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Patientrådet har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: 

Diagnosområde Ordinarie ledamot  Ersättare 
Barncancer   Per-Erik Lindgren  Vakant 
Blodcancer  Ewa Jonsson   Christer Aronsson 
Bröstcancer  Carolina Ludvigsson  Kjerstin Helgstrand 
Gynekologisk cancer Margareta Sundsten  Vakant 
Hjärntumörer Agneta Spetz   Vakant 
Hormonproducerande  
tumörer  Vakant   Vakant 
Hudcancer  Vakant   Vakant 
Lungcancer  Bengt Sjöberg  Vakant 
Mag-tarm-cancer Birgitta Larsen  Jonas Eriksson 
Mun- och halscancer Owe Persson   Erik Javing 
Prostatacancer Thorbjörn Lindberg  Leif Näckholm 
Svenska ödemförbundet Sonja Larsson  Vakant 
Kontaktsjuksköterska Margareta Wickman  Marie Svensson 
 
Från RCC Norr deltar handläggare Malin Andersson som ständig sekreterare och projekt- 
koordinator Anna-Lena Sunesson i rådets möten. 
 
Ordförande för rådet har under verksamhetsåret 2013 varit Owe Persson, Mun- och hals-
cancerföreningen Norrland. 
 
Prioriterade områden 
Patientrådet har under 2013 identifierat följande områden som särskilt prioriterade för RCC 
Norr att arbeta med ur ett patient- och närståendeperspektiv: 
 

 Alla cancerpatienter ska erbjudas en kontaktsjuksköterska 

 Alla patienter ska få en individuell vårdplan, som utarbetas tillsammans med 
patienten 

 Bättre psykosocialt stöd för både cancerpatienter och närstående 

 Närståendes praktiska och ekonomiska möjligheter att vid behov närvara i samband 
med cancerpatienters behandling, oavsett bostadsort i regionen 

 Verka för att minska fördomar om cancer 

 Att den cancersjukes samt dess närståendes nätverk, som är direkt avgörande för 
rehabiliteringen, används i rehabiliteringsarbetet  

 
 
Patientrådets möten under 2013 
Patientrådet har under det gångna verksamhetsåret genomfört 6 patientrådsmöten (2013-
01-17, 2013-03-21, 2013-05-07, 2013-08-22, 2013-09-19, 2013-11-05). Minnesanteckningar 
från mötena finns tillgängliga på http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-
RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/ 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/
http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/
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Vid mötena har följande frågor och ämnesområden behandlats: 
 
2013-01-17  
Innehåll och upplägg för den planerade patientföreträdarutbildningen diskuteras. Rådet 

enas om en första utbildningsdag i Umeå 2013-04-23, med fokus på vad RCC är, hur patient-

företrädarna kan bidra i RCC:s arbete och diskussionsfrågor kring delaktighet, bemötande-

frågor och fördomar/sociala media. Nästa utbildningstillfälle föreslås genomföras under 

hösten. Målgruppen sätts till högst fem företrädare per diagnos. Kostnaderna för utbild-

ningsdagen, mat, samt resor och logi vid behov, beskostas av RCC Norr.  

Information kring patientrådets egen sida på RCC Norrs hemsida, där nu även en lösenords-

skyddad del skapats där dokument inför möten kommer att läggas upp.  

RCC Norr skissar på en forskningsansökan kring olika metoder för att göra patienter och 

närstående delaktiga i utvecklingen av vårdprocesser inom cancerområdet. Om forsknings-

anslag beviljas återkommer RCC till patientrådet angående de frågor som ska ställas till 

patienter och närstående i studien. 

 
2013-03-21   
Owe Persson, Mun- och halscancerförbundet, omvals till patientrådets ordförande för ytter-
ligare 1 år.  
 
Information om aktuella nationella och regionala frågor inom RCC. Fram till den 1 juli tar 
Socialstyrelsen emot synpunkter på den preliminära versionen av riktlinjerna för bröst-, 
kolorektal- och prostatacancer. En slutlig version beräknas publiceras under våren 2014. En 
nationell tarmcancerscreeningsstudie ska genomföras för att ge ett underlag för hur man 
bäst ska genomföra screening. Nationell nivåstrukturering diskuteras för diagnoserna 
peniscancer, mjukdelstumörer bakom bukhinnan (retroperitoneala sarkom) och cancer i 
matstrupen. RCC Norr arbetar med en regional nivåstruktureringsplan, som beskriver på 
vilka nivåer olika åtgärder inom cancervården ska göras i regionen. Ett förslag till nationell 
samordning för strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel har lämnats 
till regeringen. Slutrapporter inom projektet ”Ännu bättre cancervård” finns nedladdnings-
bara på SKL:s hemsida 
 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard(cancervard/slutrapportering-2013 
 
2013-05-07  
Presentation av patientrådets nya medlemmar Birgitta Larsen, ILCO, Jonas Eriksson, mag-
tarm-förbundet och Christer Aronsson, blodcancerföreningen.  
 
Information om bakgrunden till den regionala utvecklingsplanen och det arbete som görs 
utifrån planens mål.  
 
Helena Bucht, processledare för psykosocialt stöd och rehabilitering, informerar om det 
regionala arbetet inom området. Förslag till regionala mål inom området har utformats 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard(cancervard/slutrapportering-2013
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baserat på nationella mål. Patientrådets synpunkter på de föreslagna målen efterfrågas. 
Rådets ledamöter tar med sig frågan till sin organisation och svarar Helena via e-post. 
Patientrådet efterlyser en definition av begreppet psykosocialt stöd och ett ökat utrymme 
för detta. Mer psykoterapi i cancervården efterfrågas och att patienter ges stöd i ett tidigt 
skede. Patientrådet önskar att det i skrivelser inte används mer fackord än nödvändigt. 
Helena kommer att samverka med de övriga processledarna kring rutiner för psykosocialt 
stöd och rehabilitering, så att stödet kommer in så tidigt som möjligt i de olika processerna. 
Den 1 juni 2013 kommer vårdprogrammet för rehabilitering ut på remiss och skickas då 
direkt till patientrådet, stoppdatum för remissvaret är sista augusti.  
 
Katja Vuollet Carlsson, samordnande kontaktsjuksköterska för RCC Norr, informerar kring 
kontaktsjuksköterskans arbete. Att tillsätta kontaktsjuksköterskor i verksamheterna finns i 
alla landstingens handlingsplaner till den regionala utvecklingsplanen. Arbetet med att få 
kontaktsjuksköterskans roll att fungera i organisationen och i samarbetet med övrig 
personals roller fortsätter. Patientrådet ombeds ge synpunkter på ett förslag till patient-
information om kontaktsjuksköterskans funktion för patienten. Lymfterapeuter föreslås 
finnas med som exempel på professioner som kontaktsjuksköterskan kan samarbeta och 
förmedla kontakt med. Patientrådet framför att det idag finns problem med att vissa 
landsting ännu inte kan erbjuda allt som står i patientinformationen när det gäller 
psykosocialt stöd och rehabilitering, framför allt inte vad gäller fysisk rehabilitering. 
Patientrådet förordar att kontaktsjuksköterskan är med när patienten får sitt cancerbesked. 
 
Hur patientföreningarnas medlemmar kan fungera som stödpersoner inom cancerrehabilite-
ringen diskuteras. För vissa diagnoser finns redan väletablerade samarbeten mellan vården 
och berörda patientföreningarna, för andra finns det inte – hur kan vi arbeta tillsammans? 
Patientrådet önskar att vårdpersonalen informerar patienterna om aktuella patientföre-
ningar och efterlyser att information om patientföreningar ska finnas med tidigt  i den indivi-
duella vårdplanen, ”Min vårdplan”. I mallen för ”Min vårdplan” finns detta under ”behand-
ling”, men skulle behöva ges tidigare i processen. Katja tar frågan vidare till den nationella 
grupp som arbetar med mallen. När fler kontaktsjuksköterskor finns tillsatta tas dialogen om 
samverkan mellan stödpersoner och kontaktsjuksköterskor åter upp i patientrådet. 
 
Den PREM-enkät som utarbetats av RCC Sydöst diskuteras. Patientrådet önskar att blanket-
ten delas upp med frågor relaterade till aktuella händelser och ges till patienten när  man 
fått distans till behandlingen. Patientrådets medlemmar ombeds diskutera enkäten och hur 
den kan användas med sina respektive föreningar och återkomma till RCC med flera 
synpunkter kring när och hur den bör användas.  
 
Patientrådet beslutar att såväl ordinarie som ersättare för de olika diagnoserna inbjuds att 
delta i patientrådets sammanträden. Rådet ser det även som angeläget att få med represen-
tanter för de diagnoser och områden som ännu saknas.    
 
2013-08-22  
Helena Bucht informerar om utvecklingsplanens mål för området psykosocialt stöd och 
rehabilitering. Man har reviderat de nationella målen samt även de kortsiktiga regionala 
målen och målnivåerna är redigerade. Målet FAR och hälsosamtal är borttaget men ingår i 
vårdplanen. Mål och målnivåer som valts ska vara utmanande men möjliga att nå.  

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
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Regionala rehabiliteringsprocessgruppen planerar en inventering kring behov och önskemål 
och behov av rehabiliteringsinsatser i regionen. Rådet diskuterar när i tiden kan man som 
patient och närstående kan svara på dessa frågor och anser att det kan behöva gå en tid 
efter behandling för att man ska orka svara och ha en överblick. Helena bjuder in till 
dialogmöte om psykosocialt stöd och rehabilitering i regionen mellan patientrådets 
representanter och den regionala arbetsgruppen för rehabilitering den 5 november.  
  
Det nationella vårdprogrammet för rehabilitering är ute på remiss, bland annat hos patient-
rådet. Den nationella styrgruppen går nu igenom de synpunkter som har inkommit, bland 
annat finns synpunkter kring strukturen. Alla synpunkter måste ha inkommit till senast den 4 
september 2013.  
 
Information kring nationellt arbete med den kommande koloskopi screeningstudien och 
nationell nivåstrukturering. En modell för nationell nivåstrukturering är under utarbetande, 
där en rapport kommer under hösten 2013. I förslaget ingår att underlag för olika diagnoser 
som utreds för nationell nivåstrukturering ska tas fram av sakkunniggrupper, och där två 
patientrepresentanter ska ingå i varje grupp. Finns diagnosspecifika patientföreningar är 
förslaget att välja patientrepresentanter från dessa, och finns inga patientföreningar för 
diagnosen föreslås representanter från patientråden från RCC att ingå. Patientrådet ställer 
sig positivt till att ingå i sådana sakkunniggrupper.  
 
RCC Norr söker processledare till de diagnoser där sådana fattas, med förhoppningen att 
dessa ska vara tillsatta under 2014. Landstingen ska i september lämna in sina första 
avstämningsrapporter kring aktiviteterna för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen 
för cancervården. Dessa avstämningar ska göras två gånger per år.  
 
RCC Norr föreslår att reseersättning för patientrepresentanter i samband med rådets möten 
och andra RCC-aktiviteter enligt statliga regler utgår med 18.50 kronor per mil med egen bil . 
Tåg och bussbiljetter bokas genom Malin Andersson vid RCC Norr. Detta gäller även för 
bokning av logi vid eventuell övernattning. Rådet ställer sig bakom detta förslag. 
 
2013-09-19  
Programmet och upplägget för patientföreträdarutbildningsdagen i oktober fastslås. Även 
denna utbildningsdag blir en heldag i Umeå, där förmiddagen blir en sammanfattning av 
dagen i april. 
 
Information om förslaget till nationell beredningsprocess för nivåstrukturering. Patientrådet 
lämnar följande synpunkter: 

 Vikten av att kunna ha någon närstående med sig vid remitteringen till annat sjukhus. 

 Patienten ska få information om varför man blir remitterad. 
 
Thorbjörn Lindberg från prostatacancerföreningen informerar om den preliminära versionen 
av vårdprogram för prostatacancer som nu är ute på remiss, och där han önskar 
patientrådets synpunkter på patientinformationen.   
 
Förbundsdirektör Sara Ekström har bett 2-3 företrädare från patientrådet att delta och 
berätta vad vi tycker fungerar bra respektive dåligt i regionens cancervård vid mötet med 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
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Förbundsdirektionen vid Norrlandslandstingens regionförbund 2013-09-24. Diskussion kring 
vilka punkter patientrådet ska ta upp.  
              
 
2013-11-05  
Katja Voullet Carlsson rapporterar från konferensen ECCO 2013. Patientfokus och multi-
disciplinärt arbetssätt var några av de stora diskussionsfrågorna.  
 
Utkastet till den reviderade regionala utvecklingsplanen för cancervården diskuteras. 
Patientrådet tycker att den prognosticerade ökningen av cancerfall är skrämmande. Att 
målet avseende en skriftlig individuell vårdplan är satt till att 60 procent av patienterna år 
2016 ska ha en sådan väcker debatt. Patientrådet poängterar att detta är en för patienterna 
högprioriterad fråga där målet bör sättas högre.  
 
Patientrådets representation under verksamhetsåret 2013. 
Världscancerdagen i Stockholm 2013-02-04 
Carolina Ludvigsson, bröstcancerföreningen, deltar.  
 
Inspirationsdag för ännu bättre cancervård i Stockholm, arrangerad av SKL och 
Socialstyrelsen, 2013-02-12 
Owe Persson, Mun- och halscancerförbundet, deltar och medverkar i RCC Norrs presentation 
genom att berätta om patientrådets arbete och roll i organisationen.  
 
Norra regionens cancerdagar (RCC-dagarna) i Umeå 2013-04-18-19 
Owe Persson, mun- och halscancerföreningen, Carolina Ludvigsson, bröstcancerföreningen, 
Kjerstin Helgstrand, bröstcancerföreningen, Ewa Jonsson, blodcancerföreningen, Sonja 
Larsson, ödemförbundet, Leif Näckholm, prostatacancerförbundet, Åke Näslund ILCO, 
Agneta Spetz, hjärntumörer och Marie Svensson, kontaktsjuksköterska, deltar. Patientrådet 
medverkar bland annat i gruppdiskussionerna, vilket vårdens representanter anser tillför 
mycket i diskussionerna.  
 
Socialstyrelsens platsbesök på RCC Norr 2013-05-21.  
Owe Persson och Thorbjörn Lindberg deltar. Inför mötet gjordes två telefonintervjuer med 
företrädare för patientrådet, Owe Persson, mun- och halscancerföreningen, samt Margareta 
Sundsten, Gynsam. RCC Norr framför ett antal synpunkter som man vill att Socialstyrelsen 
lyfter nationellt.  

 En gemensam vision om ett rökfritt Sverige år 2025, samt att arbeta aktivt med en 
lagstiftning etc. för att uppnå detta. 

 Riktade specificerade uppdrag från staten till universiteten att genomföra de 
utbildningar som krävs för att täcka cancervårdens behov, och att staten tilldelar 
riktade medel för detta. 

 Ett gemensamt nationellt journalsystem. Detta skulle öka patientsäkerheten, vara 
resursbesparande såväl personellt som ekonomiskt samt förbättra utvärderingen av 
vården inom alla sjukvårdsområden. 

 Se över regelverket kring kliniska studier så att patienten kan göra delar av 
uppföljningen etc. vid hemmasjukhuset och undvika resor. Teknik finns som 
möjliggör detta, men då måste regelsystemet anpassas. 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
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Jubileumsklinikens och cancerforskningsfondens 50-årsfirande i Umeå 2013-09-20 
Inbjudan hade skickats till såväl patientrådet som till de olika cancerföreningarna. Från 
patientrådet deltog med bok- och informationsbord Owe Persson, mun- och halscancer-
föreningen, Ewa Jonsson, blodcancerföreningen, Birgitta Larsen, ILCO, Bengt Sjöberg, Stödet 
(lungcancer), Margareta Sundsten, Gynsam, samt Sonja Larsson, ödemförbundet. 
 
Möte med nätverket mot cancer och Gunilla Gunnarsson SKL i Stockholm 2013-09-24 
Owe Persson, mun- och halscancerföreningen deltar i ett möte arrangerat av nätverket mot 
cancer där cancersamordnare Gunilla Gunnarsson deltar. Mötet förbereder frågor inför det 
kommande mötet med RCC-cheferna.  
 
Möte med Förbundsdirektionen vid Norrlandslandstingens regionförbund 2013-09-24  
Ewa Jonsson, blodcancerföreningen, samt Carolina Ludvigsson, bröstcancerföreningen, 
deltar under en punkt på dagordningen kallad ”Cancerpatienters delaktighet i vården”. Bland 
annat diskuteras möjligheten för närstående att vara mer delaktiga i behandlingen, hur viktig 
kontaktsjuksköterskan är och att det för unga sjuksköterskor är viktigt med en mentor. 
Patientrådets synpunkter mottas positivt. 
 
Manifestation om nollvision avseende gynekologisk cancer i Stockholm 29 september 
Margareta Sundsten,  Gynsam, deltar.  
 
Stomidagen i Umeå 5 oktober 
ILCO arrangerar en nationell stomidag med temat cancer, med presentationer från bland 
annat RCC Norr. Patientrådets inbjuds och Birgitta Larsen deltar.   
 
Möte med RCC-chefer i Stockholm 2013-10-17 
Thorbjörn Lindberg, prostatacancerföreningen, deltar i detta möte där varje RCC har en 
representant med. Patientrepresentanterna framför följande önskemål till RCC-cheferna: 

 Att alla RCC:n benämner saker vid samma namn, så långt det är möjligt  (gemensam 
nomenklatur). 

 En verksamhetsutvecklare för patientens ställning på alla RCC. 

 Tillgång till RCC-kommunikatör för patientråden. 

 Gemensam modell för alla RCC vad gäller ersättning och arvode till patientföre-
trädare. RCC i samverkan tar fram ett gemensamt förslag till i januari 2014. 

 Patientrepresentation i styrgrupper. 

 Minnesanteckningar från RCC i samverkan ska finnas tillgängliga för patientföre-
trädare. 

 Förslag på nationellt nätverk för samtliga RCCs patientråd, med möten två gånger 
per år. 

 Insamling av arbetsbeskrivningar för patient-/närståenderåden i respektive RCC, 
som sammanfattas till en gemensam grundskrivning. 

 Patientmedverkan i processgrupper. 
RCC-cheferna önskar ha fortsätta årliga möten med patientföreträdare för samtliga RCCs 
patientråd. 
 
Möte med socialminister Göran Hägglund i Umeå 2013-10-23 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
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Socialminister Göran Hägglund besöker RCC Norr tillsammans med departementspersonal. 
Från patientrådet deltar Owe Persson, mun- och halscancerföreningen.  
 
Återföringsmöte med Socialstyrelsen efter RCC-platsbesök i Stockholm 2013-11-06  
Owe Persson, Mun- och halscancerföreningen, deltar. 
 
Nationell patientföreträdarutbilning Arlanda 2013-12-09-10 
Från patientrådet deltar Owe Persson, mun- och halscancerföreningen, Ewa Jonsson, 
blodcancerföreningen, Thorbjörn Lindberg, prostatacancerföreningen, Leif Näckholm, 
prostatacancerföreningen, Birgitta Larsen, ILCO, Margareta Sundsten, Gynsam, Sonja 
Larsson, ödemförbundet och Carolina Ludvigsson, bröstcancerföreningen. 
 
RCC Norrs patientföreträdarutbildningar 
RCC Norr har under verksamhetsåret genomfört två helutbildningsdagar för patient-
företrädare, båda i Umeå, den 23 april och den 29 oktober.  Patientrådet hade beslutat att 5 
företrädare per cancerdiagnos skulle ges möjlighet att delta. Cirka 25 personer deltog vid 
respektive utbildningstillfälle. Program och presentationer från utbildningsdagarna finns på 
http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Utbildning/Genomfordautbildningar/Patientutbildni
ng/ 
 
Slutord 
Patientrådet vill härmed överlämna verksamhetsberättelsen till såväl professionen som till 
patientrådets ledamöter med en förhoppning att denna sprids i respektive organisationer.  
 
EU/Owe Persson 
Ordförande patientrådet RCC Norr  
 
 
 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/
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