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RCC Norrs patient- och närståenderåd 

Minnesanteckningar 

Plats 

Datum/tid 

video 

2020-11-24     kl.19.00 – 20.00 

Deltagit  

Alexandra Andersson, Gyncancer 

Owe Persson, Munhalsförbundet 

Leif Näckholm, Prostataföreningen 

Ewa Jonsson, Blodcancerföreningen 

Charlotte Toytziaridis, ILCO 

Alfons Forsman, Prostataföreningen 

Fredrik Östman, Melanomföreningen 

Katja Vuollet Carlsson, RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson, RCC Norr 

Sara Huggert Ranta, RCC Norr  

 

 

Ej närvarande  

Marie Svensson, konstaksjuksköterska 

Ewa Grahn, Ödemförbundet 

Kjerstin Helgstrand, Bröstcancerföreningen 

Margareta Sundsten, Gynsam (gyncancer) 

Anita Björk, Mun- och halscancerföreningen, RJH 

 

 

 

 

 

 

Sara Huggert Ranta     Katja Vuollet Carlsson 

Sekreterare      Ordförande 
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1. Ordföranden öppnar mötet  

Katja Vuollet Carlsson öppnar mötet och utses till ordförande. 

2. Presentation av mötesdeltagare  

Presentation av deltagare. 
 

Elisabeth Wiklund har meddelat att hon slutat i rådet och tackar alla för ett gott 
samarbete. 

3. Godkännande av dagordning  

Punkten godkännande av föregående minnesanteckningar var inte med på 
dagordningen. Rådet har tidigare bestämt att minnesanteckningar godkänns av 

ordförande och vice ordförande och därefter publiceras minnesanteckningarna 
på webben, detta för att snabbare kunna sprida minnesanteckningar. Det 
framkom dock att rådet vill ta del av minnesanteckningar före de publiceras. 

Därav beslutas att ordförande och vice ordförande fastställer 
minnesanteckningar. Därefter skickas minnesanteckningarna till PNR-rådet för 

godkännande och efter det publicering på webben. Därav kommer punkten om 
godkännande av föregående minnesanteckningar att utgå från dagordningen. 
Denna information kommer även att kompletteras i styrdokumentet. 

4. Genomgång av dokument som ligger till grund för uppdraget i PNR 

Rådet anser att nationellt uppdrag för patient och närståendeföreträdare och 

styrdokument för rådets ledamöter är dokument som är bra utformade och 
heltäckande och ger en tydlighet i uppdraget. Ledamöterna skriver under 
överenskommelsen, skickar den till RCC och får därefter underskriven kopia av 

RCC hemskickad. 

5. Styrdokumentet för PNR Norr  

Dokumentet är kompletterat enligt önskemål från rådet gällande förtydligande 
om forum där patientföreträdare ingår. Rådet tycker att förtydligandet var bra.  
 

Rådet beslutar att vice ordförande kommunicerar och delar ut nationella 
vårdprogram vid remissrunda till ledamöter i rådet. Om man samtidigt ansvarar 
för att skriva ett remissvar från sin patientorganisation finns det inget som 

hindrar att remissvaret skickas från både patientföreningen och PNR Norr. 
 

Styrdokumentet ska godkännas vid nästkommande möte och därefter 
publiceras på webben.  
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6. Nationella vårdprogram 

Remissrunda för vårdprogram och standardiserade vårdförlopp påbörjas16 

november, bifogat finns svarsmall. Länk till vårdprogrammen: 
www.cancercentrum.se/norr/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/  

 
Aktuella vårdprogram ute på remissrunda fördelas enligt nedan mellan PNR 

Norrs ledamöter. Förlängt sista svarsdatum till 15 februari 2021 p.g.a. 
Covid-19. 
 

Tjock- och ändtarmscancer    Charlotte 
Prostata       Alfons 

Endometriecancer (livmoderkropp)   Alexandra 
Aggressiva B-cellslymfom    Ewa 
Cervixcancerprevention   Alexandra 

Neuroendokrina buktumörer    Owe 
 

Alfons frågar representanter som deltar från RCC vid PNR-mötet om RCC kan 
svara på frågan ang att i det reviderade vårdprogrammet för prostatacancer 
delats på högrisk prostatacancerfall i två grupper. Då detta är en 

diagnosspecifik fråga hänvisas Alfons till att lyfta denna fråga med 
vårdprocessledare eller ordförande för vårdprogrammet och att ta med det i 

remissvaret. 

7. Nominering till vice ordförande och nya företrädare  

Anna-Lena Sunesson deltar på denna punkt. 

Vice ordförande 

Inga nomineringar hade inkommit för vice ordförandeposten till utsett datum. 
Inför detta möte har Leif Näckholm anmält sig till posten som vice ordförande 

via mail till PNR norr. Vid rådets nästa möte sker formell omröstning för vice 
ordförandeposten, inga fler kan nomineras. 

 
Nya företrädare till rådet  

Katja informerar hur man gått tillväga i övriga PNR för att utse representanter till 

rådet. Efter att frågan diskuterats i rådet får Katja Vuollet i uppdrag att ta fram 
ett förslag för hur RCC Norr ska genomföra en rekryteringsprocess via 

annonsering, detta ska presenteras den 26/1 2021. Vid det mötet kommer 
kommunikatör Anna Selberg att delta. 

8. Frågor till styrgruppen från PNR  

Återkoppling från Styrgruppsmöte ges av Owe Persson.  
Verksamhetsplanen blev fastställd och är nu publicerad på webben :  

http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
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https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-

narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-
2020_2021.pdf  
 

Owe lyfte även införandet av Min vårdplan, där det endast är en verksamhet i 
sjukvårdsregionen som erbjuder patienter Min vårdplan via 1177 vårdguiden.  

Det pågår ett nationellt arbete med att ta fram nationell patientinformation för ett 
antal Min vårdplan. Dessa kan används både analogt och digitalt. Vid mötet 
26/1 kommer rådet att få information om införandet i norra sjukvårdsregionen.  

 
Mer om Min vårdplan Bröstcancer som är den första nationella Min vårdplan : 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/patientinforma
tion-min-vardplan/  
 

Frågor från rådet till nästa styrelsemöte:  
Hur går införandet av Patientöversikten i norra sjukvårdsregionen? 

9. Rapport från möten  

Återkoppling från mötet med RCC i samverkan där nationella arbetsgruppen för 
patientsamverkan (NAP) deltog. 

 
NAP presenterade målområdena i ”Vägen framåt” som prioriterats av PNR 

råden nationellt. Områdena stämde väl överens med andra gruppers 
prioriteringar. Syftet med prioriteringsarbete är att det ska ligga till underlag för 
vilka aktiviteter som RCC ska fokusera under 2021. 

 
NAP har skickat en skrivelse om PROM/PREM (*se förklaring av PROM/PREM 
nedan) till RCC i samverkan som tycker att förslagen i skrivelsen är bra och bör 

diskuteras vidare, främst inom den nationella arbetsgruppen för 
patientrapporterade mått. NAP har en representant i den nationella 

arbetsgruppen för patientrapporterade mått och ytterligare en kommer att utses. 
Arvid Nordmark-Widenlou kommer även att bjuda in några representanter från 
NAP för vidare diskussion.   

 
Nästa möte för NAP med RCC i samverkan kommer preliminärt att vara i 

februari 2021. 
 
*Förklaring av PROM/PREM 

PROM står för ”Patient Reported Outcome Measures” och mäter funktion samt 
hälsorelaterad livskvalitet.  

 
PREM står för ”Patient Reported Experience Measures” och mäter patientens 
upplevelse av och tillfredsställelse med vården. 

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/verksamhetsplan-pnr-2020_2021.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/patientinformation-min-vardplan/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/patientinformation-min-vardplan/
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10. Palliativ utbildningsdag – ett samarrangemang mellan PNR norr 

och den palliativ vårdprocessen 

Alexandra har i uppdrag från PNR Norr att delta i planering av en 

palliativutbildningsdag som är ett samarrangemang med Fredrik Wallin 
(sjukvårdsregional processledare för palliativ vård). Utbildningsdagen skjuts 
fram till hösten 2021 och kommer att vara digitalt. Katja stämmer av med 

Fredrik Wallin om datum under vecka 41. Fredrik har återkopplat att vecka 41 är 
en bra vecka, datum kommer att sättas inom kort. 

11. PNR-möten för 2021 

Agenda och inbjudan kommer att skickas 2 veckor före möte. 
26/1   kl. 16-19 

16/3  kl. 17.30-19 
27/5  kl. 16-19 

21/9  kl. 16-19 
30/11     kl. 16-19 
 

Sjukvårdsregionala RCC-dagar kommer troligen att vara digitalt, planering är 
påbörjad. 

12. Ansvarsområden i verksamhetsplanen 

Fördelning av ansvarsområden i verksamhetsplanen skulle göras vid mötet men 
punkten flyttas fram till 26/1 då rådet behöver mer information om vad som 

förväntas av ledamoten.  
 
Katja stämmer av med Alexandra hur och vem som skriver 

verksamhetsberättelsen för 2020. 

13. Reflektioner från mötet 11 november med sjukvårdsregionala 

processledare 

3 ledamöter hade möjlighet att delta vid möte.  

• Det var bra diskussioner och samstämmiga dialoger men att det var synd att så 
få patientföreträdare hade möjlighet att delta.  

• Det var olika intresse i processgrupperna att ha deltagande av 
patient/närstående representant.  

• Det finns ett behov av att rekrytera fler patientrepresentanter till 
vårdprocessgrupperna och ett tips kan vara att använda de lokala 

patientföreningarna inom de diagnoser där det finns patientföreningar. 

• Det fungerade bra med digitalt möte men det var för lite tid till 
gruppdiskussioner. 
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14. Övriga frågor.  

Det har arrangerats ett antal webbinarium under 2020 och PNR funderar om 

alla utgår från Stockholm. De webbinarium som är genomförda är alla inspelade 
via studio. Intensionen är att sprida deltagandet från olika regioner och att 
ansvaret för arrangemangen fördelas mellan olika RCC och nationella 

arbetsgrupper.  
 

Fredrik Ö funderar om andra patientföreningar bjuder in till nationella möten för 
de som representerar patientföreningen i PNR. Flera patientförenigna har eller 
har haft sådana möten. Owe berättar att Mun- och halsföreningen anordnat 

sådana möten och vidarebefordrar en av deras agendor till PNR för att visa hur 
deras möten kan se ut. Det är föreningen som skickar kallelser och bekostar 

dessa möten. 
 

15.  Kommande möten och inbjudningar under 2020  

Webbinarium: 4/12 kl 15-16 Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna? Mer 
information och uppkoppling:  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2020/december/miljarder-till-svf--vad-har-vi-fatt-for-
pengarna/ 

 

16. Mötet avslutas 

 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/december/miljarder-till-svf--vad-har-vi-fatt-for-pengarna/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/december/miljarder-till-svf--vad-har-vi-fatt-for-pengarna/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2020/december/miljarder-till-svf--vad-har-vi-fatt-for-pengarna/

