  

6. Val av ny vice ordförande 
Alexandra Andersson utses till ny vice ordförande. PNR tycker att det är positivt att det är en 

patient och en närstående som har ordförande- och vice ordförande-uppdragen. 

7. Utse ny ledamot från PNR som representant i styrgruppen 
PNR utser Alexandra Andersson som ny ledamot från PNR till styrgruppen för RCC Norr. Det 

är ett gemensamt uppdrag med Owe. 

8. Hur kan patientföreträdare involveras i cancerforskning i norra sjukvårdsregionen?  
Senada Hajdarevic, Birgitta Olofsson och Per Fransson berättar kort om deras arbete inom 

området. De lyfte vikten av att ha med patient- och närståendeperspektiv och patienternas 

erfarenheter och synpunkter både i forskning och vid utbildningar. PNR är en bra 

samarbetspartner för detta. Ett resonemang fördes om PNR:s synpunkter och erfarenheter 

på frågor som rör forskning, förslag på forskningsområden (inte enbart läkemedel), hur man 

kan bli involverad och samverka. 

PNR ger exempel på områden som är viktiga att ta med i utbildningar, som nutrition och 

kost, sexualitet och ärftlighet. Vidare är det viktigt att sprida och tillämpa ny kunskap, 

fortbildning och kompetenshöjning är viktig för all personal. 



PNR anser även att studenter ska få information och kunskap om lagstiftning som gäller 

personcentrerad vård. 

Alla tyckte att det var viktigt med fortsatt samverkan. Senada, Birgitta och Per tar gärna emot 

idéer på forskningsområden eller andra frågor som PNR eller patientföreningarna vill lyfta 

med universitetet, för kontakt skicka mail till senada.hajdarevic@umu.se 

9. Information till Närstående på 1177 vårdguiden – palliativ vård  
Resonemang förs utifrån bifogad samanställning som är gjord av Inera, där man intervjuat 

representanter från PNR Stockholm-Gotland om deras synpunkter och behov av information. 

PNR lyfter följande: 

Mycket bra sammanställning och resultatet från intervjuerna. De stämmer överens med 

PNR:s upplevelser, "man har lyckats fånga verkligheten". 

Bra spridning av intervjupersoner.  

Viktigt att lyfta fram att stödet till närstående är en vinst. Det behövs dock ett arbete i 

regionerna/landstingen om hur stödet till närstående kan se ut och vad det innebär. 

Allmän kommentar var att avancerad hemsjukvård kopplas in för sent i patientens vårdkedja. 

PNR och Marie, som är kontaktsjuksköterska, var intresserade av att använda materialet 

även i andra sammanhang, vilket är tillåtet så länge man refererar till att det är Inera som 

gjort sammanställningen. 

PNR kom överens om att Fredrik Wallin är välkommen att ta kontakt när han kan ge en mer 

ingående presentation av det informationsmaterial som är framtaget och visar hur det är 

upplagt på 1177 vårdguiden. Punkterna ovan är skickade till Fredrik Wallin. 

10. Webbutbildning 
De som har tittat på filmerna lyfte att det är ett bra upplägg, innehållet är bra och enkelt att 

förstå. Det är bra att utbildningsfilmerna är korta och att det finns möjlighet att pausa och gå 

tillbaka utbildningsmaterialet. Det viktigt att titta på alla filmer för att få ett sammanhang. 

Alla i PNR ska ta del av utbildningen till nästa PNR och det blir utgångspunkten för hur en 

regional utbildningsdag kan anordnas. 

Länk till utbildningen: https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/patientsamverkan/utbildning/ 

11. Information från RCC norr 
Enligt dataskyddsförordningen behöver medlemmarna i PNR ge sitt godkänna för att 

kontaktuppgifter finns på hemsidan. Det godkänns från deltagarna vid mötet att namn, 

kontaktuppgifter och minnesanteckningar med deltagare finns på hemsidan. Katja Vuollet 

Carlsson kommer att skicka mail till deltagare som inte var närvarade vid mötet för 

godkännande.  

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/utbildning/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/utbildning/


Regional cancerplan 2019-21.  

Arbetet pågår med att skriva en samlad cancerplan utifrån diagnos- och områdesspecifika 

underlag som är skrivna i de regionala processarbetsgrupperna.  Under hösten ska planen 

processas i chefssamråd, styrgrupp, PNR. En slutavstämning ska göras på processledarmötet 

8/11 och planen tas upp i Förbundsdirektionen 4/12. Därefter ska respektive 

region/landsting göra lokala handlingsplaner utifrån målen som är framtagna. 

Förbundsdirektionen fastställer planen under första halvåret av 2019.  

Dialogmöten bäckenrehabilitering (möjlighet till videouppkoppling) genomförs under 

hösten. Patient- och närstående representanter är välkomna att delta om man önskar. Ingen 

ersättning utgår vid dessa möten, anmälan och information via länkar till respektive 

region/landsting.  

23/10 Norrbotten  https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/formular/anmalan-

dialogmote-backenrehab-norrbotten-18/    

6/11  Västernorrland https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/formular/anmalan-

dialogmote-backenrehab-vasternorrland-18/  

15/11 Västerbotten https://www.cancercentrum.se/norr/om-

oss/kalender/2018/dialogmote-backencancerrehabilitering3/  

20/11 Jämtland Härjedalen https://www.cancercentrum.se/norr/om-

oss/kalender/2018/dialogmote-backencancer-rehabilitering4/ 

Regiondag Cancerrehabilitering  

18/10 hålls en regiondag om cancerrehabilitering, där Leif kommer att representera patient- 

och närståenderådet. Leif kommer att lyfta det som är viktigt från ett patient- och 

närståendeperspektiv. Vad vill ni (patienter och närstående) att sjukvården tänker på när det 

gäller cancerrehabilitering? Patient- och närståenderepresentanter är välkomna att delta om 

man önskar. Ingen ersättning utgår vid detta möte. Mötet är i Fullmäktigesalen i 

Landstingshuset, Umeå. Anmälan senast 12/10 via länken: 

https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/formular/anmalan-regiondag-

cancerrehabilitering-181018/   

Material Livet däremellan.  

Livet däremellan är 14 idéförslag från cancerpatienter och deras närstående. Det är 

Lungcancerföreningen, Palema, och Svensk hjärntumörförening som arbetet fram dessa 14 

idéförslag kring hur medborgare, patienter och närstående tillsammans med den formella 

vården kan utveckla livet mellan vårdmöten. Materialet presenterades på Almedalen 2018. 

Länk till materialet: https://palema.org/wp-content/uploads/2018/07/Livet-däremellan.pdf 

Vid PNR 28/11 blir det en punkt på agendan om PNR vill använda sig av materialet och i så 

fall hur det kan användas.  
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Nationell information: 

RCC har i uppdrag att ta fram en modell för hur omhändertagande av återfall, uppföljning 

och rehabilitering av cancersjukdom kan beskrivas på ett systematiskt sätt i nationella 

vårdprogram. Modellen är ute på remissrunda och avslutas 1 oktober, kan läsas i länken: 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/2018/180901/uppfoljning-efter-cancerbehandling-remissversion.pdf

  

RCCs vägledning för bäckenrehabilitering riktar sig till vårdpersonal och syftar till att konkret 

ge stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling 

mot cancer i lilla bäckenet. Den är fastställd av Regionala cancercentrum och publicerad på 

hemsidan. Länk till vägledningen: https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/cancerrehabilitering/funktionella-besvar-efter-cancer-i-backenet/ 

En ny nationell cancersamordnare söks efter Beatrice Melin, som slutar sitt uppdrag vid 

årsskiftet.  

Elektronisk ”Min vårdplan”.  

Från norra regionen är Kirurgkliniken Sunderby sjukhus den verksamhet som nu startar upp 

arbete med att införa e-Min vårdplan. I oktober kommer det vara möjligt att överlämna 

mellan olika vårdgivare förutsatt att man har samma information i vårdplanen. Läs mer här: 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-

narstaende/samverkan/mvp/mvp_infoblad_6_2018-09.pdf 

12. Rapport från arbetsgrupper (Närstående, Bäckenrehabilitering och jämlikvård).  
Följande personer är sammankallandet till arbetsgrupperna: 

Alexandra sammankallande för närstående, om intresse finns att delta i arbetsgruppen 

meddela detta gärna innan 20 oktober. 

Charlotte sammankallande för bäckenrehabilitering. 

Margaretha sammankallande för jämlikvård.  

 

Arbetsgrupper finns för närstående och bäckenrehabilitering. Jämlik vård får rapportera vid 

nästa PNR-möte då Margaretha inte kunde vara närvarande vid detta möte. Arbetsgrupperna 

kommer att skriva varsin projektplan som kommuniceras med Anna-Lena Sunesson. Det finns 

en mall för projektplan som är skickad till sammankallande för respektive arbetsgrupp och 

som man kan utgå ifrån. 

13. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa styrgruppsmöte  
PNR vill att följande frågor tas upp på nästa styrgruppsmöte: 

Det är långa vänte-/ledtider i prostataprocessen i region norr, vilka aktiviteter pågår för att 

förbättra vänte-/ledtider? 



Patientföreningarna har uppmärksammat en markant ökning av stipendieansökningar till 

olika utbildningar och konferenser. Många gånger gäller det fortbildning för vårdpersonal. 

Hur arbetar man med säkra en möjlighet att kunna delta vid utbildningar och konferenser för 

vårdpersonal som är en del av kompetenshöjningen? 

14. Rapport från RCC-möten där ledamöter från rådet har medverkat  
Vid de nationella RCC-dagarna i Malmö hade PNR-företrädare ett möte för att lyfta 

genomsamma frågor. Det var även ett gemensamt fysiskt möte med patient- och 

närståendeföreträdare som deltog vid RCC dagarna, RCC-cheferna och personer som arbetar 

med patientsamverkan på respektive RCC. Alla var överens om att det behövs ett nytt fysiskt 

möte för fortsatt dialog. RCC i samverkan bjuder in till ett möte i Stockholm den 11 december 

för fortsatt dialog med PNR-företrädare. 

Från PNR RCC Norr deltog Charlotta och Alexandra som ger en sammanfattning av mötet 

med PNR- företrädare (utgår från sammanställning som bifogades till mötet) och RCC-chefer. 

Alexandra och Charlotta tycker att det var mycket kreativa möten och att RCC-cheferna tog 

till sig PNR-företrädarnas synpunkter.  

15. Utse representanter till nationella möten.  
Till mötet Flexibel sjukskrivning 5 november i Stockholm utses Leif Näckholm att delta från 

PNR norr (Terese Nygren deltar om Leif får förhinder). Vid mötet deltar representanter från 

bl.a. Försäkringskassa, arbetsgivarorganisationer och RCC, inklusive en patientföreträdare 

per RCC. Inbjudan och information kommer senare.  

 

Till mötet med RCC-cheferna den 11 december i Stockholm utses Lotta och Alexandra att 

delta från PNR norr. Det är 2 PNR representanter från varje RCC som deltar i mötet. Detta 

möte blir ca 2 timmar och PNR-representanterna kommer att ha ett eget möte resten av den 

dagen. Inbjudan och mer information kommer senare. 

16. Nationella vårdprogram som gått på remissrunda 1  
Följande personer skickar in remissvar på vårdprogram.  

Cancerrehabilitering - Alexandra   

Huvud- och halscancer - Owe  

Follikulärt lymfom - Ewa  

För långtidsuppföljning efter barncancer och sköldkörtelcancer skickas inget remissvar från 

PNR.  

17. Övriga frågor  
 
Organiserad PSA-testning 

Socialstyrelsen rekommenderar inte allmän screening av prostatacancer, men anger att män 

bör få information om för- och nackdelar med PSA-testning och därefter erbjudas testning. 

På uppdrag av Socialstyrelsen har SKL genom RCC utarbetat ett förslag till underlag för 

organiserad PSA-testning på landstingsnivå. Detta förslag är nu på remiss, se 



https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-

vardprogram/2018/180901/organiserad-psa-testning-remissversion-september-2018.pdf.  

Socialdepartementet har anslagit medel (totalt 8,4 miljoner kr) för att på landstingsnivå 

kartlägga hur PSA-test erbjuds idag, hur organiserad PSA-testning skulle kunna starta i 

landstinget och vad som skulle krävas för att få denna organiserade PSA-testning på plats. 

Enligt instruktionerna kan en sådan förstudie med fördel göras i samverkan mellan 

landsting/regioner i sjukvårdsregionen. RCC Norrs regionala processledare för 

prostatacancer, Johan Styrke (urolog i Sundsvall), kommer inom ramen för sitt RCC-uppdrag 

och i samverkan med den regionala processarbetsgruppen för prostatacancer att genomföra 

denna förstudie för hela norra sjukvårdsregionen. Förstudien ska vara klar till årsskiftet och 

kommer att ge ett fördjupat underlag för respektive landsting/region inför ställningstagande 

till att ev. införa en organiserad PSA-testning.  

Tarmscreening 

Screening för tarmcancer rekommenderas av både EU-organ och av Socialstyrelsen. 

Rekommenderad metod är avföringsprov och koloskopiundersökning vid fynd av blod i 

avföringen. Region Stockholm-Gotland har införd screening sedan 2008. Nationellt införande 

i resten av landet föreslås från hösten 2019. Fullt utbyggd beräknas denna screening spara ca 

300 liv per år, i norra sjukvårdsregionen ca 30 liv per år. Samtliga landsting/ regioner i norr är 

positiva till allmän tarmscreening, men resursförstärkningar behövs för införandet. Flera 

landsting/regioner har brist på koloskopister och ibland saknas lokaler eller apparatur. 

Diskussioner kring hur införandet praktiskt ska gå till pågår i samtliga landsting/regioner. Det 

pågår även ett nationellt arbete med att ta fram ett it-stöd för kallelser och ett 

kvalitetsregister. En rapport som underlag för införandet finns på 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-

upptackt/tarmcancerscreening/slutrapport_inforande_tarmcancerscreening_18-02-28.pdf 

Charlotte representerar ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet i utvecklingsarbete med 

coloskopiregistret, där hon kommer att ge mer information om det arbetet längre fram.  

18. Mötet avslutas 
Nästa PNR 28/11 kl 16-19.  

 

Senast den 5/11 behöver rådets medlemmar ha skickat in punkter till nästa möte, punkterna 

skickas till Owe Persson, Alexandra Andersson eller Katja Vuollet Carlson.  

 

 

Katja Vuollet Carlsson  Sara Huggert Ranta  

Vårdutvecklare   Administratör 

RCC Norr   RCC Norr  

 

 

 


