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RCC Norrs patient- och närståenderåd

Minnesanteckning
Plats
Datum/tid

Digitalt möte
2021-09-21 kl. 16.00-19.00

Närvarande

Alexandra Andersson, Nätverket mot gyncancer
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO
Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen
Owe Persson, Mun- och halscancerföreningen
Marie Svensson, kontaktsjuksköterska
Fredrik Östman, Melanomföreningen
Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen
Ewa Almevall, Njurcancerföreningen
Tina Persson
Olle Lindinge, Blodcancerföreningen
Anna Englund, ILCO
Christoffer Hedlund
Leif Karlsson, Lungcancerföreningen
Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen

Representant RCC Norr

Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef
Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare
Åsa Johansson, handläggare

Ej närvarande

Ewa Jonsson, Blodcancerföreningen
Anita Lång, Melanomföreningen
Sigrid Hansson

Åsa Johansson Alexandra Andersson
Sekreterare Ordförande
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1. Mötets öppnande

Ordförande Alexandra Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade deltagare i PNR
välkomna.

2. Föregående möte

Inga synpunkter eller tankar från de deltagare som deltog på PNR-möte 2021-05-27.
Introduktionsmötena där nya ledamöter deltog uppfattades som väldigt givande och
informativt. Det framkom även att det var bra att kunna få ta dela av en inspelning.

3. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.
Felaktig länk under punkt 6, länk skulle gå till verksamhetsplanen i stället för
verksamhetsberättelsen.
Övrig fråga, Hur vill PNR bli informerad om möten och webbinarier som anordnas?

4. Presentationsrunda

Presentation av deltagare.

5. Information från RCC

Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC norr, ger information om RCC arbete nationellt
och sjukvårdsregionalt. Nationella cancerstrategin med fem nationella mål som gav ett skapande
av Regionala cancercentrum i Sverige i syfte att skapa en nationell jämlik och effektiv
cancervård. Presentationsunderlag, bilaga 1

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare RCC norr, gav en presentation av RCC:s hemsida och
prenumeration av nyhetsbrev. Anmälan görs här.
Katja Vuollet ger information om överenskommelsen mellan patient och närståendeföreträdare
arvoden. Presentationsunderlag, bilaga 2.

• Överenskommelse ska tecknas mellan uppdragsgivaren (RCC Norr) och patient- och
närståendeföreträdaren inför varje nytt uppdrag i syfte att tydliggöra uppdraget. Bifogas
minnesanteckningar.

• Skattepliktigt arvode utbetalas när RCC kallar till uppdrag och efterfrågar en patient-
eller närståendeföreträdare för arbete i RCC:s arbetsgrupper, vid mötet ges information
om arvoden för ledamöter. Kan du signera digitalt behöver den inte postas. Kom ihåg
att bifoga de handlingar som efterfrågas. Den skickas till: Sara Huggert Ranta,
sara.huggert@regionvasterbotten.se. Här finns Arvodesblankett.

De som vill ha överenskommelsen och arvodesblankett hemskickade meddelar detta till Katja,
Katja.Vuollet@regionsterbotten.se

6. Gruppdiskussioner, Alexandra
Alexandra gav en kort introduktion till varje område, därefter delades man in i grupper ”break-
out-rooms”. Varje grupp återkopplade något som man vill lyfta i helgrupp från
gruppdiskussionerna. Tre områden diskuterades:

- Verksamhetsplanen, diskussionsämne 1.
De 6 målen ska stå kvar i verksamhetsplanen med komplettering:



Minnesanteckning PNR

2021-09-21

3(5)

 Att tydligare lyfta in livskvalitetsfrågan. Det lyfts att vården behöver diskutera
livskvalitet under och efter behandlingen. Överlevnaden med sänkt livskvalitet
bör diskuteras i förhållande till behandlingsförslag. Förslagsvis läggs det under
mål 4 eller 6.

 Att lyfta in hur PNR kan arbeta utåtriktat och bli mer synliga för allmänheten.

 Prevention är en viktig fråga t.ex. screening.

 Patientinformation i regimbiblioteket är på gång att översättas till engelska och
arabiska.

- Styrdokument för PNR norr, diskussionsämne 2.

 3 veckor innan PNR-möte ska frågor till dagordningen vara inlämnat för att
komma upp på dagordningen.

 Bra om man kan fylla i arvodet digitalt med digital signering, information om
hur detta görs behöver tas fram.

 PNR-möten bör vara digitalt. Att börja möten kl.16.00 kan vara i tidigaste laget
för yrkesverksamma, förslag är att digitala möten är mellan 17.00-20.00. Bra med
digitala möten då de är tidsbesparande för deltagarna.

 Bra med funktionen gruppdiskussioner digitalt. Helgruppsdiskussioner behövs
även, för att delge alla hur resonemanget gått kring olika ämnen.

 Intresse finns att jobba i arbetsgrupper för att kunna fokusera djupare inom
olika områden.

 Fler korta möten med färre punkter på dagordningen.

 Påminnelse via mejl dagen innan mötet är önskvärt.

 Fysiska möten när det är heldagsmöten alt. lunch till lunch.

Fokusområde för hösten 2021 är Palliativ vård, diskussionsämne 3.

 Fokusområden är nytt arbetssätt inom PNR och nästa möte kommer det att vara
fokus på palliativ vård.

 För nya ledamöter upplevs det lättare med riktade fokusområden.

7. Rapport från möten

Får man arvode för möten som man deltar på ska man återge innehållet i detta forum, skriftligt
eller muntligt. Vill du återge skriftlig kan en mall användas som stöd som finns i
styrdokumentet, bilaga 1.

Leif ger information om nationellt Patient- och närståenderåd och deras uppdrag. Återkoppling
om mötet med RCC i samverkan 15 sep där nationellt PNR lyfte de områden som man
prioriterat för 2022. Underlag från mötet, bilaga 3.

8. Frågor till styrgruppen från PNR

Frågan om varför provsvar enbart kan ses i vissa regioner togs upp, det visade sig vara en
politisk fråga för hur varje region beslutat om vad som ska synliggöras i journalen för patienten.
Styrgruppen skulle ta detta med sig och det pågår även arbete att detta ska bli enhetligt.
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Fråga till nästa styrgruppsmöte: Fler undersökningar med magnetkamera kan genomförs om
regionerna hade resurser och personal, vilket kan korta onödiga väntetider. Hur verkar man för
att patienter ska få tillgång till MR-undersökning i norra regionen.

Finns det fler frågor till Styrgruppen från PNR skicka dessa till:
Alexandra Andersson, alexandra@gyncancer.se
Owe Persson, owe.o.persson@outlook.com

9. Förutsättningar att leva tills man dör - utbildningsdag inom palliativ vård 14 okt

Alexandra ger en bakgrund och syfte med utbildningen.

Mer information om dagen finns i kalendern på RCC Norr, Förutsättningar att leva tills man
dör, läs mer här. Under kommande möten finns en länk för anmälan.

Det framkom önskemål om att dagen spelas in för att kunna ses i efterhand. Alexandra
Andersson och Katja Vuollet Carlsson tar med sig frågan till planeringsgruppen.

Hur man ska förhålla sig till inspelningar av webbinarier som anordnas inom RCC är en viktig
generell fråga, Katja Vuollet Carlsson tar med sig frågan till RCC.

10. Nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) på remissrunda

Nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) på remissrunda 15/9–15/11

 Buksarkom, bilaga för gynekologiska sarkom, vårdprogram

 Hodgkins lymfom, vårdprogram

 Kronisk lymfatisk leukemi, vårdprogram

 Långtidsuppföljning efter barncancer, vårdprogram

 Myeloproliferativ neoplasi, SVF

 Urotelial cancer, SVF och vårdprogram

Om du har intresse av att titta på något Nationellt vårdprogram och/eller standardiserat
vårdförlopp och lämna ett remissvar meddela Leif Näckholm, leif.nackholm@gmail.com. Leif
ger även mer information om vad det innebära att lämna ett remissvar.

11. Övriga frågor

Beslut tas att Katja Vuollet Carlsson förmedlar information löpande via mejl om utbildningar,
öppna möten och webbinarier till PNR även där inget arvode utgår.

Utse en representant från PNR som erhåller arvode och deltar vid Forum om alkohol 27/10 kl.
15.00-17.00, digitalt. Meddela intresse till Katja.Vuollet@regionsvasterbotten.se senast 17/10.
Om flera anmält intresse sker lottning, 18/10 meddelas till den som får arvode. Alla kan anmäla
sig till detta forum, men endast den som utses från PNR får arvode. Mer information och
anmälan.

12. Kommande möten och inbjudningar under 2021

Där arvode utgår:
PNR-möten under 2021 via Zoom:
4/11 kl. 17-19 (punkter till dagordningen senast 14 oktober)
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30/11 kl. 16-19 (punkter till dagordning senast 8 november)

Utbildningar eller andra möten:
14/10 Förutsättningar att leva tills man dör, anmälan och information

Där inget arvode utgår:

 PNR Väst och Regionalt cancercentrum väst till en digital nätverksträff den 21 oktober
kl. 16.00-18.30 utifrån temat ”Patient och medborgarmedverkan”. Mer information och
anmälan.

 Sjukvårdsregionaldag inom cancerrehabilitering 20 oktober kl. 08.00-14.30 (riktar sig i
första hand till vården, fokus på implementering av Nationella vårdprogrammet för
cancerrehabilitering). Mer information och anmälan.

 Nollvision cancer bjuder in till en workshop 7-8 oktober: Mission-oriented Innovation
Bootcamp on Personalised Medicine (på engelska). Inbjudan bifogas med
minnesanteckningar. Anmälan till Viktoria.asplund@hhs.se före den 1 oktober.
Vid anmälan per mejl:
Referens: Mission-oriented Innovation Bootcamp on Personalised Medicine, Ange namn och
organisation/PNR/RCC så vi förstår tillhörighet för sammansättning av workshop grupper.

 Forum om alkohol 27/10 kl. 15.00-17.00, digitalt. Alla kan anmäla sig till detta forum,
men endast den som utse från PNR får arvode. Mer information och anmälan.

 Är svensk sjukvård redo för framstegen inom precisionsmedicin? Kostnadsfritt
webbinarium den 22 oktober kl. 11.30-13.30. Information och anmälan:
https://app.red.bbmbonnier.se/e/es?s=355424421&e=1927615&elqTrackId=aab2e8d
998ac428ab064b29999b8fa67&elq=339f6e91932440d398799ce688cb08e0&elqaid=4401
7&elqat=1

 Norra sjukvårdsregionens cancerseminarieserie, här kan du ta del av intressanta föredrag
om cancervård och cancerforskning. Mer information här.

Boka möten för 2022
Utbildningsdag lunch till lunch våren 2022 för att stärka patient och närståendeföreträdare i sin
roll inom RCC. Förslag på datum skickas via en doodle i ett sparat mejl från Katja Vuollet
Carlsson.

13. Mötet avslutades

Mailadresslista bifogas i mejlet med minnesanteckningar.



Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr)
- nationellt och sjukvårdsregionalt arbete

2021-09-21 Anna-Lena Sunesson



Bakgrund – nationell cancerstrategi

• Dubblering av antalet cancersjuka förutspås till 2030

• Ojämlik tillgång och kvalitet i cancervården

• Bristande kontinuitet och långa väntetider

• Svensk cancerforskning tappar mark

 Fem nationella mål

• Minska risken för insjuknande

• Förbättra kvaliteten i omhändertagandet

• Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten

• Minska regionala skillnader

• Minska skillnader mellan befolkningsgrupper



Regionala cancercentrum

ska förverkliga målen i den
nationella cancerstrategin

Norra sjukvårdsregionen

0,9 miljoner invånare

Sjukvårdsregion Mellan-
Sverige

2 miljoner invånare

Stockholm-Gotlandregionen

2,3 miljoner invånare

Västra sjukvårdsregionen

1,9 miljoner invånare

Sydöstra sjukvårdsregionen

1 miljon invånare

Södra sjukvårdsregionen

1,8 miljoner invånare

Vision RCC Norr:
”Likvärdig och tillgänglig
cancervård i hela Norrland
med spets och bredd”



1. Förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt

2. Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård

3. Sammanhållna vårdprocesser, endast medicinskt motiverade väntetider

4. Välfungerande kompetensförsörjning

5. Effektiv kunskapsstyrning

6. Fördjupad patientinformation om cancer

7. Ledning och styrning av cancervården

8. Cancerpatienters ställning, stöd till närstående

9. Klinisk cancerforskning och innovation

10. Stärkt cancervård för barn och unga

Uppdrag/inriktning
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RCC Norrs styrning och ledning

Politisk

nivå

• Förbundsdirektionen (NRF)

Tjänste-
manna-

nivå

• Styrgruppen

Linje-
organisa-

tion

• RPO Cancer (chefssamråd för cancer)

Profes-
sionen

• Processledare, arbetsgrupper

Beslut Underlag



Processledare

• 15 diagnosområden

• Barnonkologi

• Cancerprevention (folkhälsa), livmoderhalscancerprevention, mammografi

• Vägen in till cancervården

• Läkemedel

• Cancerrehabilitering

• Palliativ vård

• Ärftlig cancer



Processledare september 2021
Process Processledare
Barnonkologi Per-Erik Sandström, RV

Blodcancer Birgitta Lauri, RN

Bröstcancer Anna-Karin Wennstig, RVN + Maria Sandberg, RV
Cancer med okänd primärtumör (CUP) Anna Näslund, RV
Cancerprevention Senada Hajdarevic, RV

Cancerrehabilitering Katja Vuollet-Carlsson, RCC Norr
Cervixcancerscreening Anna Meschaks, RJH + Lena Silfverdal, RCC Norr
Gyncancer Ida Gideonsson + Erika Figaro, RV

Hjärntumörer Linn Heldemar, RV

Huvud-hals-cancer Mustafa Magan Barre + Mervi Sallinen-Svensson, RV
Kolorektalcancer Andreas Söderström, RN + Martin Rutegård, RV

Lungcancer Annelie Behndig + Mikael Johansson, RV

Läkemedel Maria Strandberg, RVN
Mammografi Eric Arelöf, RVN

Melanom/hudtumörer Zinaida Bucharbajeva + Frida Idenfors, RV
Neuroendokrina tumörer Christina Kjellman, RV

Palliativ vård Fredrik Wallin, RCC Norr

Njurcancer Fabian Hoffman, RN
Prostatacancer Johan Styrke, RVN + Camilla Thellenberg, RV

Skelett- och mjukdelssarkom Annica Pettersson + Richard Löfvenberg, RV
Sköldkörtelcancer Joakim Hennings, RJH
Urotelial cancer utom prostata- och njurcancer Amir Sherif, RV

Vägen in till diagnos - primärvårdsperspektivet Senada Hajdarevic, RV
Ärftlig cancer Christina Edwinsdotter-Ardnor + Gustav Silander, RV
Övre GI-cancer Bengt Wallner, RV

https://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/organisation/processledare/



Nationella vårdprogram

• Ett 50-tal vårdprogramgrupper

• Diagnosspecifika och generella
vårdprogram

Mycket gemensamt nationellt arbete

Nationella regimbiblioteket

• Tydliga och enhetliga beskrivningar
av hur cancerläkemedel ska
doseras och kombineras

• Ca 500 fastställda regimer

• Patientinformation kopplade till
regimerna



Forskning

• Cancerstudier i Sverige

• Registerforskning

Nationellt arbete, fler exempel

Prevention

• Tarmcancerscreening

• Livmoderhalscancerprevention

• Insatser för primärprevention

Omvårdnad och rehabilitering

• Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

• Bäckenrehabilitering



• 500 miljoner kr per år 2015-2020 och 600 miljoner 2021 för
hela cancersatsningen

• SVF för 31 diagnoser

• RCC i samverkan och SKR svarar för SVF-beskrivningar
och uppföljning av väntetider och patientupplevelser

• Regionerna svarar för arbeta enligt SVF

• RCC stödjande roll

• 500 miljoner kr per år 2015-2020 och 600 miljoner 2021 för
hela cancersatsningen

• SVF för 31 diagnoser

• RCC i samverkan och SKR svarar för SVF-beskrivningar
och uppföljning av väntetider och patientupplevelser

• Regionerna svarar för arbeta enligt SVF

• RCC stödjande roll



• vad som ligger till grund för välgrundad
misstanke om (en viss) cancer

• vilka utredningar som ska göras för att
ställa diagnos och besluta om behandling

Ett standardiserat vård-
förlopp (SVF) beskriver

MisstankeMisstanke

UtredningUtredning

Välgrundad
misstanke

Välgrundad
misstanke

BehandlingBehandling Avslut SVFAvslut SVF

Cancer Inte cancer



• ledtider för alla utredningsåtgärder
(riktvärden vid optimala processer)

Ett standardiserat vård-
förlopp (SVF) beskriver även

MisstankeMisstanke

UtredningUtredning

Välgrundad
misstanke

Välgrundad
misstanke

BehandlingBehandling Avslut SVFAvslut SVF

Cancer Inte cancer

Väntetid som mäts
nationellt



• Kortare väntetider

• Minskade regionala skillnader

• Mer jämlik vård, med ökad kvalitet och nöjdare patienter

• 70 % av cancerpatienterna inom aktuella diagnoser ska
utredas via ett standardiserat vårdförlopp (SVF)

• 80 % av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom
angivna tidsgränser

Mål för satsningen



Utveckling av
cancervården
i samverkan med

patienter

Styrning FD
Styrgrupp
Linjeorganisation

Kunskapsunderlag
– Vårdprogram
– Standardiserade
vårdförlopp (SVF)
Remissrundor

Förankringsorganisation
Sjukvårdsregionala process-
ledare
Sjukvårdsregionala process-
arbetsgrupper
Lokala processledare
Lokala cancerråd
Projektgrupper

Uppföljning
• Resultat (kvalitetsregister)
• PROM, PREM
• Processer

RCC-kansli
• Struktur
• Medicinsk kompetens
• Metodstöd
• Omvärldsbevakning, nav

för nationell samverkan
• Registerverksamhet
• Patient- och

närståenderåd

Patientmedverkan

Kunskapsstyrning i praktiken



• Jämlik vård

• Prevention

• Tidig upptäckt (screening, SVF)

• Min vårdplan

• Cancerrehabilitering, hälsoskattning

• Primärvårdens roll i cancervården

• Precisionsmedicin

• …..

Många viktiga frågor framåt



https://www.cancercentrum.se/norr/



PNR-möte 2021-09-21

Katja Vuollet Carlsson

2021-10-04



RCC hemsida

2021-10-04

https://cancercentrum.se/samverkan/
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Arvodering
Arvode utbetalas när RCC kallar till uppdrag och är skattepliktigt. Finns blankett som lämnas in med
program/dagordning

Arvode utgår:
1 714 kr för heldagsmöte, mer än 4 timmar
875 kr för halvdagsmöte, 2 till 4 timmar
238 kr per timme, upp till 2 timmar
Arvoderad mötestid inkluderar tid för eventuell resa till och från möte.
I de fall där resa sker dagen före alternativt dagen efter möte och där RCC bekostar övernattning utgår ingen extra
ersättning.

Mötesarvodet inkluderar i normalfallet för- och efterarbete. Extra ersättning kan förekomma i särskilda fall.

Arvode utgår ej vid:
Allmänna öppna möten av informationskaraktär
Till person anställd i en patientorganisation.
Konferenser, paneldebatter och liknande hanteras enligt särskild ordning av respektive RCC.
Inkomstbortfall ersätts inte utöver arvode enligt ovan.

Ersättning för resekostnader betalas ut enligt regionala riktlinjer. Bilersättning utbetalas enligt Skatteverkets regler.

Resor bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga alternativ nyttjas. Följ respektive
RCCs rese- och miljöpolicy. Om möjligt bör distansmöten via telefon eller video nyttjas.

Vid samtidig ersättning från Försäkringskassan kontaktar patientföreträdaren Försäkringskassans handläggare för
aktuella regler.

Frågor om utbetalning av arvodereseersättning, resebokningar, reseersättning, kontakta Sara Huggert:
Sara.Huggert@regionvasterbotten.se

2021-10-04



Överenskommelse

Nationell överenskommelse som är
anpassad för RCC norr med beskrivning
av uppdrag:

• Tidsåtgång (inkl. tid före och efter
möte)

• Bokning av resor

• Uppgifter om arvode

• Årlig utvärdering

• Informationsansvar

Jävsdeklaration ska upprättas med PNF
enligt RCCs policy, skickas med
minnesanteckningar.

Skickades med kallelsen.

2021-10-04



Information om möten

• Hur vill ni att RCC ska sprida information om möten och webbinarier

Forum om alkohol (utse en företrädare som får arvode)

Sa m ta lom a lk ohol- m ed pa tienterm ed k u ra tiv och k ronis k ca ncer

Tid:27 ok tober15-17

Pla ts :Dig ita lt

Hu rk a nprofes s ionerinom ca ncervårdenlyfta fråg a nom a lk oholpå ettna tu rlig toch
ick e döm a nde s ätt?
Syfte m ed efterm idda g enära ttfå k la rhetiva d är”g ood pra ctice”iförhålla ndet
m ella na lk oholoch pa tienterm ed k u ra tiv och k ronis k ca ncer.

Sis ta da g föra nm äla n20 ok tober.

Nollvis ionca ncerbju derintillendig ita lw ork s hop den7-8 ok tober

Tills a m m a ns m ed OECDs Obs erva tory forPu blic SectorInnova tionpå tem a t

”Pers ona lis ed M edicine to optim is e ca ncerprevention,dia g nos tics ,trea tm enta nd
ca re”.

W ork s hoppens k erpå eng els k a . M erinform a tionk om m erperm ejlefterm ötet.

Anm äla ntillVik toria .a s plu nd@ hhs .s e före den1 ok tober.

2021-10-04
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Regionalt cancercentrum syd
Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund
Besök: Scheeletorget 1
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd

Nationellt PNR minnesanteckning 210915

Företrädare: x = närvarande

Namn RCC Närvarande

Jerker Pernrud Sydöst __

Sissi Hamnström Cole Sydöst __

Jan Bagge Sthlm x

Marina Fredriksson Sthlm __

Alexandra Andersson Norr Ersättare: Charlotte Bygdemo

Leif Näckholm Norr x

__ Väst Ersättare: Jessica Mellqvist

__ Väst

Bo Erixon Mellan x

Ulla Allard Mellan x

Didrik von Porat Syd __

Leif Andersson Syd x

Ärende/aktivitet Anteckning

Nationellt PNR uppstart
Kl. 13 – 14:30 och 14:45 - 15:30

Uppdragsbeskrivning utskickad till samtliga i juni, bifogas igen då den
efterfrågades.

Information om remiss Min vårdplan
1177.se, generella texter till samtliga
PNR – Lina Sarv och Karin Vriste,
nationella samordnare för Min
vårdplan

Generella texter för MVP ska ut på remiss mellan vecka 40 – 46.
Texterna kommer att skickas ut till respektive PNR som är välkomna
att lämna svar. Till texterna kommer det att bifogas en svarsmall.
Dagens information/bildspel bifogas minnesanteckning.

Information om utbildning för
patientföreträdare

Patient och närstående utbildningen på RCC:s webb är i behov av
uppdatering, både när det gäller organisation, begrepp mm. Ev.
behöver arbetet synkroniseras med övriga NPO. Återkommer med
mer information när det är dags.

Diskussion om inspel till RCC
samverkan angående
Överenskommelse 2022. Vad är

Diskussion i gruppen inför mötet med RCC samverkan. PNR i syd
visade bildspel med deras kommentarer till Överenskommelse 2022
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viktigt att få med och vad får inte
missas. Utgå gärna från
överenskommelsen från 2021 – se
länk Överenskommelsen Jämlik och
effektiv cancervård med kortare
väntetider 2021 - RCC
(cancercentrum.se)

och här fortsatte gruppen att fylla på. Vidare diskussion med RCC
samverkan om ÖK:
Prevention och tidig upptäckt

• Igångsättning av kolorektalscreening
• Igångsättning av organiserad prostata-testning (OPT)
• Annan screening tex lungcancer
• Information om kost/nutrition - Primär och sekundär

prevention
Tillgänglig och god vård

• Fortsatt satsning på SVF – nedkortade ledtider, se över SVF
att ledtiderna är optimala särskilt för förlopp med hög
dödlighet

• Barncancersatsningar
• Långtidsuppföljning och rehabilitering efter

barncancerbehandling
• Implementering av Nationellt Vårdprogram

Cancerrehabilitering – standardiserad skattning
(Hälsoskattning)

• Generellt införande av Min Vårdplan på 1177 inklusive
rehabplan

• Palliativ vård – God och nära vård – samordning mellan
vårdgivare. Resurser till primär- och palliativ vård

• IPÖ
• Samordning - god och jämlik vård generellt
• Närstående
• Barn som anhöriga/närstående
• Kontaktsjuksköterska både inom specialist- och primärvård
• Aktiva överlämningar – mellan vårdenheter, från specialist- till

primärvård
Kunskapsutveckling
• Fortsatt revision/uppdatering av Nationella Vårdprogrammen
• Precisionsmedicin
• Genomets betydelse för insjuknande och behandling
• PROM och PREM
• Coronas påverkan på cancervården

Övrigt

Möte hösten 2021
Möte våren 2022

Nästa möte blir den 23 november mellan kl. 15 – 18, digitalt.
Nästa möte med RCC samverkan i februari, doodle om möte innan
sommaren.
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Uppdragsbeskrivning för nationellt patient- och 
närståenderåd  
Grundläggande uppdrag 

Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslutar om arbetsgrupper/referensgrupper inom 
olika områden där nationell samverkan är av stor betydelse för cancervården. Samtliga 
arbetsgrupper ska arbeta med målet patientcentrerad, jämlik, kostnadseffektiv cancervård av 
hög kvalitet. 
 
Två företrädare utses från respektive RCC:s patient- och närståenderåd förslagsvis ordförande 
och vice ordförande, för att delta och samverka i nationellt patient- och närståenderåd. 

RCC:s samverkansgrupp utser ordförande (handläggare/utvecklare inom RCC) som ansvarar 
för kontakterna med och mellan RCC:s samverkansgrupp och övriga arbetsgrupper. 

De personer som är ansvarig för patientsamverkan på respektive RCC har kontinuerlig kontakt 
för att stämma av frågor mellan RCC:s patient- och närståenderåd.  

Specifikt uppdrag 

Rådet har följande uppdrag:  
 

• Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till cancervårdens utveckling och ges 
möjlighet att påverka det nationella arbetet inom cancerområdet. 

• Vara ingång för RCC:s nationella arbetsgrupper när de söker kontakt och samverkan. 
• Vara ingång för andra nationella grupperingar till exempel myndigheter och andra 

NPO:er för frågor rörande patientsamverkan.  
• Samordna initiativ från de sjukvårdsregionala patient- om närståenderåden.  

Arbetsformer 

Möten:  

• Nationellt PNR träffas två gånger per termin vilket ett tillfälle inkluderar möte med 
RCC samverkan i september och februari. Första hand digitala möten.  

• Nationellt PNR utser en talesperson som förbereder och leder möte med RCC 
samverkan.  

• Mötena föregås av en agenda på inkomna punkter till ordförande både från PNR och 
övriga. 

Arvodering 

• Nationellt patient- och närståenderåd arvoderas enligt Regionala cancercentrums policy 
för patient- och närståendemedverkan från respektive RCC. 

• Nationellt patient- och närståenderåd arvoderas för möte enligt ovan och när rådets 
specifika kompetens efterfrågas i särskilda ärenden och är överenskommet med RCC 
samverkan. 
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Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

 
Gruppens sammansättning 
RCC:s samverkansgrupp/respektive RCC har utsett följande personer till nationell patient och 
närståenderåd. 

• Ordförande: Christina Landegren 
• RCC Norr:  
• RCC Mellansverige:  
• RCC Stockholm Gotland:  
• RCC Sydöst:  
• RCC Väst:  
• RCC Syd:  
• Stödjande RCC:  

 

…………………………………….  

Förnamn Efternamn  

Ordförande i nationella arbetsgruppen  

 

 

……………………………… 

Förnamn Efternamn  

För RCC:s samverkansgrupp  
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