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1 Patientrådets sammansättning

Patient- och närståenderepresentanter i patientrådet ska ha egen erfarenhet av cancer, som

patient eller närstående. Under året har några förändringar skett i sammansättningen av

ledamöter i patientrådet. Området hudcancer har fått en representant. Några personer har

lämnat rådet och den tidigare representanten för Ung Cancer har övergått till att representera

hormonproducerande tumörer. Såväl ordinarie ledamot som ersättare kallas till rådets möten

och inbjuds till aktiviteter som RCC Norr arrangerar.

Vid utgången av 2015 ingick följande personer i patientrådet:

Diagnosområde Ordinarie ledamot Suppleant
Barncancer Per-Erik Lindgren Vakant
Blodcancer Ewa Jonsson Gunvor Swenning
Bröstcancer Carolina Ludvigsson Kjerstin Helgstrand
Gynekologisk cancer Margareta Sundsten

Alexandra Andersson
Hjärntumörer Agneta Spetz Vakant
Hormonproducerande tumörer Christine Backlund Jenny Schönfeldt

Hudcancer Elisabet Wiklund Vakant
Lungcancer Bengt Sjöberg Vakant
Mag-tarm- och urologisk cancer Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-

Toytziaridis
Mun- och halscancer Owe Persson Sören Sandström
Prostatacancer Leif Näckholm Alfons Forsman
Svenska ödemförbundet Vakant Jeanne Handberg
Ung Cancer Vakant Vakant
Kontaktsjuksköterska Katja Vuollet-Carlsson Marie Svensson

Från RCC Norr deltar handläggare Malin Andersson som ständig sekreterare och biträdande

verksamhetschef Anna-Lena Sunesson i rådets möten.

Ordförande för rådet har under verksamhetsåret 2015 varit Owe Persson, Mun- och hals-

cancerföreningen Norrland. Birgitta Larsen, ILCO, tarm- uro- och stomiförbunden i regionen,

har varit vice ordförande.

2 Prioriterade områden
Patientrådet har under 2015 och inför kommande verksamhetsår identifierat följande områden

som särskilt prioriterade för RCC Norr att arbeta med ur ett patient- och närståendeperspektiv:

 Alla cancerpatienter ska erbjudas en kontaktsjuksköterska.
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 Alla cancerpatienter ska få en individuell vårdplan, som utarbetas tillsammans med

patienten.

 Vilken behandling som bedöms vara bäst för den enskilda cancerpatienten ska

beslutas på multidisciplinära konferenser (MDK), med kompetent sammansättning.

 Bra bemötande och psykosocialt stöd för både patient och närstående genom hela

cancerprocessen.

 Närstående ska ha praktiska och ekonomiska möjligheter att vid behov närvara i

samband med cancerpatientens utredning och behandling, oavsett bostadsort i

regionen.

 Den cancersjukes samt dess närståendes nätverk, som är direkt avgörande för

rehabiliteringen, ska användas i rehabiliteringsarbetet.

 Standardiserade vårdförlopp ska införas, för snabb utredning och diagnos vid

välgrundad misstanke om cancer och snabb behandlingsstart för cancerpatienten.

 Informationsöverföringen mellan regionens landsting ska fungera bra för cancer-

patienten.

 Cancervården ska nivåstruktureras, så att behandlande sjukhus har en tillräcklig

koncentration av såväl patienter som resurser för att säkerställa en god och likvärdig

vård för alla patienter. Uppföljning och palliativa insatser bör ske så nära patientens

hem som möjligt.

 Verka för att minska fördomar om cancer.

3 Patientrådets verksamhet under 2015

Att ha patientens perspektiv och aktivt arbeta med patientdelaktighet är grundläggande för

RCC Norrs arbete. RCC Norrs patientråd är här en central aktör. Patientrådet driver diagnos-

övergripande frågor av vikt för cancerpatienter och deras närstående. Rådet är remissinstans

för RCC Norr bland annat vid framtagande av regionala planer och vid utarbetande av patient-

information.

Patientrådsmöten

Patientrådet har under 2015 genomfört fyra möten, som hölls 2015-01-27, 2015-04-15, 2015-

09-07 och 2015-11-04. Minnesanteckningar från mötena finns tillgängliga på

http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/

Representation i RCC Norrs styrgrupp

Patientrådet ingår i RCC Norrs styrgrupp med två representanter, Owe Persson och Birgitta

Larsen. Styrgruppen har under 2015 genomfört 16 möten. Under våren hölls styrgruppsmöten

varannan vecka, med anledning av den nationella satsningen på kortare väntetider och lands-

tingens arbete med införande av standardiserade vårdförlopp.

Medverkan i övriga aktiviteter inom ramen för RCC Norrs verksamhet under 2015:
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 16 april: Regional cancerdag, med bland annat workshops. Flertalet av patientrådets

ledamöter deltog och två av rådets representanter höll föredrag om sina erfarenheter av

cancerrehabilitering, som var ett av dagens två huvudteman.

 2-3 juni: Deltagande i nationella RCC-dagar i Göteborg, med bland annat möte med

samtliga RCC-chefer och representanter från övriga RCC:s patient- och närståenderåd.

Två representanter från rådet var utsedda att delta i mötet, varav en fick förhinder på

grund av sjukdom.

 1-2 oktober: En utsedd representant från rådet medverkade som patientföreträdare i

nationellt internat för utarbetande av standardiserat vårdförlopp för allvarliga

ospecifika symtom som kan bero på cancer.

 2 oktober: Socialstyrelsens platsbesök, tre representanter från patientrådet deltog.

 5 november: Regional temadag om cancerrehabilitering och fysisk aktivitet. Tre

representanter höll föredrag och ytterligare några representanter deltog i mötet.

 10-11 november: Två representanter från rådet deltog i nationellt internat för

utarbetande av standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer.

Deltagande i regionala diagnosprocessarbetsgrupper

Åtta av rådets ledamöter var vid utgången av 2015 patientföreträdare i diagnosspecifika

regionala processarbetsgrupper.

Utarbetande av en regional handlingsplan mot fördomar och för bättre bemötande

Patientrådet utarbetade under 2015 en handlingsplan för regionens arbete med att minska

fördomar mot cancer och för bättre bemötande av cancerpatienter och deras närstående.

Handlingsplanen, som omfattar ett antal konkreta aktiviteter, fastställdes av RCC Norrs

styrgrupp.

Medverkan i utarbetande av den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra

regionen 2016-2018

Patientrådets synpunkter på utkast till den kommande regionala utvecklingsplanen för cancer-

vården beaktades vid utarbetandet av planen, som i december godkändes av Förbunds-

direktionen vid Norrlandstingens regionförbund för utskick till regionens landsting för

utarbetande av landstingsspecifika handlingsplaner. De mål i utvecklingsplanen som definie-

rats för området cancerrehabilitering är baserade på den patientenkät avseende cancerrehabili-

tering, som patientrådet under 2014 utarbetade tillsammans med den regionala processarbets-

gruppen för cancerrehabilitering.

Medverkan i planering av kontaktsjuksköterskeutbildning

Regionens första utbildning för kontaktsjuksköterskor på 7,5 hp ska starta vid Umeå univer-

sitet i januari 2016. Patientrådet medverkade under planeringen med synpunkter på innehållet

i utbildningen, som kommer att genomföras i form av en uppdragsutbildning för 30 kontakt-

sjuksköterskor från hela regionen, finansierad av RCC Norr. Patientrådet kommer att med-

verka vid kursens enda fysiska kursträff, som hålls i januari 2016 i samband med kursstarten.

Förberedelser för denna medverkan gjordes under hösten 2015.
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Remissinstans vid utarbetande av nationell patientenkät för standardiserade vårdförlopp

Patientrådet var remissinstans vid utformningen av en nationell patientenkät avsedd för

patienter som utretts enligt standardiserade vårdförlopp, och bidrog med många synpunkter på

enkätens upplägg och innehåll.

Deltagande i andra aktiviteter

Utöver detta deltog ledamöter från patientrådet på eget initiativ i flera informationsmöten som

har arrangerats av RCC Norr eller andra aktörer i regionen. Flera av ledamöterna medverkade

i olika nationella cancerdagar.

Många av rådets medlemmar informerade om RCCs verksamhet i möten inom sina respektive

patientföreningar och spred därigenom kunskap om dessa frågor. Några ledamöter skrev om

RCCs verksamhet i patientföreningarnas medlemstidningar. Frågor inom RCCs verksamhets-

område diskuterades på föreningarnas möte, för att ge ett brett och väl förankrat underlag till

ställningstaganden i patientrådet.

4 Slutord
Patientrådet vill härmed överlämna verksamhetsberättelsen till såväl professionen som till
patientrådets ledamöter, med en förhoppning att denna sprids i respektive organisationer.

Umeå 2016-01-13

För patientrådet RCC Norr

Owe Persson, ordförande


