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RCC Norrs patient- och närståenderåd 

Minnesanteckning 

Plats 

Datum/tid 

Digitalt möte, zoom 

2022-06-01 kl. 18.00-20.00 

Närvarande 

Alexandra Andersson, Nätverket mot gyncancer 

Anna Englund, ILCO 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO 

Eva Almevall, Njurcancerföreningen 

Ewa Jonsson, Blodsjukas förening vid NUS 

Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen 

Leif Carlsson, Svenska lungcancerföreningen 

Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen 

Marie Svensson, kontaktsjuksköterska 

Sigrid Hansson 

Tina Persson 

Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen 

Representant RCC Norr 

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare 

Åsa Johansson, handläggare 

Helena Strömqvist, införande av Min vårdplan 

Övriga 

 

Ej närvarande 

Olle Lindinge, Blodcancerföreningen  

Agneta Lång, Melanomföreningen 

Christoffer Hedlund 

Fredrik Östman, Melanomföreningen 

 

 

 

 

 

 

Åsa Johansson       Alexandra Andersson 

Sekreterare       Ordförande  
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Dagordning 

1. Ordföranden öppnar mötet   

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Presentationsrunda 

 

4. Föregående möte 

Du kan ta del av PNR norrs minnesanteckningar här: Patient- och närståenderådet - RCC 

Norr (cancercentrum.se) 

Du kan ta del av Nationella PN:s minnesanteckningar här: 

https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-

narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/  

 

5. Information från RCC norr  

• Utvärdering av ert uppdrag kommer att genomföras i september med en digital enkät. 
Vid flera uppdrag behöver en enkät besvaras för varje uppdrag. 

• Den Sjukvårdsregionala cancerplanen 2022–2024 ska tillsammans med regionala 
handlingsplaner fastställs den 15 juni av Förbundsdirektionen för Norra 
sjukvårdsregionförbundet. 

• Utvärdering av Min vårdplan – RCC Samverkan är positiva till en utvärdering och 
arbete pågår med att ta fram ett underlag för vilka delar som ska utvärderas. 

• Tarmcancerscreening är ingång i RVN, RVB och RNB. RJH startar efter sommaren. 

• Organiserad prostatacancertestning, pilotstart RVB i höst och därefter start för 50- och 
56 åringar 2023. 

 

Ändringar i arvoden 

Arvode utbetalas när RCC kallar till uppdrag och efterfrågar en patient- eller 

närståendeföreträdare för arbete i RCC:s arbetsgrupper eller liknande.  

Ersättningen baseras på riktlinjer framtagen av kunskapsstyrningen.  

Skattepliktigt arvode (nya belopp) gäller från 1/5 med ny blankett: 

1 739 kr för heldagsmöte, mer än 4 timmar 

869 kr för halvdagsmöte 2 till 4 timmar 

242 kr per timme, upp till 2 timmar 

Mötesarvodet inkluderar i normalfallet även för- och efterarbete enligt uppdragsbeskrivning. 

Vid behov kan överenskommelse om extra ersättning göras.  Inkomstbortfall ersätts inte 

utöver arvode enligt ovan. 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
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Ersättning för egna resekostnader betalas ut enligt regional riktlinje för Region Västerbotten.  

Resor ska bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga 

alternativ nyttjas. Följ respektive RCC:s rese- och miljöpolicy. Om möjligt bör distansmöten 

via telefon eller video nyttjas. Bilersättning utbetalas enligt Skatteverkets regler. 

Vid samtidig ersättning från Försäkringskassan kontaktar patientföreträdaren 

Försäkringskassans handläggare för aktuella regler. 

Arvode och ersättning kan endast betalas ut för aktiviteter som genomförs under 

innevarande år. 

Vid frågor rörande utbetalning av arvode och reseersättning kontakta: Sara Huggert 

Sara.Huggert@regionvasterbotten.se  

Möten före 1/5 och möten efter 1/5 – observera att två olika blanketter ska användas.  

 

6. Fokusområde för mötet Min vårdplan och Individuell patientöversikt 

Föredragshållare för Individuell patientöversikt: Alexandra Andersson. 

Se information i föredraget på denna länk. 

 

Föredragshållare för Min vårdplan: Helena Strömqvist, vårdutvecklare RCC norr och 

införandestöd för MVP i Region Västerbotten/Katja Vuollet Carlsson 

 
Patientinformation Min vårdplan 

 

• Mål att alla patienter erbjuds MVP  

• MVP avser både ett verktyg (digital eller pappersformat) och ett arbetssätt, där helheten 
syftar till delaktighet, förståelse och trygghet för patienten genom vårdkedjan.  

• Ägs och tas alltid fram tillsammans med patienten och individanpassas. 

• Individanpassning förutsätter ett strukturerat arbetssätt med återkommande 
behovsbedömningar, bedömningssamtal och uppdatering av MVP genom 
vårdprocessen. 

• Läsa mer här: https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/  

 

mailto:Sara.Huggert@regionvasterbotten.se
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/
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• Nationella versioner av MVP har generisk innehåll och struktur. 

• Erbjuds digital via 1177 och i pappersform. 

• RCC förvaltning av Nationell fördjupad patientinformation till MVP. 

• Läs mer här: https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-
vardplan/nationell-min-vardplan/  

 

 
 

7. Upplägg av Temamöten 2022 

 

6/9 Fokusområde Unga vuxna 

21–22/9 Fysiskt mötet i Umeå, Skiffersalen, lunch till lunch: 

21/9 Fokus på: Prevention, primärvårdensroll och SVF  

22/9 Fokus på; Vård - och behandling och bemötandefrågor 

11/10 Fokusområde cancerrehabilitering och samliv 

30/11 Utvärdering av verksamhetsåret och underlag till årsrapport (Ev. behöver rådet ett 

nytt datum då Leif och Katja har fått förhinder). 

 

8. Rapport från möten  

Återkoppling sjukvårdsregionala dagarna. 

Webbuppkoppling fungerade bra. Många bra och givande föreläsningar. Att de var korta och 

informativa upplevdes positivt.  

Återkoppling nationella RCC-dagarna: Leif Carlson och Christoffer Hedlund deltog. 

Intressanta dragningar. Sverker Olofsson jättebra som moderator. En varierande buffé av 

ämnen att välja mellan. Två väl spenderade dagar. 

 

9. Återkoppling från styrgruppsmöten och nya frågor  

Återkoppling gällande följande: 

https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/nationell-min-vardplan/
https://cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/min-vardplan/nationell-min-vardplan/


Minnesanteckning PNR 

2022-06-01 

5(6) 

 

 

• Har någon diagnos påverkats av pandemin och i så fall hur. 
Inte nämnvärt. 

• Frågan gällande långa ledtider för urinblåsecancer. 
Bristande operationskapacitet en faktor. Man driver frågan vidare för att komma till 
bukt med detta.  

• Hur kan RCC verka för att forskningssjuksköterskor deltar på MDK. 
Behövs göras en kartläggning av hur många forskningssjuksköterskor som finns och 
var. Det är kanske inte motiverat att hen ska vara med på MDK och därför ska en 
kartläggning göras.  

 

Nya frågor till Styrgruppen: 

Patienter med prostatacancer vill att biopsiprov bör genomföras transperinealt i stället för 

transrektalt. Sänker totalkostnad och risk för sepsis uteblir. Minskar användning av 

antibiotika och risk för operation av t ex hjärtklaffar undviks. Se rapport 

rapport_prostatabiopsier_april_2022.pdf .Hur går införandet? (Leif Näckholm) 

 

Hur går tankarna kring att upprätta ett Kraftens hus i Norrland? Region 

Jämtland/Härjedalen håller på att starta upp en mötesplats. Försvårande faktorer är 

ekonomin plus att avstånden och tillgängligheten är begränsande i norrland. 

 

10. Remissrunda för Nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och Min 

vårdplan  

Leif Näckholm lyfter arbetsprocessen för rådets hantering remissversioner och att Leif har 

svårt att hinna med uppgiften. Mer information se kapitel 6, 

https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-

narstaenderadet/styrdokument-pnr-2021.pdf  

 

Vill någon i rådet åta sig uppgiften? Ingen intresserad av uppgiften vid dagens möte så frågan 

bordläggs till nästa PNR möte.  

 

11. Övriga frågor och tips på fördjupnings material  

Leif Näckholm har tillsammans med Charlotte B-T uppdraget som patient- och 

närståenderepresentant i den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för 

cancerrehabilitering. Detta uppdrag vill Leif Näckholm avsluta och ny representant behöver 

utses. I uppdraget ingår bland annat att bevaka patient och närståendeperspektivet, delta vid 

möten och utformning och uppföljning av cancerplan. 

Intresseanmälan skickas till Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se, senast 22/6. Om flera 

intresserade sker lottning och alla meddelas resultat 23/6. Uppdraget är från 1/9 och tills 

vidare. 

 

file:///C:/Users/Leif/Documents/rapport_prostatabiopsier_april_2022.pdf
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
mailto:Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
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Möten via teams: 

16/9 10.00-12.00 

5/10 Sjukvårdsregionaldag via team eller förbokad lokal i regionen.  

18/11 10.00-12.00 

16/12 10.00-12.00 

 

Det nationella PNR ska göra en sammanställning av viktiga/prioriterade frågor att driva 

nationellt. Vad tycker du att nationella patient- och närståenderådet ska arbeta med 

nationellt?  

 

Tips på fördjupingsmaterial (frivilligt att ta del av) 

Nationell anhörigstrategi, läs mer här: https://anhoriga.se/Nyheter/folder-om-

socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/  

 

Här hittar du en länk till cancerfonden om palliativ vård 

 

12. Kommande möten och inbjudningar under 2022 där arvode utgår  

6/9 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom, fokusområde Unga vuxna 

21–22/9 Fysiskt heldagsmöte i Umeå, lunch till lunch. Resa och ev. boende bokas i god tid 

via Sara Huggert, Sara.Huggert@regionvasterbotten.se. Mer information kommer. 

11/10 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom, fokusområde cancerrehabilitering och samliv 

5/12 18.00-20.00 PNR-möte via Zoom, fokusområde utvärdering av verksamhetsåret och 

underlag till verksamhetsberättelse (ev. nytt datum). 

 

13. Mötet avslutas 

 Trevlig sommar tillönskas alla! 

https://anhoriga.se/Nyheter/folder-om-socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/
https://anhoriga.se/Nyheter/folder-om-socialstyrelsens-underlag-till-en-nationell-anhorigstrategi/
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/obotlig-cancer/vard-livets-slut?gclid=EAIaIQobChMIqa6q-6-d-AIVlkaRBR3kbgLrEAAYASAAEgIwM_D_BwE
mailto:Sara.Huggert@regionvasterbotten.se

