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Dagordning 

1. Ordföranden öppnar mötet 

En tyst minut för Owe Persson som tyvärr lämnat oss sedan senaste mötet.  

2. Godkännande av dagordning      

3. Presentationsrunda 

Namn, bostadsort och ev. patientföreningen 

4. Föregående möte 

Tankar eller funderingar från föregående möte? Du kan ta del av minnesanteckningar här: 
Patient- och närståenderådet - RCC Norr (cancercentrum.se) 

Minnesanteckningarna kommer att finnas upplagda på RCC websida inom 2v efter mötet. 
Inget separat mejl kommer att skickas utan man får själv gå in och läsa. 

Vid återkoppling gällande frågor vid förra PNR-mötet fanns vissa frågetecken vad gäller 
screeningprogrammet och vaccinationen mot HPV. Mer finns att läsa om detta i länkarna 
nedan. 

Här kan man läsa mer om screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer.

Här kan man läsa mer om utrotning av livmoderhalscancer.

Katja återkopplar frågor gällande: 

Frågor gällande vaccination för Covid får tas med behandlande/ansvarig läkare.  

Om PNR önskar en gemensam arbetsyta för dokument kan RCC öppna en Teams yta. 

5. Hur går vi vidare efter utbildningsdagen 

Vad var bra?   
- Inspelning att ta del av om man hade förhinder eller vill lyssna om igen. 
- Informationen om läkemedelskedjan. 
- Kvalitetsavsnittet. 
- Caseberättelsen. 
- Informationen om RCC organisation. 
- Bra med repetition. 

Vad hade kunnat göras bättre?  
- Väldigt bra information inom de områden som presenterades och det hade nog inte 

kunnat göras bättre. 
- Att man fick underlag från föreläsarna som kan delas med sina föreningar. 
- Lite enklare information om läkemedelsprocessen. 
- Svårt att hålla fokus under dagtid, kanske bättre med hybridmöten. 

Vad vill vi ha mer information om? 
- Jobba vidare med informationsflödet mellan patientkontakten till föreningarna och 

vice versa. 
- Rehabilitering. 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/Screening-tjock-och-andtarmscancer/fragor-och-svar-om-screeningen/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/regionsamarbete-mot-livmoderhalscancer/
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- Samliv. 
- Årsredovisningarna, uppföljning av målen i verksamhetsplanen. 
- Distansmöten bra, man sparar restid. 
- Områden inom fokusområdena i verksamhetsplanen. 
- Införandeprocessen. 
- Livskvalitet, hur gör man patienten mer aktiv i diskussionen i valet av behandling. 

6. Godkännande av verksamhetsplanen för PNR norr 2022–2023 

En ny verksamhetsplan ska tas fram för 2022–2023 och kommer att finnas att läsa på RCC 
hemsida, länk till sida här.  

Rådet beslutade att godkänna verksamhetsplanen. 

7. Rapport från möten 

Återrapportering från Nationella PNR möten av Alexandra.  
Vad har det här för betydelse för PNR norr och vad vill vi ta tillbaka till Nationella PNR? En 
fundering att ta med sig.  
Nackdelen när NAP har möten med RCC i Samverkan är att tiden är knapp och att de inte 
får delta hela dagen, exempelvis för att lyssna.  

Punkter att framföra på nästa nationella möte: 
- Bristen på blod, hur ser det ut nationellt och om/hur påverkar det cancervården. 
- Forskningssjuksköterskors deltagande i MDK 
- Alexandra kollar med nationella PNR om hur mötesanteckningarna från deras möten 

får spridas eller om de läggs upp publikt någonstans så att man kan länka till dom. 

8. Återrapport från styrgruppsmöte och nya frågor att ta med sig. 

Återkoppling från styrgruppsmöten och nya frågor. Minnesanteckningar finns att läsa på 
RCC hemsida. 
Leif C berättade om sitt deltagande på sitt första styrgruppsmöte.  
Medskickad fråga om det var någon diagnos som halkat efter under pandemin kommer att 
tas upp på kommande styrgruppsmöte. Dock var intrycket att cancer har varit en prioriterad 
diagnos inom sjukvården. 
Till nästa möte kommer styrgruppen även att svara på frågan gällande långa ledtider för 
urinblåsecancer. 
Att forskningssjuksköterskor bör delta på MDK framförs på nästa styrgruppsmöte. 

9. Temamöten 2022 
Förslag att kommande PNR-möten har ett tema under 2022. Förslag är att en del av mötet 
tillägnas ett tema med ett inledande föredrag av kunnig person inom området från 
sjukvårdsregionen eller andra kunniga personer, med efterföljande frågestund och därefter 
egen diskussion inom PNR norr. Förslag på teman nedan.  

1/6 – Fokusområde; Min vårdplan och IPÖ.   
6/9 – Fokusområde; Försäkringskassan och rapport från Ung Cancer. Ta del av rapporten 
här: Ung Cancer släpper ny rapport om Försäkringskassan - Ung Cancer 

https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-norr/
https://ungcancer.se/ung-cancer-slapper-ny-rapport-om-forsakringskassan/?fbclid=IwAR0EN7Twhf23txnttKhEoeQAJNo8-a4fsvCSwFLZkYIN8vullDyfK-je8sg
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Fysiskt heldagsmöte i Umeå 220921–22, lunch till lunch – Fokusområde; prevention 
förmiddag, eftermiddag bemötandefrågor, ev. kortare utbildning om digitala möten. 

11/10 – Fokusområde; Läkemedelsstudier och forskning  
30/11 – Fokusområde; Cancerrehabilitering   

Rådet beslutade att ge Alexandra, Leif N, Åsa och Katja att planera för kommande fokusområden som 
lyfts vid mötet och i verksamhetsplan. 

10. Information om Multidisciplinär konferens (MDK) 

Ove Andrén, medicinskt sakkunnig på RCC norr, ger ett föredrag om MDK. 

MDK förhåller sig till de vårdprogram som finns för respektive diagnos i val av 
behandlingsstrategi. Detta för att säkerställa en jämlik vård. Man övervakar även 
möjligheten att inkludera patienten i kliniska studier.  

Man kan titta på cancerstudier i Sverige om man är mer intresserad.  

Svårt att som patient kunna delta på en MDK på grund av sekretessen kring varje patient. 

En anteckning ska göras efter varje MDK av behandlande läkare och där bör det framgå 
hur man diskuterat under MDK mötet.  

Hur följer man upp patienter med privata vårdförsäkringar? Då har den offentliga vårdens 
ansvar avsagts och patienten bevakas av den behandlande enheten och inte den offentliga 
vårdens system. Dessa privata patienter återfinns dock ändå i kvalitetsregistren så inga 
patienter tappas bort ur statistiken. 

Oves underlag hittar du bifogat till minnesanteckningen. 

11. Övriga frågor och tips på fördjupnings material 

Tips på fördjupingsmaterial (frivilligt att ta del av) 

Fokus patient arrangerade lunchföreläsningar under Cancerveckan och som är inspelade. 
Mer information här: Cancerveckan 2022 – Fokus Patient 

Världscancerdagen den 4 februari 2022, med tema: Jämlik Vård. Ta del av inspelade 
föreläsningar här: Världscancerdagen 2022 | Nätverket mot cancer (natverketmotcancer.se)

Socialstyrelsens arbete med en nationell anhörigstrategi, läs mer här: Folder om 
Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi (anhoriga.se) 

Övriga frågor 

SVF ledtider. Vad skiljer skälig misstanke och väl grundad misstanke och hur tiderna är satta. 
SVF datumen är satta enligt vad som anses skäligt. Vi kanske kan lägga ett utbildningstillfälle 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
https://fokuspatient.se/cancerveckan-2022/
http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/varldscancerdagen-2022/
https://www.anhoriga.se/nyheter/folder-om-socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/
https://www.anhoriga.se/nyheter/folder-om-socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/
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kring detta och även bjuda in Senada för att berätta om primärvårdens ansvar mm kring 
detta. 

Arvoden när man håller på längre än 2 timmar. Om man drar över 60 min så lägger man till 
att man deltagit i ett entimmes möte till och att det blir sammanlagt ett 3 timmarsmöte. 
Kortare överdrag av mötestiderna ersätts inte. Måste ha bra mötesdiciplin och sluta på 
angiven tid. Möten som drar över tiden men inte mer än en halvtimme skriver rådet då upp 
en extra halvtimme. Blir det att det drar över mer än en halvtimme så skriver rådet upp en 
extra timme. I slutet av varje PNR-möte sammanställer ordförande tiden och tillsammans 
beslutar rådet vilken tid man ansöker arvode för. 

12. Kommande möten och inbjudningar under 2022 där arvode utgår 

Sjukvårdsregionala RCC-dagar 5–6/5 (arvode utgår 5/5). Lär mer här om programmet och 
anmälan: (digitalt eller fysiskt): Sjukvårdsregionala cancerdagar - RCC Norr 
(cancercentrum.se) Sista anmälan: Om man behöver resa och ev. boende för att delta fysiskt 
kontakta Katja via mejl, Katja.Vuollet@regionvasterbotte.se.

1/6 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 
6/9 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 
21–22/9 Fysiskt heldagsmöte i Umeå, lunch till lunch 
11/10 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 
30/11 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom 

13. Mötet avslutas 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/maj/sjukvardregionala-cancerdagar/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/maj/sjukvardregionala-cancerdagar/
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Vad är en MDK ?

Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients 
behandlingsalternativ för att få bästa behandlingsresultat.

Det finns på RCC-hemsida en Checklista för hur en MDK byggs upp.

MDK kan vara lokal, regional och nationell.

2022-05-09 Ove Andren



Patientperspektiv vid MDK

Frågor man bör ha svar på från patienten inför MDK.

• Information om allmäntillstånd och funktionsstatus är av vikt att inventera.

• Vad är viktigt för dig (som kan ha inverkan på eventuellt behandlingsförslag)?
• Hur skulle du beskriva din fysiska och psykiska hälsa? 
• Hur ser ditt sociala nätverk ut? Har du behov av stöd?  
• Har du några sjukdomar som vi bör veta om? Vilka läkemedel tar du?



Vilka kan ingå i en MDK

• Kontaksjuksköterska.

• Behandlande läkare.

• Kirurg/Urolog/Gynekolog/ÖNH-doktor/Ortoped/Plastikkirurg.

• Onkolog.

• Röntgenläkare.

• Patolog.

• Laboratoriemedicinare.

• Kurator/Psykolog

• Sjukgymnast/Arbetsterapeut/Uroterapeut.

• Etc.

2022-05-09 Namn | Sammanhang



2022-05-09 Namn | Sammanhang

Kan en patient vara med på en MDK ?



Vad avhandlas på en MDK?

Vem beslutar på en MDK?

2022-05-09 Namn | Sammanhang
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