
 

 

 

 

 

Minnesanteckningar från patient- och 
närståenderådets (PNR) möte 190205 

Närvarande  
Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk  
   cancer) 
Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 
Elisabet Wiklund  Maligna melanom 
Ewa Jonsson   Blodcancerföreningen 
Katja Vuollet Carlsson  Vårdutvecklare, RCC Norr  
Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 
Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 
Lotta Burvall   Lungcancerföreningen 
Owe Persson   Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 
Margareta Berglund  ILCO 
Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 
Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 
   (via video) 
Terese Nygren  Sarkomföreningen (via video)  
  

Ej närvarande 
Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen RJH  
Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 
Fredrik Östman  Melanomföreningen 
Sara Huggert Ranta  Administratör 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden öppnar mötet  
Ordförande Owe Persson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar 
(bilaga ).   
Språkliga och redaktionella synpunkter som inkom under mötet korrigeras i 
minnesanteckningarna från mötet 181128. Varefter minnesanteckningarna godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 

3. Godkännande av dagordning.  
Katja Vuollet Carlson utses till sekreterare. 

4. Närståendeprojektet inom palliativ vård (bilaga PP bilder).  
Fredrik Wallin, processledare för den palliativa processen ger en bakgrundsinformation av 

Närståendeprojektet. Sjukvårdsregionens palliativa kompetenscentrum, PKC, har ett 

långsiktigt mål sedan 2015 att ta fram information riktat till närstående till obotligt sjuka 

patienter genom det s.k.  Närståendeprojektet. Det handlar om information och stöd till 

närstående gällande palliativ vård och genomförs i samarbete med 1177.se Vårdguiden.   

Informationsmaterialet består av två delar som kompletterar varandra: Ett skriftligt 

faktamaterial på 1177.se med länkhänvisningar för fördjupad information samt en 

informationsfilm. Ursprungstexterna är framtagna av den Regionala palliativa 

samrådsgruppen, som nu är referensgrupp till projektet. Utifrån detta material har en rad 

revideringar gjorts på 1177.se. Professor Peter Strang är faktagranskare av filmen och av 

texterna.  Allt material kommer att finnas på 1177.se, men inte samlat under ett tema. En 

lista med länkar till olika sidor på 1177.se kommer att tas fram för att man lätt ska kunna 

hitta informationen. 

Synpunkter som framfördes vid PNR-mötet gällande filmmanuset:  

• Använd formuleringen obotligt sjuk istället för allvarligt sjuk 

• Tydliggör att det finns olika former av palliativ vård 

• Ta upp barn som anhöriga  

• Brytpunktssamtal finns inte med. (Det finns beskrivet i faktamaterialet och på 
1177.se) 

• Lyft fram att närstående behöver få verktyg för att kunna vara delaktiga i den 
palliativa vården 
 

Synpunkter kan skickas till Fredrik Wallin och Anna Selberg, senast 11/2. Revidering av 

filmmanus görs utifrån en samlad bedömning och i samråd med 1177:s redaktörer.   

5. Verksamhetsmål för 2019 (Owe Persson och Alexandra Andersson). 
Det finns ett behov av att revidera målen för PNR. Ett arbete påbörjas gällande detta. 

Under mötet fick PNR-rådet enskilt skriva ner områden (långsiktiga och kortsiktiga 



 

 

mätbara mål) som var och en anser att PNR bör arbete med. Därefter sker röstning med 

poängsättning om vilka områden var och en anser att PNR ska jobba med. Vid nästa 

PNR-möte fortsätter arbetet med verksamhetsmålen, både kort- och långsiktiga mål. 

Områden behöver prioriteras utifrån bifogad sammanställning, konkreta mål behöver 

sättas och formuleras i verksamhetsplanen. 

En sammanställning över områden bifogas. 

6. Regionala RCC dagar 4–5 april  
Teman för årets regionala cancerdag är träning och cancer samt screeningverksamhet. Anmälan 

och program: https://www.cancercentrum.se/norr/om-

oss/kalender/2019/april/regionala-cancerdagar-2019/  

RCC norr ser gärna att PNR deltar den 4 april och för den dagen utgår arvode. Den 5 

april är en forskningsdag som hålls på engelska, PNR är välkommen att delta även då 

men för den dagen utgår inget arvode. 

PNR kommer att delta aktivt den 4 april under temat screening, där representanter från 

PNR bland annat kommer att lyfta hur patientföreningarna arbetar för att sprida 

information och öka deltagandet i screeningprogram.  

Till den 28 februari skickar företrädare för bröst-, prostata-, gynekologisk- och tjock- och 

ändtarmscancer en Power Point bild till Owe Persson, Alexandra Andersson eller Katja 

Vuollet Carlsson. En gemensam presentation sätts samman, som presenteras av 

respektive företrädare. Gruppen har 20 min till sitt förfogande. 

7. Information från RCC (Katja Vuollet Carlsson). 
Överenskommelsen och kommande utvärdering  
Utvärderingen är reviderad och presenteras. Även detta år är utvärderingen webbaserad 
och kommer att skickas ut under mars månad. Resultat kommer att presenteras till PNR, 
Regionala cancercentrum i samverkan och regionala processledare. Alla representanter i 
PNR får skriva på en ny överenskommelse. De representanter från PNR som deltog via 
video eller hade förhinder att delta kommer att få överenskommelsen via mail. 
 
Arvoden och resebokningar 
Arvoden skickas till Sara Huggert. Tyvärr kan utbetalning dröja och det är inte möjligt att 
få avsändare specificerat på kontot. Om det dröjer med utbetalning ta kontakt med Sara 
Huggert. 

 
Resebokningar görs via Sara Hugget, sara.huggert@regionvasterbotten.se.  
Region Västerbottens riktlinjer gäller alla resebokningar som betalas av VLL. Resor ska 
planeras och väljas så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och totalkostnad minimeras. 
Tänk på att boka resor i god tid för att öka möjligheten till så billig resa som möjligt 
Innan resan beställs ska resenären överväga om det är möjligt att ersätta resan till förmån 
för videokonferens, telefonmöte eller delta via dator.  
 
Allmänna kommunikationer är alltid ett förstahandsval.  

https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2019/april/regionala-cancerdagar-2019/
https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2019/april/regionala-cancerdagar-2019/
mailto:sara.huggert@regionvasterbotten.se


 

 

För resor inom norra  regionen gäller i första hand buss, tåg eller bil. I undantagsfall flyg 

då ingen annan kommunikation fungerar.  

När det gäller flygresor bokas alltid billigaste avgång i närmast anslutning till mötet. Om 

fler personer från RCC Norr ska ansluta till samma möte görs en gruppbokning. Privata 

bonuskort från något resebolag (t.ex. SAS, Norwegian, SJ etc) får ej nyttjas vid resor som 

bekostas av Region Västerbotten.  

Vid transfer till och från flygplats eller tåg är i flygbuss/buss första hands alternativ eller 

Arlanda-Express eller delad taxi i andra hand.  

För att få boka en extra hotellnatt dagen före ett möte så gäller att mötet börjar kl 9 eller 

tidigare och att det därmed är svårt att hinna till mötets start om man flyger samma 

morgon. För möten som startar kl 09.30 eller senare är det morgonflyget som gäller, 

alternativt nattåg. 

Ny webbsida 
RCC Norrs webbsida har fått nytt utseende. Information som är mer än ett år gammalt 
under fliken ”Patientrådet RCC Norr” kommer att tas bort, men kan återfinnas i rullisten 
”Äldre dokument”. Ett årshjul är framtaget för PNR och finns på webbsidan. Om 
information önskas läggas in i årshjulet skickas det till Katja Vuollet Carlsson som 
uppdaterar årshjulet 1 ggr månad. Årshjulet och äldre dokument finns i länken: 
https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--
och-narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/ 
 

8. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa 
styrgruppsmöte  
PNR skickade följande 3 frågeställningar styrgruppen: 
 
Vad gör vi i regionen för att minska svarstider från patologen?  
Det är en viktig fråga och regionerna arbetar aktivt för att minska svarstider, aktiviteter 
gällande utbildning av patologer, olika lokala utvecklingsarbeten, anlita patologer på 
distans. PNR lyfter vikten av att ta lärdom från fungerade regioner. PNR kom överens 
om att skicka en skrivelse till RCC Norrs styrgrupp för att åter påtala problemet, där 
Alfons fick uppdraget att skriva ett utkast till PNR. 
 
Hur ökar vi registrering i kvalitetsregister?  
Det är en fråga på verksamhetsnivå, där verksamheterna behöver utarbeta fungerande 
rutiner för inrapportering i kvalitetsregister. 
 
Hur ökar vi tillgänglighet för en namngiven kontaktsjuksköterska?  
Även denna fråga är på verksamhetsnivå. Det pågår dock ett kontinuerligt arbete på 
verksamhetsnivå att tillsätta sjuksköterskor inom olika befattningar i cancervården. 
 
Det beslutas att Owe Persson och Alexandra Andersson endast kommer att ge en kort 

återkoppling i de frågor som PNR skickat till styrgruppen. Mötesprotokoll återfinns på 

https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/
https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/


 

 

RCC Norrs hemsida: https://www.cancercentrum.se/norr/om-

oss/motesanteckningar/styrgruppen/ 

9. Återkoppling från möte med RCC i samverkan  
Alexandra Andersson ger en kort återkoppling från möte med RCC i samverkan. Hela 

sammanställningen bifogas och även de svar Beatrice Melin lämnat.  

10. Utse representanter till nationella patient- och närståendegrupper inom RCC  
Det finns 3 nationella grupper med patient- och närståenderepresentanter som träffas 

regelbundet inom RCC. Den 30 januari 2019 hade Nationella arbetsgruppen för 

patientsamverkan möte och där framkom det nya förslag på fortsatt arbete gällande 

patientsamverkan. Det kommer att tas fram ett förslag på fortsatt patientsamverkan som 

varje PNR får ta ställning till och därefter beslut.  

 

Rådet utser Alexandra Andersson att representera RCC Norr vid nästa möte med 

Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan den 5 april kl. 10-12 via video/telefon. 

 

11. Utse representanter från PNR RCC Norr för de nationella RCC dagarna 

Linköping 21-22 maj 2019 (bilaga ). 

Två representanter från varje PNR erbjuds deltagande vid de nationella RCC dagarna i 

Linköping 21–22 maj. Rådet utser Leif Näckholm vid mötet. Det kommer även att gå ut 

ett mail till hela patientrådet ang möjlighet att anmäla sig.   

12. Rapport från projektgrupperna. 
Punkt 12 utgår p.g.a tidsbrist och tas upp på nästkommande möte. 

13. Nationella vårdprogram på remissrunda 1. 
Följande personer ska lämna remissvar på de nationella vårdprogram som är på 

remissrunda 1, svar senast 1:a mars. I följebrevet  till varje vårdprogram finns det uppgett 

vart remissvaret ska skickas.  

Malignt melanom - Elisabet Wiklund 

Urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör - Charlotte Toytziaridis Bygdemo 

Penis – PNR avstår att lämna remissvar. 

14. Möten 2019 
Nästa PNR-möte är planerat till 16 maj 16.00-19.00 

15. Övriga frågor  
Påminnelse om att PNR kan lämna in förslag på områden som kan vara möjliga för 

nationell högspecialiserad vård. Information är skickad till PNR av Anna-Lena. 

16. Mötet avslutas. 
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