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RCC Norrs patient- och närståenderåd 

Minnesanteckning 

Plats 

Datum/tid 

Digitalt möte, zoom 

2022-09-06 kl. 18.00-20.00 

Närvarande 

Alexandra Andersson, Nätverket mot gyncancer 

(via video) 

Eva Almevall, Njurcancerföreningen 

Ewa Jonsson, Blodsjukas förening vid NUS 

Fredrik Östman, Melanomföreningen 

Leif Carlsson, Svenska lungcancerföreningen 

Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen 

Sigrid Hansson 

Tina Persson 

Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen 

 

Representant RCC Norr 

Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare 

Åsa Johansson, handläggare 

Övriga 

Emma Tonnes 

Gustav Zetterberg 

Ej närvarande 

Agneta Lång, Melanomföreningen 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO 

Christoffer Hedlund 

Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen 

Marie Svensson, kontaktsjuksköterska 

Olle Lindinge, Blodcancerföreningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Johansson       Leif Näckholm 

Sekreterare       Ordförande  
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Dagordning 

1. Ordföranden öppnar mötet   

Leif Näckholm ordförande vid mötet då Alexandra har förhinder. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Mötet godkände dagordningen. 

 

3. Presentationsrunda 

 

4. Föregående möte 

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:  

- Arvode och reseersättning  
- Utvärdering patientsamverkan inom RCC 
- Cancerplanen 
- Fastställda och publicerade kunskapsstöd inom RCC 
- PNR möte 21–22/9 
- Ny representant i sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering Tina 

Persson 

 

Ändringar i arvoden 
Den nya policyn börjar gälla fr o m 1 oktober. När den är klar skickas information till rådet. 
Policyn behöver förtydlags gällande arvode för resa till och från möten.  
 
Nya arvoderas ersättning för möten gäller enligt tidigare information. Ersättningsmodell och 
ersättningsnivåer regleras av Rutin för patientmedverkan i Nationellt system för 
Kunskapsstyrning, se Patientföreträdare i arbetsgrupper SKR (kunskapsstyrningvard.se): 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/
nationellaarbetsgruppernag/patientforetradareiarbetsgrupper.56249.html  
 
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 

 
Resor ska bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga 
alternativ nyttjas. Följ respektive RCC:s rese- och miljöpolicy.  

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

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/motesanteckningar/patientradet/
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nationellaarbetsgruppernag/patientforetradareiarbetsgrupper.56249.html
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/omkunskapsstyrning/organisation/nationellaarbetsgruppernag/patientforetradareiarbetsgrupper.56249.html
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Vid frågor rörande utbetalning av arvode och reseersättning kontakta: Sara Huggert 

Sara.Huggert@regionvasterbotten.se  

 

Utvärdering av patient- och närstående samverkan 

• Utvärdering kommer att genomföras i september med en digital enkät.  

• Vid flera uppdrag behöver en enkät besvaras per uppdrag. 

• Patient- och närstående företrädare i NVP-grupper kommer att få mejl från Christina 

Landegren och de som har sjukvårdsregionala får mejl från Katja Vuollet Carlsson.  

• Resultat kommer att presenteras för PNR och en gemensam dialog hur vi tillsammans 

kan utveckla och stärka uppdraget utifrån resultatet. 

 

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 Bröstcancer 

• NVP Akut myeloisk leukemi (AML) 

• NVP Malignt melanom 

• SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 
 
Nationella versioner av Min vårdplan (MVP) 

• Bröstcancer 

• Lungcancer 

• Huvud- och halscancer  

• Skelett- och mjukdelssarkom 

• Akut lymfatisk leukemi (barn) * 

• Livmoderhals- och vaginalcancer* 

• Äggstockscancer * 

* Fastställda men inte publicerade ännu. 

Den sjukvårdsregionala cancerplanen 2022–2024 tillsammans med regionala 

handlingsplaner fastställs 15 juni 

Den 15 juni fastställde Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) en ny 
cancerplan för 2022–2024. Samtidigt fastställdes de handlingsplaner där regionerna beskriver 
hur de utifrån sina egna förutsättningar ska arbeta för att nå målen i sjukvårdsregionens 
gemensamma cancerplan. 
 
Läs mer här:  
Protokoll från Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF)  
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-2022-06-14-
2022-06-15/    
Nyhet på RCC hemsida https://cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2022/juni/ny-
cancerplan-for-norra-sjukvardsregionen/  

mailto:Sara.Huggert@regionvasterbotten.se
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
https://cancercentrum.se/norr/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-2022-06-14-2022-06-15/
https://www.norrasjukvardsregionforbundet.se/sammantrade/forbundsdirektion-2022-06-14-2022-06-15/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2022/juni/ny-cancerplan-for-norra-sjukvardsregionen/
https://cancercentrum.se/norr/om-oss/nyheter/2022/juni/ny-cancerplan-for-norra-sjukvardsregionen/
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Mål som berör PNR verksamhetsplan 

Regionerna beskriver hur de ska uppnå och följa målen i den sjukvårdsregionala 

cancerplanen. Fler målområden berör mål i PNR verksamhetsplan (ett urval)  

• Alla cancerpatienter ska erbjudas kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan ska ha 
ett väldefinierat uppdrag utifrån den nationella uppdragsbeskrivningen och vara 
resurssatt så att uppdraget kan uppfyllas. 

• Strukturerad bedömning av rehabiliteringsbehov ska genomföras för samtliga 
cancerpatienter och åtgärder ska erbjudas baserat på behov. 

• Digital Min vårdplan ska erbjudas cancerpatienter vid samtliga berörda kliniker för de 
diagnoser där sådan finns.  

• Rehabilitering efter barncancer ska förbättras på läns- och länsdelssjukhus.  

• Kompetensen om cancer ska öka i primärvården, för ett närmare och utökat samarbete 
mellan primärvård och specialiserad cancervård. Prevention, tidig upptäckt och 
rehabilitering av cancer behöver konkretiseras som delar av primärvårdens uppdrag. 

• Det ska finnas en etablerad stödfunktion för unga cancerdrabbade (18–30 år) i hela 
sjukvårdsregionen. Stödfunktionen etableras inom RCC Norr, regionen kan i sin 
handlingsplan beskriva. 

 

Övrig information 

• PNR möte 21–22/9. För de som ska övernatta kommer boden att bokas nere på stan. 
Middagen kommer att vara på någon restaurang nere på stan kl. 18.00. Webbinarierna 
under PNR fysiska möte kommer inte att spelas in. 

• Hur sommarsituationen varit i norra sjukvårdsregionen kommer att lyftas under 
kommande veckor i olika mötesform och vara en punkt på nästa Styrgruppsmöte. 
Alexandra Andersson och Leif Carlsson får återkoppla till rådet.  

• Ny representant i sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering Tina 
Persson, som ersätter Leif Näckholm 

• Anna Englund tar en paus från arbete inom PNR till januari 2023.  

• 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/  

– 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/  

 

 

 

 

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/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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6. Rapport från möten  
Nationella PNR-möten 
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? 
PNR hade inga förslag på frågor att skicka till Nationell PNR. 
 
Du kan ta del av Nationella PNR arbete och minnesanteckningar här: 
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--
och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/ 

 

7. Återkoppling från styrgruppsmöten och nya frågor  

Återkoppling gällande följande: 

• Har någon diagnos påverkats av pandemin och i så fall hur. 
Norra sjvreg tappat ca 6,5 % av patienterna 2020 av riket som har 6,3%. 2021 har vi 
hämtat igen detta. 2020 var året då vi tappade mest. Jämtland har fortfarande en del att 
jobba i kapp. 

• Frågan gällande långa ledtider för urinblåsecancer.  
Jämtland har tappat lite tid från remiss till första besök. Från tid till operation ligger alla 
ungefär lika. Umeå har problem med operationskapacitet med tid från TUR-B till 
cystektomi. Där skiljer sig de från rikets siffror. Hänger också ihop med antalet 
vårdplatser. Åtgärder är på gång att försöka avhjälpa detta. 
Man kan inte se att det är några längre ledtider i region norr.  

• Hur kan RCC verka för att forskningssjuksköterskor deltar på MDK. 
Det kan de göra när det finns tid och tillfälle men det tar alldeles för mycket tid av 
forskningssjuksköterskorna. 

 

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?  
Utrustning är beställd till Västerbotten och Västernorrland. (enligt Leif Näckholm) 

• Mötesplatser för cancerdrabbade (Kraftenshus), hur går tankarna kring att upprätta ett 

Kraftenshus i Norrland?  

Då regionen är väldigt stor geografiskt är det svårt att hitta en bra plats för ett sådant. 

Jämtland Härjedalen håller på att hitta en lösning för deras del och bl.a. med digitala 

lösningar. 

• Hur har sommarsituationen varit? 

• Varför tar det så lång tid att få svar på sina kontroller? (röntgen, blodprover etc) 

• Varför kan man inte få se sina provsvar på 1177 i Västerbotten? 

 

 

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/
file:///C:/Users/Leif/Documents/rapport_prostatabiopsier_april_2022.pdf
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8. Remissrunda för Nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och Min 

vårdplan  
 
Alexandra ger information om tänkt upplägg för hur PNR kan ge remissvar på 
kunskapsstöd via Zoominspelning. Målsättningen är att PNR svara på så mång remisser 
som man har möjlighet till. Förslag som presenterades är att Alexandra skickar ut till hela 
PNR vad som går på remiss och vem som förväntas svara på respektive, om man inte har 
möjlighet att svara så återkopplar man till Alexandra. Sen är det fritt även för andra att läsa 
och svara på remisserna. Remisser går ut under 4 fasta tidpunkter per år: 

- 15 september 
- 15 november 
- 15 februari 
- 15 april 

 
Mer information se kapitel 6 (dokumentet är under revidering), 
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/norr/patient-och-
narstaenderadet/styrdokument-pnr-2021.pdf  
 
Alexandra Andersson informationsfilm skickas i separat mejl till rådet.  
 

9. Fokusområde för mötet är Unga Vuxna cancerdrabbade 

Föredragshållare: Gustav Zetterberg, kurator, Stödfunktion Unga Vuxna i norra 
sjukvårdsregionen. Gustav gav information om uppdraget och införandearbetet som pågår. 
Uppdraget är att främja unga cancerdrabbades psykiska hälsa, förhindra att de hamnar 
mellan stolarna och bidra till deras självförverkligande. För ytterligare frågor kontakta 
Gustav på gustav.zetterberg@regionvasterbotten.se 
 
Bilaga om Stödfunktionen kommer att skickas ut separat till rådet när den är klar. 
 
Föredragshållare: Emma Tonnes, Generalsekreterare för Ung Cancer. Ung Cancer är en 
fristående förening för unga cancerdrabbade mellan 16–30 år, eller närstående. Har ca 4500 
medlemmar idag. Representerar en grupp och inte en speciell diagnos. Ett särskilt intresse 
finns kring rehabilitering. Emma gav information om Ung Cancers verksamhet och den 
rapport om Försäkringskassans hantering av unga vuxna som de tagit fram.  
 
Ta del av rapporten här: https://ungcancer.se/wp-
content/uploads/2022/02/Etthundra_full_pdf.pdf  

Under 2023 kommer en liknade undersökning att göras med primärvården som fokus. 

Förningen inga statliga bidrag utan säljer ”fuck cancer” armbanden för inkomst till 

föreningen och annars beroende av privata donationer. Av de som jobbar i föreningen har 

alla utbildningen inom sitt område.  Ett krav är att var socionom när man har uppdrag att 

stödja medlemmar, 6 heltidsanställda.  Läs mer här: https://ungcancer.se/ung-

vuxen/?gclid=EAIaIQobChMIluKcy-2C-

gIVpwWiAx0Q4QoqEAAYAiAAEgLmAPD_BwE  

 

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:gustav.zetterberg@regionvasterbotten.se
https://ungcancer.se/wp-content/uploads/2022/02/Etthundra_full_pdf.pdf
https://ungcancer.se/wp-content/uploads/2022/02/Etthundra_full_pdf.pdf
https://ungcancer.se/ung-vuxen/?gclid=EAIaIQobChMIluKcy-2C-gIVpwWiAx0Q4QoqEAAYAiAAEgLmAPD_BwE
https://ungcancer.se/ung-vuxen/?gclid=EAIaIQobChMIluKcy-2C-gIVpwWiAx0Q4QoqEAAYAiAAEgLmAPD_BwE
https://ungcancer.se/ung-vuxen/?gclid=EAIaIQobChMIluKcy-2C-gIVpwWiAx0Q4QoqEAAYAiAAEgLmAPD_BwE
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10. Övriga frågor och tips på fördjupnings material  

Tips på fördjupingsmaterial (frivilligt att ta del av) 

https://statistik.incanet.se/Hudmelanom/ 

 

11. Kommande möten och inbjudningar under 2022 där arvode utgår  

21–22/9 Fysiskt möte i Umeå, lunch till lunch. Resa och ev. boende bokas via Sara Huggert, 
Sara.Huggert@regionvasterbotten.se.  

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. 

 

12. Mötet avslutas 

  

https://statistik.incanet.se/Hudmelanom/
mailto:Sara.Huggert@regionvasterbotten.se

