
 

 

 
Minnesanteckningar från patientrådets möte 
RCC Norr, Umeå, 2017-11-23 
Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 

   cancer) 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr  

Anna Selberg Jonasson  Kommunikatör, RCC Norr 

Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 

Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 

Elisabet Wiklund  Maligna melanom  

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Ingela Nyman  Cancerkompisar 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnare för kontaktsjuksköterskor, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 

Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 

 

Ej närvarande 

Anita Björk   Mun-och halscancerföreningen 

Bengt Sjöberg  Lungcancerföreningen 

Birgitta Larsen  Tarm- uro- och stomiföreningen (ILCO) 

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

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Lotta Burvall   Lungcancerföreningen 

Jenny Schönfeldt  Hormonproducerande tumörer 

Per-Erik Lindgren  Barncancerföreningen 

 

Mötesanteckningar 

1. Ordförande öppnar mötet 
 

2. Presentation av alla mötesdeltagare 
 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

 
4. Godkännande av dagordning  

Patientrådet godkände dagordningen med tillägg av två övriga frågor från ordförande, 

dels en fråga om bäckenrehabilitering och dels en punkt gällande avtackningar. 

 



5. Dokument: Beteenden och behov i kontakt med vården. PNR ombeds fundera på 
följande frågor för en diskussion vid mötet: Tycker PNR att sjukvården i sin 
information ska utgå från dessa grupper? Hur kan vi stötta sjukvården i dessa frågor? 
Kan patientråden använda diskussionsunderlaget i sina föreningar?  
 
Materialet kan användas som diskussionsunderlag i patientföreningar och i 

verksamheterna – men inte för klassificering av patienter. Det bör spridas bland 

personal som kan relatera till materialet. 

Materialet kan… 

– vara ett stöd i sjukvårdens arbete med bemötandefrågor  

– ge ökad förståelse för hur man bättre kan guida patienter i vården 

– ge bra exempel, men speglar samtidigt stereotyper 

– stimulera patient och närstående till mer självständighet 

– vara till nytta för närstående för att reflektera över att de sjuka är olika. 

Viktigt att komma ihåg är att arbete med människor aldrig är statiskt. Bra tillägg till 
distresstermometern. Kan användas vid utbildningen av kontaktsjuksköterskor. 
 
Anna Selberg undersöker om upptryckta dokument går att beställa.  
Anna-Lena Sunesson sprider materialet till regionala processledare. 

 

6. Aktuell nationell och regional information (Power point-presentation bifogas)  
 

Anna-Lena Sunesson informerade om arbetet runt standardiserade vårdförlopp 

(SVF). Samtliga landsting/regioner har lämnat in rapporter om hur de har arbetat med 

att implementera SVF. Alla landsting/regioner i norr har patienter i alla SVF, med 

undantag för ett antal mindre diagnoser. 

Verksamheterna har börjat hitta rutiner och SVF ingår nu i det ordinarie arbetet. Svårt 

med kontinuitet när personalomsättningen är stor. 

Tre nya SVF tas fram för 2018. De finns publicerade på cancercentrum.se. 

 

Sedan två veckor tillbaka finns ny ledtidsdata publicerade på webbplatsen. Siffrorna 

är fortfarande osäkra vid jämförelse mellan landsting. Registreringen av patienter 

görs olika. Hur olika koder ska registreras behöver bli tydligare. 

 

Ett arbete med kvalitetssäkring av data har påbörjats på nationell nivå. Anna-Lena 

Sunesson och Anna Selberg ingår i arbetsgrupp för detta. 

 

Projekt om rehabilitering vid cancer i bäckenområdet pågår i norra regionen och är nu 

i en implementeringsfas. Nyhet och webbsida om detta finns på rccnorr.se. 

 

Katja Vuollet Carlsson informerade om projektet Rehabspåret som just nu pågår i 

norra regionen. Syftet är att kontaktsjuksköterskor ska använda 

screeninginstrumentet distresstermometern för att strukturerat bedöma patienters 

rehabiliteringsbehov. Responsens är positiv hos kontaktsjuksköterskorna. 

Länk till webbsida om Rehabspåret: 

cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/projekt-rehabsparet/ 

 

http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/projekt-rehabsparet/
http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/projekt-rehabsparet/


Owe Persson: ingår i referensgrupp vid KTH i Stockholm omkring bildbiomarkörer och 

artificiell intelligens för en säkrare diagnos och behandling. Metoderna är fortfarande i 

sin linda. 

 

7. Mötesdatum för PNR 2018 
Fyra möten inplanerades under året: 
Tid: 16:00–19:00 
5 februari 
16 april 
19 april Regional cancerdag i Umeå (heldag) 
(20 april genomförs forskningsdagen. Denna dag utgår ej ersättning till PNR) 
20 september 
28 november 
 
Nationella RCC-dagar hålls 22–23 maj 2018. Då ska enkät till patientföreträdare 

redovisas. Resultaten diskuteras vid möte i PNR måndagen den 16 april. 

 

8. Nationellt gemensam patientföreträdarutbildning och förslag om mentorskap inom 
PNR. Frågor att diskutera: 
– Vad behöver en ny patient/närståendeföreträdare? 
– Behöver man som ny patient- och närståendeföreträdare en mentor? För- och 
nackdelar? 
– Om du som ny i din roll som patient- närståendeföreträdare inom RCC fick 
tillgång till en mentor – hur skulle det organiseras; vilka egenskaper behövs? 
– Tillgång till mentor via andra kanaler t.ex. patientförening?  
– Hur skulle du som har varit med i PNR ett tag uppleva det att vara mentor till 
en nybliven patient- och närståendeföreträdare?  
 
Rollen och uppdraget som mentor måste vara tydlig: 
Någon som ”öppnar dörrar”, möter upp vid möten, skapar trygghet och hjälper till 
praktiskt.  
Mentorn ska få en ny ledamot att känna sig välkommen och föra dialog. 
En mentor introducerar nya ledamöter, men det är mycket viktigt att inte styra eller 
påverka nytänkande hos de som kommer in, utan istället ge tips för att ledamoten ska 
kunna arbeta självständigt. 
 
RCC Norr ger introduktion, utifrån organisationens perspektiv. 
 
PNR ställer sig positiva till mentorskap. PNR beslutade att lösa situationen när 
den uppstår. Mentor utses utifrån bostadsort och process samt ev. andra 
naturliga beröringspunkter. 
 

9. Ny information om cancerrehabilitering på 1177, se   
Vad är cancerrehabilitering? https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-

stod/Psykologiskt-stod/Psykosocialt-stod-och-rehabilitering/ 

Hjälp med tankar och känslor vid cancer 

https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Psykologiskt-stod/Samtalsstod/ 

Praktiskt stöd vid cancer 

https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Annat-stod/Praktiskt-stod/  

Katja Vuollet Carlsson ber PNR att läsa informationen och komma med synpunkter 

vid mötet.  

 

https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Psykologiskt-stod/Psykosocialt-stod-och-rehabilitering/
https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Psykologiskt-stod/Psykosocialt-stod-och-rehabilitering/
https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Psykologiskt-stod/Samtalsstod/
https://www.1177.se/Tema/Cancer/Hjalp-och-stod/Annat-stod/Praktiskt-stod/


PNR anser att informationen är bra – utförlig och lättläst. Bra med länkar mellan olika 

delar och till fördjupningar. 1177.se är en bra sida för personal att hänvisa till. 

Finns synpunkter eller fattas någon del? Maila då till Katja Vuollet Carlsson. 

 

10. PNR:s synpunkter på aktuella remissversioner av nationella vårdprogram. 
 
Ska PNR ge ett samlat intryck? Då måste alla läst relevanta kapitel och kunna ge 
synpunkter. PNR kan lämna synpunkter på de kapitel man önskar. 
 
Gunvor Swenning har läst kapitlen om omvårdnad och rehabilitering i de två lymfom-
NVP. Hon vill komplettera med följande: 
1) Fotvård är viktigt när sårläkningen försvåras vid dåligt immunförsvar.  

2) Delarna om egenvård viktiga. Uppmärksamma att många patienter inte har 

normaltemperatur efter en blodcancerbehandling. Infektioner kan missas.  

Gunvor skickar synpunkterna som ett remissvar från RCC Norrs PNR till Katja Vuollet 

Carlsson. 

PNR beslutade att dela upp huvudansvaret för granskningen av NVP. 

Malignt melanom: Elisabeth Wiklund 

Lungcancer: Owe Persson 

Cancer i hjärna och ryggmärg: Alexandra Andersson 

 

Arbetsgång: Alla som önskar, skickar sina synpunkter senast 10 dec till 

huvudansvarig. Huvudansvarig skickar ut synpunkterna senast 10 dec till hela PNR. 

Om en ledamot är nöjd, behöver man inte skicka synpunkter till huvudansvarig men 

huvudansvarig ska alltid skicka ut ett svar till PNR.  

Om huvudansvarig är nöjd med det som står och inte har fått in synpunkter från 

någon annan, skickar huvudansvarig ut ett mail om detta till PNR.  

Huvudansvarig skickar in svaren till Katja Vuollet den 15 december. 

Är allt ok ska huvudansvarige skicka OK till Katja och meddela att ”inga synpunkter 

har inkommit”. 

Ledamot inom en viss process har ansvaret. När representant saknas för en diagnos 

kan annan bli ansvarig. I annat fall, inget svar från PNR. 

 

11. Två PNR-representanter behöver utses till en regional arbetsgrupp som ska ta fram 
ett regionalt förslag om regler och förutsättningar för närståendes deltagande vid vård 
utanför hemorten. Arbetet ska inledas med en inventering av nuvarande villkor. 
Detta är ett uppdrag från RCC:s styrgrupp. 
 
Katja Vuollet Carlsson leder arbetet. Underlag för inventering kommer att tas fram 
innan gruppens första möte. Mer information om upplägget kommer. 
 
Alexandra Andersson och Gunwor Swenning utses som representanter i 
arbetsgruppen från RCC Norrs PNR. 
 

12. Kontaktsjuksköterskeutbildning 2018. 
 
Utbildningen ges numera i Umeå universitets regi. Per Fransson är kursansvarig. 
 
Katja Vuollet får två timmar under första (fysiska) dagen den 21 mars kl.10.00 – 

12.00, till sitt förfogande: Introduktion om kontaktsjuksköterskans uppdrag, Min 

vårdplan samt grundläggande om RCC och SVF. 



Ingen kvällsaktivitet. 
KVC önskar ha med sig två PNR-representanter den 21 mars. 

Materialet Beteenden och behov hos personer i kontakt med vården, kan lyftas. 

Vad är viktigast för PNR att föra fram? 

PNR utser Owe Persson och Carolina Ludvigsson att delta vid 

utbildningstillfället. Katja tar vidare kontakt. 

 

13. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa styrgruppsmöte  
Owe Persson rapporterar. 
 
Ett läkemedelsregister är under uppstart, till en början för registrering av tio 
cancerläkemedel. 
Avrapportering från patologin som börjat samverka på ett bättre sätt inom regionen. 
De regionala processarbetsgrupperna skriver konsekvensbeskrivningar för vad nya 
vårdprogram innebär för regionen. Fem vårdprogram behandlades, bl.a.  för bröst-
cancer och bukspottkörtelcancer. 
PNR hade inkommit med ett brev till styrgruppen, gällande RCC:s framtid. Styr-
gruppen ställde sig positiv till det. 
Lokal processledare för cancerrehabilitering i varje landsting/region, efterfrågas av 
RCC. Styrgruppen ställde sig positiv till det.  
RCC Norrs verksamhetsplan och budget för 2018 godkändes, med små justeringar. 
 

14. Rapport från RCC-möten där ledamöter från rådet har medverkat  
Ej aktuellt. 

 

15. Rapport från aktiviteter i föreningarna  
Flera av ledamöterna rapporterade om aktiviteter i föreningarna.  

 

16. Övrigt  

RCC Norrs Patient- och närståenderåd har en egen facebook-grupp.  

 

Bäckenrehabilitering 
Möte om bäckenrehabilitering har hållits i regionen. Önskan finns om tryckt 
information om bäckenrehabilitering till föreningar som är berörd av detta. En ev. 
arbetsgrupp kan börja med att titta på det som redan finns på RCC Norrs webbplats 
och på 1177.se. 
Frågan tas upp vid nästa PNR.  
 

Avtackning av tidigare verksamhetschef Beatrice Melin genom Anna-Lena Sunesson 
och tidigare sekreteraren Malin Andersson. 

 

Föreläsning om personcentrerad vård hålls av vårdförbundet på Hotell Plaza, Umeå. 

 

17. Mötet avslutas 
 

 

Sekreterare: Anna Selberg och Anna-Lena Sunesson 


