
1 (4)

Minnesanteckningar

Patient- och närståenderådet RCC Norr

När: 2021-11-04 via Teams
Tid: 17.00 - 19.00

Dagordning

1. Ordföranden öppnar mötet

2. Godkännande av dagordning
Rådet godkänner dagordningen.

3. Presentationsrunda
Leif Näckholm, Ewa Jonsson, Eva ILCO, Charlotte Bygdemo, Sigrid Hansson, Alexandra Andersson, Kjell
Wåglin, Anna Englund, Fredrik Wallin, Ove Andren, Anna-Lena Sunesson, Fredrik Östman, Ulla
Svedinger, Fredrik Östman, Agneta Lång, Eva A.

Anmälda förhinder: Maria S (kssk), Leif, Tina, Christoffer, Olle.

4. Föregående möte
Pkt 8 förra mötet 210921. Owe Persson hade frågat politikerna om varför man inte kan se provsvar i
Västerbotten och hade fått positiv respons att det är på gång.

5. Sjukvårdsregionala Cancerplanen för 2022–2024, Anna-Lena Sunesson och Ove Andren
Anna-Lena ger en bakgrund till varför cancerplanen tas fram och arbetsprocessen för den. Anna-Lena
gick igenom målen i den Sjukvårdsregionala Cancerplanen för 2022–2024 (bifogad Utkast
Sjukvårdsregionala Cancerplanen för 2022–2024 och Anna-Lenas bilder). Arbetsprocessen kring
planen:

• Att utarbeta, implementera och följa upp sjukvårdsregionala cancerplaner har ingått i RCCs
grunduppdrag sedan 2011

• Pågående arbete med en ny plan för 2022–2024: nu i utkastversion för synpunkter
• Krav: kortare övergripande plan med färre mål
• Utkastet till plan diskuterat med de sjukvårdsregionala process-ledarna 25/10, RPO Cancer

26/10, behandlas idag i PNR och i RCC Norrs styrgrupp 9 nov.
• Planen ska presenteras för NRF:s förbundsdirektion 7-8 dec
• Därefter uppdrag till respektive region att utarbeta konkreta handlingsplaner för hur man

utifrån sina förutsättningar ska arbeta för att nå målen i cancerplanen. Efter det fastställs
cancerplanen.

• Årliga uppföljningar både av cancerplanen och de detaljerade processplanerna för respektive
område/diagnos, som kommer att publiceras på RCC Norrs webbplats.

Synpunkter från rådet på tillägg till cancerplanen:
Owe Persson saknar livskvalitetsfrågan, att den behandlande organisationen har en diskussion med
patienten om vilka konsekvenser en föreslagen behandling får. Utmaningen blir hur man följer upp en
sådan fråga. Målen behöver vara mätbara i planen men frågan kanske kan ingå i texten.
Alexandra Andersson vill se tillägg med IPÖ och något mål kring det. Kan vara svårt i dagsläget då man
inte riktigt vet hur utvecklingen kring IPÖ ska ske på grund av t.ex. olika journalsystem. Rädslan finns
att det blir en långbänk av det hela. Att det bara står digital min vårdplan i målen beror på att det kan
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man mäta, vilket är svårt om man får den i pappersformat. Förtydliga att man ska erbjudas en Min
vårdplan.
Länk till information om IPÖ: https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/min-
vardplan/ipo-och-min-vardplan/

Anna Englund tog upp rehabiliteringsfrågan efter avslutad behandling. Det finns ett mål om att
strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov erbjuds samtliga cancerpatienter, vilket innefattar att
det sker genom hela vårdkedjan. Det är en utmaning att mäta.
Ulla Svedinger tar upp informationsöverföringen och att man har olika journalsystem. Nytt är på gång
men det kommer att ta år innan allt är infört men målet är att det ska vara så lite manuell inmatning
som möjligt. Regionerna är självbestämmande.
Eva undrar om cancerplanen och vårdprogram kan föras ihop tydligare.

Är det någon som kommer på något mer kring cancerplanen, kontakta Anna-Lena eller Katja senast
måndag 8 november.

6. Fokusområde palliativ vård, Alexandra
• Återkoppling från de som deltog på utbildningsdagen ”Fortsättningar att leva tills man dör”

14 okt: Upplevdes som bra. Vissa punkter är man mer intresserad av än andra men
sammantaget en fin dag.

• Alexandra och Fredrik återberättar kärnpunkter från föredragen.
• Åhörarkopior från dagen, se här Förutsättningar att leva tills man dör - RCC Norr

(cancercentrum.se)

Synpunkter från diskussionen:
Viktigt att det erbjuds olika former av palliativ vård.
Man lyfte vikten av att informerar om vilka alternativ till palliativ vård som finns i ett ”tidigt” skede så att
vården kan möta upp behoven och önskemålen som personen har.
Idéer för fortsatt arbete mejlas till Alexandra.
Fredrik kommer att skicka rapporten som kan ligga till grund för fortsatta diskussioner och idéer på
områden att arbete vidare med.

7. Återkoppling och frågor till styrgruppen från PNR, Owe och Alexandra
• Återkoppling till rådet på fråga: 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.

• Frågor från rådet till nästa styrgruppsmöte: långa ledtider för urinblåsecancer för
Västerbotten, varför?

8. Rapport från möten
• Rapport från digital workshop den 19 okt där RCC samverkan bjudit in patient och

närståenderåden med syfte att främja arbetat med vårdprogram och inhämta synpunkter
från patient och närståenderåden.

Charlotte redovisar:
Det är väldigt olika från olika PNR, vissa besvarar remisser och vissa inte.
Varje nationellt vårdprogram har ett stödjande RCC och ett förslag vara att PNR vid det stödjande RCC
borde ansvara för att lämna remissvar på de nationella vårdprogram som man är stödjande för.
Det kommer att göras en gemensam lathund för alla PNR som stöd när man svara på remisser.
En fråga som kom upp var: Hur kan PNR verka för att med närstående och anhörigas synpunkter i
remissvaren? Det är en utmaning att nå ut till närstående, där kan patientföreningen ha en roll att sprida
information när vårdprogram och SVF går på remissrunda.
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9. Nationella vårdprogram och SVF på remiss
Nästa remissrunda för Nationella vårdprogram (NVP) och standardiserade vårdförlopp (SVF) är 15/11–
15/2.
SVF Tjock- och ändtarmscancer
NVP för bröstcancer
NVP njurcancer
NVP för screening av tjock- och ändtarmscancer
NVP Lungcancer

Remissvar Generell patientinformation till Min vårdplan
• Katja ger en bakgrund och syfte till texterna, se bifogade bilder
• Information och förfrågan har gått till samtliga PNR
• Remissrunda pågår mellan 4/10 - 19/11
• Bifogat finns fil med texterna, en versionsinformation som talar om vad som är ändrat sedan

förra versionen av de generella texterna och en svarsmall (som är frivillig att använda).

Beslut: Rådet beslutade att var och en som vill lämna ett remissvar gör det.

10. Övriga frågor (3 min)
Inga övriga frågor.

11. Kommande möten och inbjudningar
PNR-möten under 2021 via Zoom:
30/11 16-19 (arvode utgår)

Utbildningar
30/11 17-19 Interaktiv digital fortbildning om precisionsmedicin för RCC:s patient- och
närståendeföreträdare. Föredragen kommer att spelas in. Beslutas att nästa PNR möte går som
planerat och att man tar del av utbildningen vid senare tillfälle.

PNR-möten under 2022
29–30/3 Fysiskt möte lunch till lunch. Ni som inte hade möjlighet att delta fysisk dessa datum,
kommer det att finns möjlighet att delta digitalt (arvode utgår och resa kan bokas via RCC, mer
information kommer närmare mötet)

Vid nästa möte kommer PNR-möten bokas för 2022. (arvode utgår)

12. Mötet avslutas



Sammanfattning av utbildningsdagen
”Förutsättningar att leva tills man dör”
Alexandra Andersson



Vad är palliativ vård





Livskvalitet

• Ingen exakt definition trots att
begreppet är så vedertaget

• Mycket individuellt

• Förändras med
tiden/sjukdomsförloppet

• Ej bara fri från symtom

• Ser till helheten (fysisk, psykisk,
social, andlig).





Ojämlikhet





Att vara närstående







Generell nationell patientinformation
till MVP
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Nationell patientinformation i MVP

Generell patientinformation
• Texter som gäller för flera diagnoser
• Texterna utgör ett stöd till arbetsgrupper som tar fram Min vårdplan per diagnos
• Texterna diagnos anpassas vid behov
• Ingen patient får all information utan endast den hen är i behov av
• Skrivs av utsedda personer som har kompetens inom området eller är sammanställd

information från olika källor av Nationella samordnare för MVP

Diagnosspecifik patientinformation
• Tas fram av den nationell arbetsgruppen för diagnosen
• Använder den generella patientinformationen (befintliga eller diagnosanpassade texter)
• Kan utgå från samställd befintlig information från regionerna

Nationella arbetsgrupper för framtagande av patientinformation består av
• Representanter från varje sjukvårdsregion
• 1-2 patientföreträdare
• Författare med specialistkompetens inom vissa områden
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Remissrunda nationella versioner av MVP

Generell patientinformation

• Nationella arbetsgruppen för KSSK och MVP

• PNR i respektive RCC

• Revideras 1 ggr/år

• Pågår diskussion om remissförfarandet ska ändras

Diagnosspecifik patientinformation till MVP

• Öppen remissrunda fr.o.m. november 2021

• Vissa kommer att särskilt uppmärksammas att materialet är på remissrunda

• Översyn och ev. revidering årligen
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Fastställande och publicering

• Fastställs av nationella arbetsgruppen för KSSK och MVP

• I pappersform på webben (under Cancerdiagnoser och Min
vårdplan) och digitalt via 1177 vårdguiden
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