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Patient- och 
närståenderådet, 
Regionalt cancercentrum 
norr 

Representanter som ingår i Regionala cancercentrum norrs patient- och närståenderåd (PNR 
norr) ska ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående, samt vara bosatt inom norra 
sjukvårdsregionen. Under verksamhetsåret 2020 har sammansättningen av ledamöter i rådet varit 
enligt nedanstående. Varje diagnosområde kan ha två ledamöter, som båda kallas till rådets möten 
och inbjuds även till aktiviteter som Regionaltcancer centrum norr (RCC norr) arrangerar. 

1.1 Patient- och närståenderådets sammansättning 

Under verksamhetsåret 2020 har PNR haft följande sammansättning. 

Alexandra Andersson har varit ordförande för rådet under verksamhetsåret 2020. Lotta Burvall 
har varit vice ordförande till juni 2020. Därefter har vice ordförande posten varit vakant. 
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Tabell 1. Under verksamhetsåret 2020 har PNR haft följande sammansättning 

Diagnosområde Ledamöter 

Blodcancer Ewa Jonsson 

Bröstcancer Kjerstin Helgstrand 

Gynekologisk cancer Margareta Sundsten och Alexandra Andersson 

Hudcancer Fredrik Östman 

Tarm- och urologisk cancer Charlotte Bygdemo Toytziaridis 

Mun- och halscancer Owe Persson och Anita Björk 

Prostatacancer Leif Näckholm och Alfons Forsman 

Kontaktsjuksköterska Marie Svensson 

 

Dessa personer har slutat i rådet under 2020: 

Elisabet Wiklund, Hudcancer 

Margareta Berglund, Tarm- och urologisk cancer 

Caroline Mattson, Ung cancer 

Ewa Grahn, Ödemförbundet 

 

RCC norrs handläggare Sara Huggert har varit ständig sekreterare under rådets möten och 

vårdutvecklare Katja Vuollet Carlsson från RCC norr har deltagit i rådets möten. 

1.2 Prioriterade arbetsområden 

PNR gjorde ett arbete under 2019 vilka områden som är prioriterade för rådet att arbete med. 
Dessa är samlade i verksamhetsplanen för 2020 som finns i sin helhet på RCC norr:s hemsida: 
www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-
narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/   

Nästa steg är att utse personer som har huvudansvar för respektive område. 

1.3 Patient- och närståenderådets verksamhet under 
2020 

Att ha patientens perspektiv och aktivt arbeta med patient-och närståendedelaktighet är 
grundläggande för RCC norrs arbete. RCC norrs PNR är här en central aktör. PNR driver 
diagnosövergripande frågor av vikt för cancerpatienter oavsett cancerdiagnos och deras 
närstående. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete 

http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/
http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/
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som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till lyfta patienters och 
närståendes behov genom hela vårdprocessen. Rådet är remissinstans för RCC norr.  

PNR norr har under 2020 arbete med att förytliga uppdrag och arbetssätt i rådet. Ett 
Styrdokument för Patient- och närståenderådet är framtaget: Styrdokument för Patient- och 
närståenderådet https://cancercentrum.se/norr/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/  

Utbildningsdags inom palliativ vård: Alexandra Andersson har fått i uppdrag från PNR norr att 
delta i planeringen av en utbildningsdag inom palliativ vård. Det är ett samarrangemang med 
Fredrik Wallin som är sjukvårdsregional processledare för palliativ vård. Utbildningsdagen skjuts 
fram till hösten 2021 på grund av Coronapandemin och kommer ges digitalt. 

1.3.1 PNR-möten 

PNR har under 2020 genomfört fyra PNR-möten som varit via videolänk. Minnesanteckningar 
finns tillgängliga på www.cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/  

1.3.2 Representation i RCC Norrs styrgrupp 

PNR ingår i RCC norrs styrgrupp med två representanter, Alexandra Andersson ordförande och 
Owe Persson ledamot. Deras uppgift är att bevaka patient- och närstående perspektivet och tar 
ofta med sig frågor från rådet. Styrgruppen hade fyra möten under 2020, där PNR var 
representerad vid alla möten.  

1.3.3 Representation i nationella arbetsgruppen för patientsamverkan  

Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) har i uppdrag att utveckla formerna för 
patientsamverkan inom cancervården. Gruppen verkar för att patient- och närståendeföreträdare 
ska ha goda och likvärdiga förutsättningar för sina uppdrag vid samtliga RCC. Alexandra 
Andersson och Leif Näckholm representerar PNR norr i NAP. NAP har haft fyra möten via 
videolänk under 2020. NAP har även två möten årligen med RCC i samverkan.  

1.3.4 Deltagande i regionala diagnosprocessarbetsgrupper 

Flera av rådets ledamöter var under 2020 patient- och närståendeföreträdare i diagnosspecifika 
sjukvårdsregionala processarbetsgrupper och deltagit i möten i dessa grupper. 

1.3.5 Medverkan i nationella vårdprogramgrupper  

Representanter från PNR har även haft uppdrag i nationella vårdprogramgruppen för cancer-
rehabilitering, analcancer, malignt melanom, ovarial cancer och delvis i palliativ vård.  

1.3.6 Remissinstans för nationella vårdprogram 

PNR har beslutat att vara remissinstans för nationella vårdprogram. PNR har tagit fram en mall 
föra att underlätta arbete med att lämna remissvar.  Remissvaren fokuserar framför allt på kapitel 
som rör omvårdnad, cancerrehabilitering och egenvård. Vårdprogram som går på remissrunda 
fördelas i första hand utifrån den diagnosen man representerar i rådet, övriga vårdprogram 
fördelas mellan ledamöterna.  

https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/
http://www.cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
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1.3.7 Webbaserad nationell utbildning för patient- och 
närståendeföreträdare vid RCC 

Alla ledamöter ska genomgå RCC:s framtagna webbutbildning som finns tillgänglig på, 
www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/utbildning/ 

1.3.8 Medverkan i övriga aktiviteter inom ramen för RCC norrs 
verksamhet under 2020 

Deltagare från PNR deltog vid Processledarmötet den 11 november 2020 och där ett 
fokusområde vid mötet var patient och närståendesamverkan. 

1.3.9 Deltagande i andra aktiviteter 

Utöver detta deltog ledamöter från rådet på eget initiativ i olika informationsmöten som har 
arrangerats av RCC norr eller av andra aktörer i regionen.  

1.4 Resultat av årlig uppföljning av patientsamverkan 

Under våren 2020 genomfördes den nationella uppföljningen av hur patient- och närståendeföre-
trädare vid RCC upplever sina uppdrag, i relation till de överenskommelser som tecknats för 
respektive uppdrag. Uppföljningen gjordes med den utvärderingsenkät som NAP utarbetat 
tillsammans med företrädare från RCC. Utvärderingsenkäten skickades till personer som haft 
uppdrag under 2019 och hade en underskriven överenskommelse. Enkäten skickades ut till 18 
personer inom PNR norr och 15 svar inkom. 

Gällande svaren så var det genomgående positiva svar vad gäller överensstämmelse med upp-
draget, bemötande och delaktighet. Majoritet av dom svarande har fått introduktion till uppdraget 
eller gått en företrädare utbildning. De flesta har svarat att tidsgången överensstämde med 
uppdraget. Majoriteten har varit med i PNR mer än tre år. 

De öppna svaren visade även detta år att målet för aktuellt uppdrag kunde till viss del upplevas 
otydligt och uppfattas olika, vilket påverkade i vilken mån man upplevde att målen uppnås. 
Utifrån resultatet lyfte PNR norr att det är viktigt att man gått igenom överenskommelsen 
muntligt för att tydliggöra uppdraget. Det kan finns svårigheter att återkoppla med 
patientföreningen om man inte har en lokal förening. En utmaning som PNR norr har är att nya 
företrädare till rådet och detta är ett fokusområde för rådet under våren 2021. 

Den nationella sammanställningen redovisades vid ett möte mellan NAP och RCC i samverkan. 
RCC Norrs resultat presenteras vid ett PNR-möte och på processledarmötet 11 november 2020. 

1.4.1 Återkoppling av information från PNR-Möten 

Ledamöter som ingår in en regional eller lokalförening har informerat om RCC:s verksamhet i 
möten inom sina respektive Patient-och närståendeföreningar och sprider därigenom kunskap 
om dessa frågor. Frågor inom RCC:s verksamhetsområde diskuteras på föreningarnas möten, för 
att ge ett brett och väl förankrat underlag till ställningstaganden i patientrådet. 

 

http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/utbildning/
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1.5 Slutord 

PNR kommer att i början på 2021 påbörja det viktiga arbete med rekrytering av nya företrädare 
då fler företrädare har slutat under dom senaste åren.  

PNR vill härmed överlämna verksamhetsberättelsen till såväl professionen som till PNR:s 
ledamöter, med en förhoppning att denna sprids i respektive organisationer.  

 

Umeå 2021-03-16 

 

Patient- och närståenderådet RCC Norr 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se/norr 
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