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RCC Norrs patient- och närståenderåd 

Minnesanteckning 

Plats 
Datum/tid

Digitalt möte, zoom 
2022-10-11 kl. 18.00-20.00 

Närvarande 

Alexandra Andersson, Nätverket mot gyncancer  

Ewa Jonsson, Blodsjukas förening vid NUS 

Fredrik Östman, Melanomföreningen 

Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen 

Leif Carlsson, Svenska lungcancerföreningen 

Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen 

Christoffer Hedlund 

Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen 

Representant RCC Norr 

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare 

Åsa Johansson, handläggare 

Övriga 

Tina Nevin 

Ej närvarande 

Agneta Lång, Melanomföreningen 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO 

Eva Almevall, Njurcancerföreningen 

Marie Svensson, kontaktsjuksköterska 

Olle Lindinge, Blodcancerföreningen  

Sigrid Hansson 

Tina Persson 

Åsa Johansson Alexandra Andersson 

Sekreterare  Ordförande
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Dagordning 

1. Ordföranden öppnar mötet   

2. Godkännande av dagordning 
Mötet godkände dagordningen. 

3. Fokusområde för mötet Cancerrehabilitering och samliv 

Föreläsare: Tina Nevin, auktoriserad sexolog och leg barnmorska. Föredrag om sexuell 
hälsa, med efterföljande frågestund. Tinas underlag bifogas anteckningarna. Tinas e-
postadress: tinanevin@me.com

Katja ger en kort presentation om regionernas arbete inom områdena, med efterföljande 
dialog. Katjas underlag bifogas anteckningarna. 

4. Föregående möte 

Tankar eller funderingar från föregående PNR-möte 9/9? Inget att lyfta. 
Mötesdagarna 21–22/9 funderingar och vad tar PNR med sig? 
Mirjams föreläsning uppskattades.  
Roligt att se hur fint det blivit på strålbehandlingen.  
Roligt att se Björkens aktiviteter. 
Tekniken fungerade bra för Teamsdeltagande.  
Två bra dagar. 

Minnesanteckningarna från de fysiska dagarna i september kommer inte att läggas på 
webben utan skickas ut separat till alla i PNR.  

Du kan ta del av PNR Norrs minnesanteckningar här: Patient- och närståenderådet - RCC 
Norr (cancercentrum.se) 

5. Information från RCC norr  
Allmän information från RCC Norr gällande fastställda och publicerade kunskapsstöd. 
Här kan du läsa mer om RCC olika kunskapsstöd: https://cancercentrum.se/norr/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/

Nya fastställda Nationella vårdprogram (NVP) och Standardiserad vårdförlopp (SVF) 
• NVP Matstrupe- och magsäck 

Nationella versioner av Min vårdplan (MVP) 
• ALL för barn  

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
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6. Rapport från möten  
 Återkoppling Nationella PNR-möte. Du kan ta del av Nationella PNR 

minnesanteckningar här: https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-
patient--och-narstaenderad/

 Minnesanteckningar från RCC i Samverkan hittar ni här:

 Återkoppling sjukvårdsregionala cancerrehabiliteringsdagen 5 okt (alla som deltog) 
Intressant och kunde skapa kontakter. Svårt med hybridmöten. Upplevdes som 
ställd till professionen, framför allt enkäten efteråt. Katja tar med sig denna 
synpunkt till nästa år, dagen är dock ffa riktad till vårdpersonal. 

 Workshop– hur kan vi bli bättre på att tidigt upptäcka cancer? (Leif C) 
15 minuters pass med föredrag om en massa olika ämnen bl.a.AI i vården, cancer i 
primärvården mm. Var ca 60 personer på plats. Leif ska få alla föredragsunderlag 
och skickar ut dessa då de anlänt.  

 Leif N var med på de urologiska dagarna i Malmö. Tyvärr fick inte patienter delta i 
allt. Fick träffa många inom professionen och många bra föredrag.  

 Christoffer ska delta i ett möte med Patientsäkerhetsrådet. 

7. Återkoppling från styrgruppsmöten och nya frågor  

Återkoppling gällande följande: 

 Hur kan RCC verka för att forskningssjuksköterskor deltar på MDK. Svar från 
styrgruppen i maj att kssk kan delta i mån av tid. Eventuellt ville man göra en 
kartläggning av hur många kssk som finns och kan delta.  

 Patienter med prostatacancer vill att biopsiprov bör genomföras transperinealt i 
stället för transrektalt. Hur går införandet? Man håller på att bygga upp en 
kompetens hos läkarna och införskaffa utrustning för att kunna införa detta.  

 Mötesplatser för cancerdrabbade, hur ser man i sjukvårdsregionen/regionerna på att 
starta upp mötesplatser? Man väntar in Jämtland för att se hur det kommer att 
fungera.  

 Aktualisera frågan åter varför det inte finns möjlighet att se provsvar på 1177 i 
Region Västerbotten. Det är nu klart att Västerbotten kan erbjuda detta. Man ska 
bara ordna det datatekniska och man hoppas ha det infört innan årets slut.  

 Varför är det lång till information om när man ska få komma på sina kontroller? På 
grund av bemanningssituationen.  

Nya frågor till Styrgruppen: 

 Hur få fler att söka vårdutbildningar? Vad görs? 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/


Minnesanteckning PNR 

2022-10-11 

4(5) 

8. Remissrunda för Nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och Min 
vårdplan  

Avstämning gällande tilldelning av remissvaren 

 Hur kändes det att bli tilldelat ett Nationellt vårdprogram, standardiserat 
vårdförlopp och Min vårdplan?  
Kändes jobbigt att hinna med att läsa.  

 Om man påbörjat remissvaret: Vad har varit lätt och vad har varit svårt? 
En påminnelse lyftes om att man inte behöver kommentera all text och att man kan 
använda dokumentet i vårt styrdokument som underlag om man vill. Länk till 
styrdokumentet.

9. Boka mötestider för 2023 

6 möten á 2 h 18.00-20.00 och ett fysiskt möte lunch till lunch hösten 2023. 
17 januari  
8 mars 
16 maj 
24 augusti 
Fysiskt möte 19–20 september 
24 oktober 
5 december 

10. Övriga frågor och tips på fördjupnings material  

Tips på fördjupingsmaterial (frivilligt att ta del av) 
Boktips: Yoga erotica av Karin Björkegren Jones 

Fredrik tipsade om ESMO:s konferenser där patienter är välkomna. Länk till det hittar ni 
här: 

Vill du ta del av mer material med Tina Nevin var hon med i ett webbinarium med 
Nätverket mot gynekologisk cancer som du kan se här; 
https://www.youtube.com/watch?v=gR-
YmBt8Wio&list=PLdkzsXOBbvCvjBJ1Y0M8c4jOxcg1boBKa&index=12

Hon har också deltagit i ett poddavsnitt som heter sexuellt välbefinnande. Det är Nätverket 
mot gynekologisk cancers podd, Gyncancer Podden. Här kan du lyssna till avsnittet; 
https://gyncancer.se/gyncancerpodden/

11. Kommande möten och inbjudningar  

Kommande möte där arvode utgår  
5/12 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom, fokusområde utvärdering av verksamhetsåret och  
underlag till verksamhetsberättelse. 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/styrdokument-pnr-2021.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/styrdokument-pnr-2021.pdf
https://www.esmo.org/meetings/past-meetings/esmo-congress-2022/programme/patient-advocacy-track
https://www.esmo.org/meetings/past-meetings/esmo-congress-2022/programme/patient-advocacy-track
https://www.youtube.com/watch?v=gR-YmBt8Wio&list=PLdkzsXOBbvCvjBJ1Y0M8c4jOxcg1boBKa&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=gR-YmBt8Wio&list=PLdkzsXOBbvCvjBJ1Y0M8c4jOxcg1boBKa&index=12
https://gyncancer.se/gyncancerpodden/
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Kommande möte där arvode inte utgår (frivilligt att delta) 
18 oktober kl. 13.00-15.30 Nationellt webbinarie som fokuserar på digitala möjligheter för 
cancerrehabilitering, mer information och anmälan: 
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/digitala-
mojligheter-for-cancerrehabilitering--goda-exempel/

21 oktober 13.00-14.00 Fortbildningsfredag cancer - seminarieserie för patientnära 
fortbildning inom cancerområdet. https://cancercentrum.se/norr/om-
oss/kalender/2022/oktober/fortbildningsfredag-cancer---seminarieserie-for-patientnara-
fortbildning-inom-canceromradet/

27 oktober 17.30-18.30 Nationellt webbinarie om Min vårdplan, mer information och 
uppkoppling: https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/vad-
du-behover-veta-om-min-vardplan---digitalt-mote-for-patienter-narstaende-och-
intresserade/

12. Mötet avslutas 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/digitala-mojligheter-for-cancerrehabilitering--goda-exempel/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/digitala-mojligheter-for-cancerrehabilitering--goda-exempel/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/oktober/fortbildningsfredag-cancer---seminarieserie-for-patientnara-fortbildning-inom-canceromradet/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/oktober/fortbildningsfredag-cancer---seminarieserie-for-patientnara-fortbildning-inom-canceromradet/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/oktober/fortbildningsfredag-cancer---seminarieserie-for-patientnara-fortbildning-inom-canceromradet/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/vad-du-behover-veta-om-min-vardplan---digitalt-mote-for-patienter-narstaende-och-intresserade/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/vad-du-behover-veta-om-min-vardplan---digitalt-mote-for-patienter-narstaende-och-intresserade/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/vad-du-behover-veta-om-min-vardplan---digitalt-mote-for-patienter-narstaende-och-intresserade/
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Tina Nevin
Auktoriserad sexolog och handledare (NACS/SfS), 
Leg. Barnmorska, 
4-D Wheel handledare
www.4-dnet



DEFINITIONER
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Sexuell hälsa 
- utgår från vår sexualitet och beskriver hur vi mår 
i såväl sociala, fysiska, psykiska som existentiella 
aspekter. 

Sexualitet
- Ett av våra grundbehov genom hela livet –
sexualiteten är en del av identiteten, självbilden, 
självkänslan och vår sexuella orientering. 

Dessa definitioner utgår från
WHO, Världshälsoorganisationens
definitioner
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VAD KAN PÅVERKA VÅR

SEXUELLA HÄLSA?
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• Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och 

reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

följderna av cancersjukdom och dess behandling.

• Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och 

närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra 

liv som möjligt

• Cancerrehabilitering ska erbjudas från diagnos och 

resten av livet.

I Sverige finns många regionala 
och nationella Vårdprogram, 
detta berör cancerrehabilitering
https://cancercentrum.se/samverkan

https://cancercentrum.se/samverkan
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Sexuell hälsa möter neurovetenskap*

PLANERA MERA – slå hål på myten att sex ska vara spontant.
o Boka in egen tid – skriv träningsdagbok
o Identifiera - 1. vad brukade jag njuta av?

2. vad njuter jag av idag?
3. vad längtar jag efter?
4. vad hindrar mig?
5. vad kan fungera med träning?
6. egna förslag

* Vetenskapen om nervsystemets 
uppbyggnad och funktioner. 

o Prioritera och fokusera på dina möjligheter
o Sök hjälp
o Lär och lär om – tänk och tänk om
o Träna olika övningar – prova dig fram
o REPETERA
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Konsten att boka tid är att prioritera

• Skriv in regelbundna tider med bläck i dig kalender 

• Se till att du är på en trygg plats– ensam eller 
tillsammans med partner.

• Prata bekräftande till din kropp

• Utforska kroppen  - skaffa kunskap, visualisera, gå 
på kroppssafari

Det kan kännas pinsamt och svårt i början, men ge inte upp. 
Skapa nya vanor där ditt välbefinnande får plats. 
Att göra något regelbundet är som att skapa en ny stig, det 
behövs många vändor innan den finns där. 
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Att läka och helas betyder inte att 
skadan aldrig funnits. 
Det betyder att den inte längre 
kontrollerar våra liv

Vi behöver alla ta hand om vårt 
eget sexuella välbefinnande



Tips

www.1177.se

www.cancerfonden.se

www.cancercentrum.se
www.aleahcare.com

www.pistill.se

©Tina Nevin 2022

http://www.1177.se/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.cancercentrum.se/
http://www.aleahcare.com/
http://www.pistill.se/
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Cancerrehabilitering och sexuell hälsa i norra sjukvårdsregionen 

2022-10-24



Cancerrehabilitering sjukvårdsregionalt

• Sjukvårdsregional arbetsgrupp, representanter från hela regionen och 2 PNF.

• Sjukvårdregional uppdragsbeskrivning möten 6 ggr/år och PNR har en 
överenskommelse.

• Övergripande uppdrag – implementera vårdprogrammet.

• Processplan – mål till sjukvårdsregionerna cancerplan, 
https://cancercentrum.se/norr/vara-
uppdrag/cancerrehabilitering/cancerrehabilitering-i-norr/

2022-10-24

https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/cancerrehabilitering-i-norr/


Sexuell och reproduktiv hälsa

Kap 11 Sexuell och reproduktiv hälsa, rekommendation i vårdprogrammet  för 
cancerrehabilitering :

• Patientens läkare och kontaktsjuksköterska bör under hela cancervårdförloppet 
informera om sjukdomens och behandlingens potentiella påverkan på den sexuella och 
reproduktiva hälsan och i dialog med patienten uppmärksamma behov av 
rehabilitering.

• Varje verksamhetsområde bör ha kompetens för denna dialog och ha riktlinjer för 
diagnostik samt hur kontakt vid behov etableras med en sexolog eller annan expert.

2022-10-24



Sexuell hälsa sjukvårdsregionalt

• Kompetens förhöjning på basnivå - dialog pågår för framtagande av 
basutbildning. 

• Det finns ett Sexologiskt Centrum i norra regionen och enheten ligger under 
Kirurgiskt centrum, Nus. Enheten tar emot alla patienter som har någon typ 
av sexologisk problematik oavsett bakomliggande sjukdom. Patienten och 
eventuella närstående kan erbjudas medicinsk konsultation och sexologisk 
behandling, enskilt eller i par. Alla landsting i regionen kan remittera till 
Sexologiskt Centrum.

• Fertilitetscentrum finns i Umeå. 

• Två personer i varje region har med ekonomiskt stöd från RCC Norr  
genomgått en fördjupad utbildning inom sexologisk hälsa (2019). 

2022-10-24



Cancerrehablitering och sexuell hälsa regionalt arbete

Region Västerbotten

• Ny regional processledare, började1/9

• Finns en regionla arbetsgrupp

• Sexologisk kompetens finns bland annat cancercentrum

Region Norrbotten

• Ingen utsedd regional processledare

• Dialog planeras med behandlingsenheterna
• Dialog och förarbete för upplägg av Cancerskola
• Diskussion om Samtals Café kan vara en fortsättning efter en cancerskola
• Träningsgrupper finns
• Sexologiskmottagning finns i Sunderbyn

2022-10-24



www.rvn.se

Det här har vi gjort….

• Vi har lokala riktlinjer utifrån Vårdprogrammet

• Vi har lokal rutin för rehabilitering av patient med hjärntumör

• Vi har ett specialistteam för cancerrehabilitering (50% 
processledare, 20 % av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut 
kurator och psykolog. Sexologisk kompetens finns i teamet).

• Vi har multiprofessionella team på specialiserade mottagningarna; 
hematologen, kvinnokliniken, lungkliniken och onkologen

• Vi har skriftlig information om cancerrehabilitering

• Vi har cancerskola fysiskt/digitalt två gånger om året



www.rvn.se

Det här gör vi nu -omstart efter 
pandemin
• Komma igång med gemensamma teamronder igen

• Fortsätta med implementeringen av det nationella vårdprogrammet 
genom information till de kliniker som opererar och behandlar 
cancerpatienter.

• Information till primärvårdens rehabpersonal

• Information till primärvårdens ledning i Region Västernorrland

• Dialogmöte med Österåsens livstilsenhet

• Arbete med att se till att lymfödemterapeut finns på varje sjukhus i 
regionen

• Det finns skriftlig information om sexuell hälsa många oklarheter 
hur den används



www.rvn.se

Utmaningar inför framtiden
• Att alla patienter verkligen får information om cancerrehabilitering

• Att alla patienter erbjuds att göra Hälsoskattning

• Att alla patienter får erbjudande att gå cancerskola

• Att kontaktsjuksköterskorna får avsatt tid så att de orkar engagera 
sig i patienten rehabilitering

• Att arbeta vertikalt med rehabilitering i lodrät organisation så att 
varje patient verkligen får en skräddarsytt individuell 
rehabiliteringsplan med kraftfulla åtgärder



Aktuellt i Region Jämtland Härjedalen

 Uppstart mötesplats för cancerberörda

 Fysisk aktivitet- Friskis&Svettis

 Fortsatt utveckling av Cancerrehabteamet

 Införande digital Min vårdplan

Sexuell hälsa

 Fortsatt utveckling av Cancerrehabteamet, där sexologisk kompetens finns.

 Utbildade sexualrådgivare (uroterapeuter och kssk inom kvinna). 



Fastställda och publicerade kunskapsstöd

Här kan du läsa mer om RCC olika kunskapsstöd: 
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/

Nationella vårdprogram (NVP) och Standardiserad vårdförlopp (SVF)

• NVP Matstrupe- och magsäck

Nationella versioner av Min vårdplan

• ALL för barn 

2022-10-24

https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/


Arvodering möten och resor
Den nya policyn börjar gälla fr o m 1 oktober. Arvode och ersättning kan endast 
betalas ut för aktiviteter som genomförs under innevarande år.

Nya rutiner för ersättning utgår enligt fastställd uppdragsbeskrivning för arbetet som 
patientföreträdare medverkar i. Det som är nytt är att även restid ersätts.

För medverkan i möten/aktiviteter utgår ersättning med utifrån prisbasbeloppet för 
2022, 48 300 kronor, vilket motsvarar:
1 739 kronor för heldag
869 kronor för halvdag
242 kronor/timme.

Ersättning för restid ges enligt ovanstående belopp.

Läs mer här: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkunskapsstyrnin
gvard.se%2Fdownload%2F18.542a096a18019210a485b969%2F1650527517007%2
FPatientmedverkan-rutin-2022-04-21.docx&wdOrigin=BROWSELINK
Arvodesblankett: https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/pnr-2022/arvodesansokan-pnr-rcc-
norr.pdf

Vid frågor rörande utbetalning av arvode och reseersättning kontakta: Sara Huggert 
Sara.Huggert@regionvasterbotten.se

2022-10-24

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkunskapsstyrningvard.se%2Fdownload%2F18.542a096a18019210a485b969%2F1650527517007%2FPatientmedverkan-rutin-2022-04-21.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-narstaenderadet/pnr-2022/arvodesansokan-pnr-rcc-norr.pdf
mailto:Sara.Huggert@regionvasterbotten.se


ÖVRIG INFORAMITON 

Nationella webbinarier (frivilligt att delta och inget arvode utgår):

– 18/10 kl. 13.00-15.30 Nationellt webbinarie som fokuserar på digitala möjligheter 
för cancerrehabilitering, mer information och anmälan: 
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/digitala-
mojligheter-for-cancerrehabilitering--goda-exempel/

– 21 oktober 13.00-14.00 Fortbildningsfredag cancer - seminarieserie för 
patientnära fortbildning inom cancerområdet. https://cancercentrum.se/norr/om-
oss/kalender/2022/oktober/fortbildningsfredag-cancer---seminarieserie-for-
patientnara-fortbildning-inom-canceromradet/

– 27 oktober 17.30-18.30 Nationellt webbinarie om Min vårdplan, mer information 
och anmälan: https://cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2022/oktober/vad-du-behover-veta-om-min-vardplan---digitalt-mote-
for-patienter-narstaende-och-intresserade/

2022-10-24

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/digitala-mojligheter-for-cancerrehabilitering--goda-exempel/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/kalender/2022/oktober/fortbildningsfredag-cancer---seminarieserie-for-patientnara-fortbildning-inom-canceromradet/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/kalender/2022/oktober/vad-du-behover-veta-om-min-vardplan---digitalt-mote-for-patienter-narstaende-och-intresserade/
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