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RCC Norrs patient- och närståenderåd

Minnesanteckning

Plats
Datum/tid

Digitalt möte
2021-05-27 kl 16.00-19.00

Närvarande

Alexandra Andersson, Nätverket för gyncancer

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO

Ewa Jonsson, Blodcancerföreningen

Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen

Owe Persson, Mun- och halscancerföreningen

Marie Svensson, kontaktsjuksköterska

Representant RCC Norr

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare

Birgitta Fransson, administratör

Övriga

Karin Gebert-Hedman, punkt 5

Ej närvarande

Margareta Sundsten, Gynsam

Fredrik Östman, Melanomföreningen

Birgitta Fransson Leif Näckholm

Sekreterare Ordförande
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1. Mötets öppnande

Leif Näckholm förklarade mötet öppnat och hälsade deltagare i PNR välkomna.

2. Föregående PNR möte 2021-03-16

Ordförande lyfte till diskussion om deltagarna hade några speciella funderingar utifrån
föregående möte 2021-03-16. Owe Persson gav besked att han pga personliga angelägenheter
inte kunnat fullfölja de uppdrag han åtog sig vid mötet. I övrigt lyftes inga synpunkter.

PNR beslutade
att notera informationen.

3. Godkännande av dagordning

Två övriga frågor anmäles till mötet: Owe Persson anmälde diskussion om ”mötesordning vid
PNR möten”. Ewa Jonsson anmälde fråga om ”att provsvar på 1177 inte är synligt för patienter
i region Västerbotten”.

PNR beslutade
att tillföra fråga om mötesordning vid PNR möten till punkt 13 i minnesanteckningen;
att tillföra fråga om provarsvar på 1177 till punkt 10 i minnesanteckningen; samt
att i övrigt godkänna dagordningen.

4. Presentation av mötesdeltagare

En kort presentation av mötets deltagare genomfördes.

PNR kommer att rekrytera nya deltagare till hösten 2021. Vid mötet diskuterades förväntningar
och hur arbetet med PNR kommer se ut framledes.

Synpunkter som lyftes var att PNR har ett stort behov av att utöka antalet deltagare. Uppdraget
som PNR har innebär arbete mellan olika möten, även bra om deltagarna i större utsträckning
kan dela på uppdragen och bilda arbetsgrupper. En annan synpunkt var att PNR behöver
påverka och synliggöra arbetet mer än vad som sker idag, detta skulle möjliggöras om gruppen
utökades och blev starkare. Kopplingen till RCC styrgrupp är viktig och PNR deltar vid dessa
möten.

5. Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Karin Gebert-Hedman från stöd-och behandlingsförvaltningen region Västerbotten deltog och
informerade om Min vårdplan. Bifogat finns Power Point.

Alla regioner och kommuner är ansluta till Min Vårdplan. Det är ett program som ligger på
plattform på Stöd och behandling och utvecklades för 6-7 år sedan för att kunna nå ut till
patienter. Inloggningen till programmet är säker, vårdgivaren loggar in med sitt SITHS-kort och
patienten med bank-ID. Informationen är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktsjuksköterskan/teamet väljer ut vilken specifik information som ska visas för den
enskilde patienten. Meddelandefunktionen gör det enkelt med kontakt mellan vårdgivare och
patient. Patienten får överblick, information och möjlighet att visa sina anhöriga.
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PNR beslutade
att notera informationen.

6. Information från RCC

Katja Vuollet Carlsson lämnade aktuell information:

Publicerade Nationella Min vårdplan

 Bröstcancer

 Peniscancer

 Tjock- och ändtarmscancer

 Prostatacancer

Arbete pågår för följande diagnoser

 Äggstockscancer - publiceras juni

 Tumörer i hjärna och ryggmärg - publiceras juni

 Urinblåsecancer - saknas representation från professionen från norr

 Huvud- och halscancer

 Barncancer

 Myelom

 Sarkom

 Bukspottkörtelcancer

 CUP

 Hudcancer

 Lungcancer - saknas representation från professionen från norr

 Cervixcancer - start i augusti, saknas representation från professionen från norr

Alla regioner har startat upp att erbjuda Min Vårdplan i någon av diagnoserna.

Min vårdplan och Patientöversikt (IPÖ)

Min vårdplan och IPÖ är två kompletterande kunskapsstöd i cancervården. Ingången till
systemen är densamma via 1177 vårdguiden. Informationen kan skrivas ut på papper.
Kommunikationsmaterial om Min vårdplan och IPÖ är publicerat på www.cancercentrum.se.

IPÖ
Ett nationellt IT-stöd för att samla in och visualisera uppgifter om en patients sjukdoms- och
behandlingshistorik. Används tillsammans med patientjournalen och ska ge en överskådlig och
gemensam bild av vård och behandling som patienten får. Verktyg som möjliggör
sammanställning av statistik.

Nationell Min vårdplan

Målsättningen att alla patienter ska få en skriftlig individuell vårdplan. Innehåller fördjupad och
individanpassad information om patientens vård och behandling. Stärker möjligheten till
delaktighet i den egna vården, i den mån patienten vill och kan. Generiskt innehåll och struktur.
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Fördelar med nationell min vårdplan är att den förvaltas nationellt, är kvalitetssäkrad och med
likvärdig information. Samma möjlighet för verksamheter att erbjuda patienter Min vårdplan.

Patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer

Alexandra Andersson informerade om arbetet med framtagandet av IPÖ äggstockscancer och
visade vilka diagnoser som är aktuella för införandet individuell patientöversikt.

IPÖ är ett verktyg som vården egentligen äger, men som patienten kan ta del av. Verktyget ger
även vårdpersonal en snabbare bild. Grafisk presentation av den enskilde patientens
sjukdomsförlopp och behandling. Ger underlag för verksamheternas eget uppföljnings- och
utvecklingsarbete. Ger underlag för utveckling av vård och behandling på nationell nivå, då
strukturerade data överförs från patientöversikten till nationella kvalitetsregister.

Hittills är åtta IPÖ utvecklade och driftsatta (bröstcancer, melanom, njurcancer, lungcancer,
prostatacancer, äggstockscancer, myelom samt CNS). Verktyget ger snabb översikt för att få en
uppfattning om nuläget. Arbetsgrupperna består av patientrepresentanter och vårdprofessionen.

Webbinarium

Ett webbinarium om Min vårdplan och IPÖ planeras den 15 juni. Anmäl på RCC webbplats.

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2021/juni/webbinarium-min-vardplan-och-

ipo---sa-mojliggor-de-samskapande-i-varden/

PNR beslutade
att notera informationen.

7. Rekryteringsprocess av nya företrädare till PNR Norr

En rekryteringsprocess av nya företrädare till PNR är påbörjad och intresseanmälan öppnades
den 12 maj. Länk till intresseanmälan:https://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-

narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/valkommen-som-patient--

och-narstaendeforetradare/

Katja Vuollet Carlsson presenterade förslag på rekryteringsprocess:

 Information har utgått till patientföreningar, sociala medier, nyhetsbrev, processledare
och PNR. Sista dagen för intresseanmälan är den 15 juni.

 Den 16 juni utgår informationsbrev till de personer som anmält intresse att delta på ett
informationsmöte den 21 juni eller 22 juni. Syftet med mötet är att få fördjupad
information och möjlighet att ställa frågor. Vid informationsmötet Katja om RCC Norrs
uppdrag och organisation och Alexandra och Leif informerar om PNR Norrs uppdrag.

 Efter mötet tar personerna ställning om de fortsatt är intresserade av att delta i PNR.

 Den 23 juni träffas Anna-Lena, Katja, Alexandra och Leif och går igenom
intresseanmälningar och kommer överens om vilka som ska ingå i PNR Norr.

 Den 5 juli utgår ett välkomstbrev till rekryterade deltagare i PNR.

 I det fall flera personer meddelat intresse än PNR har behov av, utgår ett tackmejl med
förfrågan att kvarstå på väntelista om plats skulle uppstå. Bifogas även information om
det finns önskemål av att delta i vårdprocessarbetet.

 Ett nytt PNR är tillsatt till första mötet efter sommaren.
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 Under hösten ordnas en utbildningsdag för PNR norr (ev inbjuds övriga patient- och
närståenderepresentanter inom RCC Norr till del av dagen).

Gruppen diskuterade och lämnade synpunkter på rekryteringsprocessen. Diskussion om hur
många företrädare det är optimalt att vara i patient- och närståenderådet. Gruppen överenskom
att 14-20 deltagare skulle vara optimalt. I det fall det inte inkommer inte tillräckligt många
sökande, så måste ansökningstiden förlängas. En annan synpunkt som lyftes var vikten av att
träffa fysiskt och förslag framkom att planera in ett fysiskt möte med allmän information så att
deltagarna kan lära känna varandra.

PNR beslutade
att godkänna rekryteringsprocessen; samt
att planera in ett fysiskt informationsmöte för det nya PNR så snart detta är möjligt.

8. Tema – Precisionsmedicin

Punkten utgick från dagens möte, men planeras in vid ett senare tillfälle.

9. Rapport från möten

Rapport från professionsspecifika dialogmöten om cancerrehabilitering

Leif Näckholm och Charlotte Bygdemo lämnade återkoppling från tre yrkesspecifika
dialogmöten som genomförts för fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter under maj
månad. Syftet med mötena var att ge information om rekommendationer i nationella
vårdprogrammet för cancerrehabilitering, öppna upp för diskussion om yrkesspecifika nätverk
och stärka samarbetet inom olika yrkeskategorier. Representanter från PNR sammanfattande att
det var givande möten.

Återkoppling från sjukvårdsregional RCC dag

Alexandra Andersson deltog vid sjukvårdsregionala RCC-dagen som genomfördes digitalt i
april. Sammanfattningsvis mycket bra föreläsningar och intressanta föredrag. Dock var
föreläsningarna lite väl långa med tanke på att det genomfördes digitalt.

Återkoppling från Nationella RCC dagen den 18 maj

Charlotte Bygdemo deltog vid digitala nationella RCC dagen som hade fokus om
cancerrehabilitering. Sammanfattningsvis mycket intressanta och bra föreläsningar, speciellt om
Kraftens Hus, Maggiecenter och föredrag från vuxna som haft cancer som barn.

Ett förslag framkom att boka in föreläsning från Kraftens Hus till ett kommande PNR.

Ordförande påminde att om någon deltagit vid något möte och vill lämna återkoppling från
denna, att komma ihåg att anmäla taltid eller fylla i formuläret som finns i styrdokumentet.

PNR beslutade
att notera informationen.
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10. Frågor till styrgruppen från PNR

Alexandra Andersson lämnade återkoppling från föregående styrgruppsmöte den 20 april.
Diskuterades bl a lungcancerprocessen i norra sjukvårdsregionen. Vid mötet lyfte PNR två
frågor, den ena var verksamhetsberättelsen för PNR 2020 som styrgruppen inte hade några
synpunkter på och denna godkändes. Den andra frågan var varför minnesanteckningarna från
styrgruppensmöten tar så lång tid att kommunicera. Detta förklarades med att rutinen för
minnesanteckningarna är att dessa godkännes vid nästkommande styrgruppsmöte och att det
med anledning av detta tar ca två månader.

PNR diskuterade ärenden att ta upp till nästkommande styrgruppsmöte den 14 september. Ett
ärende att ta upp är varför provsvar på 1177 inte är synligt för patienter i Region Västerbotten.
Denna tjänst fungerar i t ex Region Norrbotten.

PNR beslutade
att godkänna information från föregående styrgruppsmöte;
att till nästkommande styrgruppsmöte lyfta frågan varför provsvar på 1177 inte är synligt för
patienter i region Västerbotten; samt
att deltagarna funderar på ytterligare ärenden till kommande styrgruppsmöte och sänder dessa
till Alexandra Andersson och Owe Persson.

11. Utbildningsdag inom palliativ vård

Utbildningsdag inom palliativ vård planeras genomföras digitalt den 14 oktober. Alexandra
Andersson presenterade förslag på program. Mötet kommer att ha kortare föredrag, varat med
patientfilmer och pauser. Mötet kommer också att spelas in och vara tillgängligt i åtminstone två
veckor. ”Save the date” med preliminärt program kommer att utgå innan sommaren.

PNR beslutade
att notera informationen.

12. Nationella vårdprogram

Påminnelse om remissrunda för följande nationella vårdprogram med svarsdatum den 15 juni
som ska besvaras av nedanstående personer:

• Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi, AML: Ewa Jonsson

• Nationellt vårdprogram för lungcancer: PNR avstår att lämna remissvar.

• Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom: Ewa Jonsson

• Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för skelett- och mjukdelssarkom: PNR
avstår att lämna remissvar.

• Nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi: Ewa Jonsson

• Nationellt vårdprogram för äggstockscancer (epitelial): Alexandra Andersson

PNR beslutade
att i övrigt notera informationen.
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13. Övriga frågor

Owe Persson anmälde en övrig fråga om mötesordning vid PNR möten. Gruppen var överens
att deltagarna behöver bli bättre på att anmäla deltagande i förväg till PNR möten.

PNR beslutade
att notera informationen.

14. Kommande möten 2021

Inplanerade digitala möten för PNR:
21 september kl 16.00-19.00
30 november kl 16.00-19.00

15. Mötet avslutades



Patient- och
närståenderåd

RCC Norr
Hur ser Min vårdplan Cancer ut?

Patientperspektiv – Behandlarperspektiv



Presentation

Inera, Stöd och Behandling

Invånar- och patientberättelse

Verktyg för behandlare

- Kvalitet

- Lika vård

- Kommunikation



SoB
-plattformen utveckladochfinansierad isamarbete
mellansocialdepartementet ochSKR

-Allaregionerochkommuneranslutna

-Plattformen förvaltas nationellt av1177Vårdguiden

-Ineraägsavkommuner, regionerochSKR



Säker
inloggning med
e-legitimation



Behandlingen
kan göras när
som helst på

dygnet



Behandlingen
kan göras var

som helst i
världen



Behandlingen
nås via dator,
surfplatta eller
smartphone



Aktuellt namn



Hej!

Jag heter Astrid och jag vill berätta om
hur det var tiden närmast efter att jag

fått mitt cancerbesked för något år
sedan.



Astrid

Kvinna på 53 år.

Singel.

Arbetar heltid med strategiska administrativa uppgifter i
offentlig sektor.

Misstänkt bröstcancer upptäcks, skall utredas.

Utredningen går supersnabbt, undersökningar mest varje
dag.

Astrid hinner knappt med.

Inte mottaglig för stora mängder information.

Utredningen är klar.

Vårdplanering klar.

Astrid har gått med i ett forskningsprojekt.

Det innebär 6 cytostatikabehandlingar var 3:e vecka.

2 biopsier innan op.

Operation om cirka ett halvår.

Chockbesked!
Svårt prioritera bort arbetet…

Irrationell!

Stressigt med utredningar!

Får hem två broschyrer med info
om ”spridd cancer”.

ORO!



Blir erbjuden en digital vårdplan…

Jag vill inte ta så
många beslut…



Vårdpersonalen
Petra och Kristina

Informera – Stödja – Behandla – Svara på frågor – Hantera kriser – semesterplanera…

…och nu ett
nytt digitalt

verktyg!! – Hur
ska jag klara av
att hantera det

också?…

Vilken tur att vi
har nya Min

vårdplan med
uppdaterad
information!



Kontaktsjuksköterskans vy i programmet - När programmet delats till Astrid



Sjuksköterskans startvy
- Alla avsnitt har något synligt steg

- Sköterskan kan se vad varje avsnitt
innehåller och öppna relevanta steg i rätt
tid utifrån vårdprocessen



Vad patienten ser vid
första inloggning

• Snabbguide

• Gula banners med information om programmet

• Vårdgivarens välkomsttext

• Två fält som går att fylla med kontaktuppgifter,
planering och ett fält där det under programmets gång
går att spara ”favoriter”, dvs sidor som upplevs viktiga
och vilka man snabbt vill kunna hitta tillbaka till

• Översikt över aktuellt innehåll i programmet

• Översikt över vad som är kommande delar

• Förklaring av symboler

















Meddelandefunktionen

Positivt för både patient och personal att
inte behöva passa telefontider

Skapar trygghet

Möjligt för hela teamet att använda

… dränet i mitt
opererade bröst vätskar,

jag måste skriva till
Petra och fråga om det

ska vara så här…



Jag undrar hur det går för
Astrid?...

Hennes sår och drän såg inte så
bra ut vid senaste
omläggningen



Nu har Astrid skrivit ett meddelande – jag får
visa läkaren detta och höra om vi ska boka ett
återbesök?

Astrid

Person 1

Person 2

Person 3



Invånarperspektiv – 1 år senare

Programmet gav mig:
Kunskap
Information
Överblick
Möjlighet att visa mina anhöriga

”Mitt behandlingsteam var bara
en knapptryckning bort!”

Hej!
Inte visste jag att jag

skulle klara att
använda ett

internetprogram.

Så bra att de inte
lyssnade på min

tveksamhet i början.



PNR-möte

Information från RCC

Förslag på rekryteringsprocess

2021-06-11



Nationella Min vårdplaner

Publicerade Nationell Min vårdplan:

– Bröstcancer

– Peniscancer

– Tjock- och ändtarmscancer

– Prostatacancer

Arbete pågår:

– Äggstockscancer maj (Publiceras juni)

– Tumörer i hjärna och ryggmärg (Publiceras juni)

– Urinblåsecancer (saknas representation från norr)

– Huvud- och halscancer

– Barncancer

– Myelom

– Sarkom

– Bukspottkörtelcancer

– CUP

– Hudcancer

– Lungcancer (saknas representation från norr)

– Cervixcancer (start i augusti, saknas representation från norr)

2021-06-11



Införandestöd Min vårdplan via 1177 vårdguiden

Huvudansvariga för införandet av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden:

Region Västerbotten:

Helena Strömqvist, Helena.Stromqvist@regionvasterbotten.se

Region Jämtland Härjedalen:

Lina Fredriksson, lina.Fredriksson@regionjh.se

Region Västernorrland:

Anneli Haglund, anneli.haglund@rvn.se

Region Norrbotten:

Vakant?

2021-06-11



Min vårdplan och IPÖ

• Två kompletterande kunskapsstöd i cancervården

• Patienten når både IPÖ och Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, men de kan
också skrivas ut på papper om patienten föredrar det

• Kommunikationsmaterial om Min vårdplan och IPÖ är publicerat på
cancercentrum.se.

• Film om Min vårdplan och IPÖ

• Webbinare 15/6 om Min vårdplan och IPÖ, information och anmälan.

2021-06-11



Individuell patientöversikt (IPÖ)

• Nationellt IT-stöd för att samla in och visualisera uppgifter om en patients
sjukdoms- och behandlingshistorik.

• Används tillsammans med patientjournalen.

• Ger en överskådlig och gemensam bild av vård och behandling.

• Verktyg som möjliggör sammanställningar av statistik.

2021-06-11



Nationell Min vårdplan

• Målsättning att alla patienter får en skriftlig, individuell vårdplan – Min
vårdplan.

• Innehåller fördjupad och individanpassad information om patientens vård
och behandling.

• Stärker möjligheten till delaktighet i den egna vården, i den mån patienten
vill och kan.

• Generiskt innehåll och struktur.

• Fördelar med nationell MVP : Förvaltas nationellt., kvalitetssäkrad och
likvärdig information. Samma möjlighet för verksamheter att erbjuda
patienter Min vårdplan

2021-06-11



Förslag på rekryteringsprocessen

• Information skickat till patientföreningar, FB, nyhetsbrev, processledare och PNR. Sista
dagen för intresseanmälan 15/6. Svars mejl att man får mer information efter den 15/6.

• 16/6 inbjudan till ett informationsmötet den 21/6 och 22/6 19.00-20.00, syftet att få
fördjupad information och kunna ställa frågor:

RCC uppdrag och organisation – Katja

PNR norrs uppdrag – Alexandra och Leif

• Efter mötet tar man ställning till om man är fortsatt intresserad.

• 23/6 träffas Anna-Lena, Katja, Alexandra och Leif igenom intresseanmälningarna och
”kommer överens om vilka som ska ingå i PNR norr”.

• Dessa personer meddelas 5/7 med välkomstbrev.

• Om flera meddelat intresse och det inte finns plats skickas ett tack mejl, förfrågan att
stå kvar på en lista om det uppstår plats så kan vi skicka information och/eller
önskemål av att delta i vårdprocessarbetet.

• Ett nytt PNR är på plats till första mötet efter sommaren.

• Under hösten ordnas en utbildningsdag för PNR norr (ev. inbjuds övriga patient- och
närstående representanter inom RCC norr till del av dagen).

2021-06-11



Vårdprogram på remissrunda

Preliminärt på remissrunda september 2021:

• GvHD (vägledning)

• Buksarkoms gynbilaga

• KLL

• Långtidsuppföljning efter barncancer

• Tjock- och ändtarmscancerscreening

• Urinblåsa

• Ev. ett nytt SVF för MPN

2021-06-11
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