
 

 

 

Minnesanteckningar från patient- och 
närståenderådets (PNR) möte 181128 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk
   cancer) 
Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 
Margareta Berglund  ILCO 
Erik Brännström  Ung Cancer 
Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 
Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 
Sara Huggert Ranta  Administratör  
Ewa Jonsson   Blodcancerföreningen 
Leif Näckholm   Prostatacancerföreningen 
Owe Persson    Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 
Anna-Lena Sunesson  Verksamhetschef, RCC Norr 
Elisabet Wiklund  Maligna melanom 
Josephine Wohllebe  Ung cancer 
Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 
Fredrik Östman  Melanomföreningen 
  

Ej närvarande 
Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen RJH  
Lotta Burvall   Lungcancerföreningen 
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 
Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 
Terese Nygren   Sarkomföreningen  
Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 
Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 
 
 
 

 

 

 



 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden öppnar mötet.  
 

2. Presentation av alla mötesdeltagare  
Nya medlemmar hälsas välkomna.  Ledamot Fredrik Östman Melanomförningen, 

Margareta Berglund ILCO och Erik Brännström, Ung Cancer hälsas välkomna.  

Åke Norberg och Ingela Nyman avslutar sina uppdrag vid PNR. 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar  
(Bilaga 1).   

PNR har inga synpunkter på mötesanteckningar från PNR-möte 20180920. 

Mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 

4. Godkännande av dagordning 
Ett tillägg till punkt 15 övriga frågor, nationella vårdprogram som är på remissrunda 
1. 
 

5. Information från RCC Norr  
Anna-Lena ger information om följande områden (Bilaga 2) 
 
Kunskapsstyrning:  
Under 2018 har landsting och regioner, med stöd av SKL etablerat ett gemensamt 

system för kunskapsstyrning. Syftet är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad, 

jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Det handlar om att utveckla, sprida och 

använda bästa tillgängliga kunskap inom vården. Målet är att bästa kunskap ska 

finnas tillgänglig och användas vid varje patientmöte.   

 

Vården har delats in i olika nationella programområden (NPO) som leder 

kunskapsstyrningen inom respektive område. För cancersjukvården består NPO av 

RCC i samverkan.  

 

Varje sjukvårdsregion är värd för några NPO. Ett värdskap innebär att förse NPO med 

processledare, kompetens och utvecklingskraft.  

Norra sjukvårdsregionen har tilldelats ett vilande värdskap för NPO cancersjukdomar. 

Stödfunktionen för nationell samverkan inom cancerområdet finns idag på SKL och 

blir kvar där i nuvarande form så länge det finns särskilda statliga medel avsatta för 

cancervården. Om den särskilda statliga cancersatsningen upphör övergår ansvaret 

för det nationella stödet till norra sjukvårdsregionen.  

Kunskapsstyrning och samordning av cancervården sker i praktiken bland annat 

genom samarbete mellan nationella vårdprogram, nationella kvalitetsregister, 



nationella och regionala arbetsgrupper för olika diagnoser, processledare, 

patientsamverkan och regionala chefssamråd.  

Mer information om det nationella arbetet med kunskapsstyrning finns på 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyr

ning.14031.html  

Beslutsprocess i norra sjukvårdsregionen:  
RCC Norr arbetar enligt Norrlandstingens vision om likvärdig cancervård i hela 
Norrland med spets och bredd. RCC Norr tillhör alla fyra regionerna i norra 
sjukvårdsregionen och har som uppdrag att bland annat att ge stöd till utveckling, 
arbeta fram underlag inom olika områden och följa upp vården.  
På politisk nivå fattas beslut av Norrlandstingens regionförbund (NRF). Där ingår de 

högsta beslutande politikerna från regionerna. På tjänstemannanivå finns RCC Norrs 

styrgrupp som består av representanter från varje landsting, två representanter från 

Umeå universitet och två representanter från PNR, ordförande och vice ordförande. 

NRF:s förbundsdirektör leder styrgruppen och RCC-chefen är föredragande. I 

Regionala chefssamrådet för cancervården är linjeorganisationen representerad av 

de verksamheter som vårdar cancerpatienter. De som ingår i chefssamrådet 

representerar både sitt verksamhetsområde och sin region. Från professionen finns 

de regionala processledarna som tillsammans med sina regionala 

processarbetsgrupper bland annat tar fram underlag för varje diagnosområde som 

ligger till grund för utveckling av vården och beslut. I processarbetsgrupperna ingår 

patient- och närståendeföreträdare. 

Organiserad prostatacancertestning-  
Socialstyrelsen rekommenderar inte allmän screening av prostatacancer, se 
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/prostatacancer-
screeningmedpsa1 
Däremot rekommenderar Socialstyrelsen organiserad PSA-testning, som innebär att 

män får tydlig information om PSA-provets för- och nackdelar och därefter tas 

individuella beslut om att testa sig eller inte.  

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

organiserad PSA-testning på landstingsnivå, v.g se: 

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

upptackt/prostatacancertestning/rekommendation_org_prostatacancertestning_fina

l_31okt18.pdf.   

Samtliga landsting arbetar nu med att göra förstudier kring hur PSA-testningen i 

landstinget fungerar i dag och vad som skulle krävas för en övergång till organiserad 

prostatacancertestning enligt RCC:s rekommendationer. Rapporter från förstudierna 

ska skickas till RCC senast den 30 januari. Mot bakgrund av förstudierna kommer 

landstingen att fatta beslut om att införa organiserad prostatacancertestning eller att 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning.14031.html
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/prostatacancer-screeningmedpsa1
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/prostatacancer-screeningmedpsa1
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/rekommendation_org_prostatacancertestning_final_31okt18.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/rekommendation_org_prostatacancertestning_final_31okt18.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/rekommendation_org_prostatacancertestning_final_31okt18.pdf


avvakta med det. För norra sjukvårdsregionen görs en gemensam förstudie. Ansvarig 

för förstudien är Johan Styrke, regional processledare för prostatacancer.  

6. Rapport från arbetsgrupper - Statusuppdatering från arbetsgrupperna 
Jämlik vård- Margaretha Sundsten är sammankallande. Då Margaretha ej kunde 
närvara vid dagens möte får rapport ges vid nästkommande möte.  
Närstående – Alexandra Andersson är sammankallande. Meddela Alexandra om 
intresse finns att delta i arbetsgruppen 
Bäckenrehabilitering - Charlotte Toytziaridis är sammankallande. Arbetsgruppen har 
lämnat in en projektplan som Anna-Lena besvarat. RCC Syd som har ett nationellt 
huvudansvar inom området har påbörjat ett arbete gällande information inom 
området i samverkan med 1177. Det finns ett övergripande beslut att all information 
till patienter och medborgare ska ligga på 1177. Då arbetsgruppens 
projektbeskrivning handlade om att ta fram informationsmaterial inväntar man nu 
RCC Syds arbete och därefter tas ställning till om den nationella informationen inom 
området behöver kompletteras med regional information på 1177.  
Patient- och närståenderådet beslutar att arbetsgrupperna ska ge en lägesrapport vid 

varje PNR-möte.   

7. Regional cancerplan 2019–2021  
Arbetsgången för den regionala Cancerplanen 
Utifrån sina respektive diagnoser och områden har de regionala processledarna 
tillsammans med sina regionala processarbetsgrupper utarbetat diagnos-
/områdesspecifika planer för de kommande tre åren. Dessa planer har legat till grund 
för att utarbeta en samlad regional cancerplan för perioden 2019-2021. Utkast till 
planen har lyfts i Chefssamrådet för cancervården, i möte med de regionala 
processledarna och i RCC Norrs styrgrupp och planen har justerats utifrån synpunkter 
som framförts. Den 4 dec presenteras planen för Förbundsdirektionen (FD) för 
Norrlandstingens regionförbund (NRF). Efter godkännande från FD skickas planen ut 
till landstingen/regionerna, som utarbetar lokala handlingsplaner för hur de ska nå 
målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen. När handlingsplanerna har inkommit 
till FD fastställs den regionala cancerplanen, tillsammans med 
landstingens/regionernas handlingsplaner (preliminärt i maj 2019).  
PNR diskuterade planens innehåll och önskar följande kompletteringar: 

- Ett avsnitt om patientcentrerad vård 
- Att egenvård lyfts tydligare 

 
Anna-Lena och Ewa Lundgren går igenom vad som nu står i planen om detta och ser 
över hur det kan kompletteras. Vid presentationen för FD den 4 december kommer 
Anna-Lena att muntligt redovisa PNR:s synpunkter och föreslå att FD godkänner 
komplettering av planen utifrån de synpunkterna. 
 

8. Förslag på strukturfrågor och mötesrutiner  
Mandattid för ordförande och vice ordförande: Förslag till PNR är att vid möte nr 2 

2019 sker val av ordförande med mandattid på 2 år. Vid möte nr 2 2020 val av 



viceordförande med mandattid 2 år. Val av representant till styrgruppen med 

mandattid 4 år då det tar tid att sätta sig in i arbetet.  

Patientrådet beslutar i enlighet med förslaget och med möjlighet till omval.  

Annan praktisk mötesinformation:  
Tre veckor innan PNR-möte ska synpunkter och frågor till dagordningen skickas till 
Owe, Alexandra eller Katja. Det finns alltid en möjlighet att lyfta övriga frågor vid 
mötet. Påminnelse skickas ut om detta och att skicka in en kort sammanfattning av 
möten som man deltagit på och vill dela med sig av till rådet 14 dagar innan mötet 
skickas kallelse ut.  
 
Det finns önskemål om ett fysiskt heldagsmöte och ett möte via video per termin. Katja 
får i uppdrag att förankra hos Anna-Lena och därefter återkoppla till PNR. 
Katja får i uppdrag att ta fram ett årshjul med aktuella datum och aktiviteter för PNR. 

Detta ska finnas tillgängligt på RCC Norrs hemsida och uppdateras 1 ggr/mån.  

Sara får i uppdrag att beställa broschyren Patient och brukarmedverkan från SKL till 

nästa möte.  

https://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-

%20och%20brukarmedverkan,%20posistionspapper%202010.pdf  

9. Enkät till personer som genomgått cancergenetisk utredning NUS.  
(Bilaga 3).  
Anna Rosén överläkare vid Cancergenetiska mottagningen vid RCC Norr driver en 
pågående studie som ska leda till bättre omhändertagande av personer som 
genomgår en cancergenetisk utredning. Anna önskar återkoppling från PNR på 
utformning av enkäten som ska skickas till de personer som genomgått en 
cancergenetisk utredning och som ingår i studien. 
PNR diskuterade vilka svårigheter det kan finnas i att som bärare av en genetiskt 

förhöjd  cancerrisk informera släktingar och hur vården kan bidra för att underlätta 

det. 

PNR beslutar att var och en skickar sina svar till Alexandra som vidarebefordrar till 

Anna Rosén. 

10. Webbutbildning: 
https://www.cancercentrum.se/static/grade/story_html5.html 

PNR tycker att det är en bra webbutbildning och att utbildningsmodulerna är 

relevanta. Det är även bra att man kan ta paus och sedan fortsätta där man slutade. 

Ordlistan upplevs som dold och otydlig. Viktigt att göra utvärderingen och skicka in så 

att förbättringsområden framkommer.  

Till webbutbildningen ska en regional utbildningsdag anordnas. PNR gav Owe, 

Alexandra och Katja uppdraget att utforma ett förslag till utbildningsdag. Denna 

https://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-%20och%20brukarmedverkan,%20posistionspapper%202010.pdf
https://skl.se/download/18.5b06742214b3091389c7ed2d/1424266113822/Patient-%20och%20brukarmedverkan,%20posistionspapper%202010.pdf
https://www.cancercentrum.se/static/grade/story_html5.html


utbildningsdag ska erbjudas för alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC 

Norr.  

Vid tidigare utbildningsdagar har man fått bjuda in företrädare från 

patientföreningarna så att man har varit totalt max fem deltagare från varje 

diagnosområde, Katja får i uppdrag att ta upp frågan med Anna-Lena. Om detta är 

möjligt ges en möjlighet att bjuda in representanter som är intresserade av att bli 

patient- eller närståendeföreträdare i RCC:s arbete.  

11. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa 
styrgruppsmöte  
PNR:s representanter tog upp följande frågor: 

- Anledning till långa väntetider inom prostatacancervården? 
Regionerna försöker kontinuerligt rekrytera och utbildar nya urologer då det finns en 

brist på urologer i hela sjukvårdsregionen. Regionerna arbetar med frågan i flera olika 

forum för att hitta lösningar, bland annat genom att överföra arbetsuppgifter till 

andra yrkesgrupper. Varje region beslutar hur SVF-arbetet ska organiseras och olika 

lösningar passar olika regioner. Det pågår ett arbete med att säkerställa  

registreringen av välgrundad misstanke då detta ibland görs olika, vilket ger olika 

ledtider och att det då är svårt att använda utdata.  

 

- Patientföreningarna har sett en ökning av stipendieansökningar för att kunna delta 
vid utbildningar från profession inom cancervården. Har möjligheten till 
fortbildning försämrats?  
Verksamheterna har pengar för utbildning inom budget. Samtidigt kan personal inte 

hindras från att söka stipendier.  

Vid styrgruppsmötet togs Cancerplanen upp, se under punkt 7.  
 
Till nästa styrgruppsmöte i februari, önskar PNR att man tar upp frågan om långa 
svarstider från patologen och hur regionerna arbetar för att korta svarstiderna. 

 
12. Återkoppling från möte med Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan 25:e 

oktober (Bilaga 4 och 5)  
Katja återkopplar från mötet då Lotta fick förhinder att delta. 
Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan önskar synpunkter på två dokument 

från PNR, Projektplansmallen och Arbetsbeskrivning för projekt. Dokumenten 

godkänns och PNR anser att det är bra att likrikta och skapa de nationella 

dokumenten.  

 

Vid mötet lyfts även att det finns olika nationella arbetsgrupper inom RCC där 

patient- och närstående samverkar. Det finns en upplevelse om att dessa grupper 

behöver tydliggöras då det finns otydlighet gällande syfte och uppdrag för grupperna. 

För ett effektivt arbete är det viktigt att det skapas en kontinuitet. 



 

Det finns 3 nationella grupper med patient och närstående representanter som 

träffas regelbundet: 

- Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan – fått uppdrag av RCC i samverkan. 

Där Lotta är utsedd av PNR att representera RCC Norr. 

- Patient- och närståenderepresentanter som träffar RCC i samverkan (oftast vid RCC 

dagarna). Dessa företrädare varierar. 

- Patient- och närståenderepresentanter som har telefon/videomöten 2 ggr/år. Denna 

grupp har kallats ”Nationellt PNR”, men en bra benämning som de närvarande vid 

mötet stödde var ”PNR i samverkan”. I denna grupp kan två företrädare per PNR 

delta.  

PNR upplever att det finns en otydlighet kring möten där patient- och 

närståenderepresentanter träffas regelbundet, både då strukturen är olika och att 

olika personer från PNR deltar. PNR beslutar att vid nästa möte får rådet ta ställning 

till vilka som ska representera och delta på olika mötet från rådet.  

13. Livet däremellan (Bilaga 6) 
PNR beslutar att man inte kommer att arbeta aktivt i rådet med dokumentet Livet 

däremellan. Man lyfter dock att det är ett material som kan användas i 

patientföreningarna.  

14. Möten 2019 
5/2 kl. 16-19, senast 13/1 skickas synpunkter på dagordning.   

15. Övriga frågor  
Nationella vårdprogram på remissrunda 1, där remissvar lämnas senast 15 dec. I 

följebrevet till respektive vårdprogram finns angivet var remissvaret skickas. Följande 

vårdprogram är aktuella för remissrunda 1: 

Gallvägscancer – Alexandra lämnar remissvar och Margareta vidarebefordrar till ILCO 

förkänndom att möjlighet finns att lämna remissvar. 

Lungcancer – Owe lämnar remissvar 

Blodcancer - Ewa lämnar remissvar. 

Katja meddelar den regionala processledaren och representanten för 

patientföreningen i PNR för den diagnos som vårdprogrammet avser när ett 

nationellt vårdprogram är fastställt av RCC i Samverkan och publicerat på webben. 

 

 

 



16. Mötet avslutas 
 


