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RCC Norrs patient- och närståenderåd 
Minnesanteckning 
Plats 
Datum/tid 

Digitalt möte, zoom 
2022-12-05 kl. 18.00-20.00 

Närvarande 
Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, ILCO 
Ewa Jonsson, Blodsjukas förening vid NUS 
Kjell Wåglin, Prostatacancerföreningen 
Leif Näckholm, Prostatacancerföreningen 
Christoffer Hedlund 
Olle Lindinge, Blodcancerföreningen  
Sigrid Hansson 
Tina Persson 
Ulla Svedinger, Bröstcancerföreningen, från pkt 6 
Eva Almevall, Njurcancerföreningen 

Representant RCC Norr 
Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare 
Åsa Johansson, handläggare 

Övriga 
 

Ej närvarande 
Agneta Lång, Melanomföreningen 
Alexandra Andersson, Nätverket mot 
gyncancer  
Fredrik Östman, Melanomföreningen 
Leif Carlsson, Svenska 
lungcancerföreningen 
Marie Svensson, kontaktsjuksköterska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åsa Johansson       Leif Näckholm 
Sekreterare       vice ordförande  
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Dagordning 
 

1. Ordföranden öppnar mötet  
Leif Näckholm är ordförande då Alexandra Andersson är sjuk. 
 

2. Godkännande av dagordning   
PNR godkänner dagordningen.  
  

3. Föregående möte  
Du kan ta del av PNR norrs minnesanteckningar här: Patient- och närståenderådet - RCC 
Norr (cancercentrum.se)’ 
 

4. Information från RCC norr 
Allmän information från RCC Norr gällande: 

• Arvoden uppdaterade börjar gälla 1/1. Länk till arvodesblanketten på RCC Norr.  
– Basprisbeloppet höjs till 52 500 kronor för år 2023 vilken medför en ökning av 

ersättning till (om vi räknat rätt): 
– Heldag från 1739 till 1890 kr 
– Halvdag från 869 till 945 kr  
– Per timme från 242 till 262 (kortare möten och restid). 

 
• Den 1 januari tillträder Kjell Ivarsson som nationell cancersamordnare på Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR. Läs mer här: 
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/kjell-
ivarsson-ny-nationell-cancersamordnare/  

• Den 20–21 april 2023 sjukvårdsregionala cancerdagar i Umeå20 april fokus för 
”RCC-frågor”, med medarbetare inom cancervården i norra sjukvårdsregionen som 
huvudsaklig målgrupp (arvode utbetalas för dag 1) 21 april cancerforskningsdagen, 
där det nästa år planeras med ett nytt en session samarrangeras med Umeå 
Universitet (ges på engelska) och ytterligare en session med mer patientnära 
forskning (ges på svenska). 

 
5. Information om nomineringsprocessen - Val av vice ordförande PNR möte 17/1 2023 

Nominering och information om uppdraget: 
• Alla som är ledamöter i PNR kan nomineras till vice ordförande. Den som nomineras 

måste vara tillfrågad, man kan nomineras sig själv.  
• Nomineringar skickas till Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se senast 10/1 2023. 
• Valet går till enligt följande: Vid mötet ges information om nominerad person/personer. 

Om fler än en kandidat är nominerad, kommer en sluten smsomröstning att ske till 
Katjas telefonnummer 072–5062075.  

• Mandattid för vice ordförande är två år. Val av ordföranden och vice ordföranden sker 
vartannat år. Ordförande och vice ordförande kan sitta maximalt en mandattid på sex 
år. 

• Ordförande och vice ordförande undertecknar en särskild överenskommelse. 
• Viceordförande har förutom PNR-möten: 

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/patientradet-rcc-norr/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/kjell-ivarsson-ny-nationell-cancersamordnare/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/kjell-ivarsson-ny-nationell-cancersamordnare/
mailto:Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
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- Inbokade ”förmöten till PNR-möten” för att planera och sätta dagordning 
inför PNR-möten. Dessa möten är via teams och avsatt tid är 2 timmar.  
- Deltar tillsammans med ordförande på möten med Nationella PNR möten, 
oftast digitala möten. 

 
6. 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) 
• Nationella vårdprogrammet för tjock-och ändtarmscancerscreening  
• Nationella vårdprogrammet för njurcancer 
• Nationellt vårdprogram för malignt melanom 
 
Nationella versioner av Min vårdplan 
• Min vårdplan äggstockscancer - reviderad 
• Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer 
• Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer 
• Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom 
• Min vårdplan för myelom 
 
7. Information om patient och närstående representanter till processledarmöten 

 
Det ska utses patient och närstående representanter som ska delta på 
processledarmöten, dessa möten är 3 ggr/termin på fredag eftermiddag och ett fysiskt 
heldagsmöte. Bevaka patient- och närståendeperspektivet vid möten. RCC norr kommer 
att tillfråga personer från PNR och vårdprocessgrupperna och RCC norr kommer att ha 
möte med företrädare som tacka ja, för information om uppdraget och skriva 
överenskommelse.  

 
8. Utvärdering av patient och närståendesamverkan inom PNR norr 

Katja presenterade resultatet från utvärderingen med efterföljande diskussion vad 
resultatet betyder för rådet och RCC norr.  
RCC följer återkommande upp patient- och närståendeuppdraget genom 
enkätundersökning med syftet: 

• att undersöka om projektet/uppdraget var tydligt beskrivet med syfte, mål, 
tidsåtgång och informationsansvar. 

• att dra lärdomar av vad som fungerat bra/mindre bra för förbättringar i framtida 
projekt/uppdrag. 

 
8 av 15 som svarat från PNR Norr. 4 svar från Patient och närstående från 
diagnosspecifika vårdprocessgrupper, resultatet kommer därav inte att redovisas. Svaren 
upplevdes som relevanta och väl återgivna av rådet. Nedan presenteras ett urval av 
resultatet.  

 
Har du undertecknat en skriftlig överenskommelse för uppdraget? 7 svar 

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

Ja 6 85,7% 

Nej 1 14,3% 

Vet ej 0 0,0% 

 
Hur överensstämde tidsåtgången för uppdraget med det som står angivet i överenskommelsen? 6 svar 

 
 
Har du fått introduktion för uppdraget och/eller gått en utbildning för patient- och närståendeföreträdare 
inom RCC? 8 svar 13 valda alternativ 

 
 
Har RCC erbjudit dig utbildning i digitala verktyg (t.ex. Teams eller Zoom)? 8 svar 
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Vilken typ av möte föredrar du? 8 svar 

 
 
Skatta dina upplevelser i arbetet som patient- och närståendeföreträdare. 8 svar 

 



Minnesanteckning PNR 

2022-12-05 

6(9) 

 

 

Inhämtar du synpunkter från andra patienter och närstående? 8 svar, 8 valda alternativ 

 
 
Om ja, varifrån? 7 svar, 16 valda alternativ 

 
 
Beskriv gärna generella utmaningar med uppdraget och ge förslag på förbättringar. 5 svar 

• Utmaning när man inte tillhör någon patientförening hur ska man sprida ut 
information. 

• Hur man kan ta till sig all information är beroende på vilken bakgrund man har. 
• Utmaning att nå ut med information 
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• Att möten ofta överskrider tiden då vi har mycket att diskutera. 
• Bättre med korta digitala möten. Utmaning att möten ofta överskrider tiden då vi 

har mycket att diskutera. 
• Ofta mycket material att läsa inför möten. Tar alltså en hel del tid. 
• Något fysisk kontakt vore bra 

 
Beskriv gärna vad som fungerat bra alternativt mindre bra i din roll som patient- och närståendeföreträdare 
vid RCC. 6 svar 

Positivt 
• Bra möten med ordning och reda, väl förberedda, många som är mycket intresserad 

och bra information.  
• Med Alexandra och RCC norr vid rodret kan man inte annat än att bli engagerad 

och känna att uppgiften är viktig  
• Bra dagordning som är tidsangiven.  
• Bra anteckningar att gå tillbaka och läsa . 
• Bra med teman som vi gemensamt kommit fram till och att föreläsare knyts till 

mötet. 
• Tydlig och bra ordförande, bra uppbackning från RCC vid mötet. 
• Alla har möjlighet att yttra sig om man vill. 
• Jag anser att PNR och RCC kan lyftas och marknadsföras mer för att få fler 

deltagare från olika patientföreningar.  
• Blir kul att ses fysiskt. 

 
Mindre bra 
• Utmaning för representanter att delta, få deltagare vid vissa möten. 
• Tar tid att och blir en utmaning med engagemanget, inte bara deltagandet under 

möten.  
• Svårt att få tiden att räka till med jobb, privat liv, andra uppdrag mm. 
• Det tar tid och självklart ska det göra det men det gäller att inte ha för många andra 

uppdrag även om vi inte har möten särskilt ofta. 
• Tar mycket tid. 

 
Övriga synpunkter 
• Mycket arbete med vårdprogram, som varit intressant men vad blir nästa steg?  
• Varit med för kort tid för att ha ett helhetsperspektiv på vad vi kan åstadkomma. 
• Jag har kontaktat övriga företrädare från mitt område för att vi ska försöka hjälpas åt 

i arbetet. 
• Önskemål om gruppsamtal i mindre grupper eller två och två, där vi får jobba med 

något.  
 
9. Fokusområde Verksamhetsberättelse 2022 och Verksamhetsplan 2022–2023  
Till möteskallelsen bifogades nuvarande Verksamhetsplan 2022–2023 för inläsning inför 
mötet. En årlig verksamhetsberättelse skrivs av ordförande och vice ordförande med stöd 
av personal från RCC Norr.  Kommunikatören vid RCC Norr är ett stöd vid 
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språkgranskning och layout. Genomgång av verksamhetsplanen för 2022–2023 som rådet 
fastställt och ligger till grund för verksamhetsberättelsen för 2022.  
 
Vad ska lyftas i Verksamhetsberättelse för 2022 utifrån målen i Verksamhetsplanen 2022–
2023? 
- Rådet önskar bli mer synliga för allmänheten och resonerade hur gör det kan göras både 

mot patientföreningar och mot de diagnoser som inte har någon förening m.fl.? Det 
lyftes att tänka på i olika konstellationer som man kan presentera PNR Norr t.ex. ABF, 
reportage i media (dagstidningar) om PNR som görs i samarbete med RCC 
kommunikatör, lyfta tips på hur man kan göra medlemsmöten och Funktionsrätt kan 
vara en samarbetspartner, då man samlar de olika organisationer som har medlemmar 
med någon slags funktionshinder. 

- Målen i verksamhetsplaner för att Stärka och förebygga i de prioriterade områdena; hur 
gör rådet detta? Primärvården har en viktig roll men svårt för PNR att påverka, att 
samverka med vårdprocessledaren kan vara ett bra arbetssätt. Kan man ta upp 
cancerprevention vid hälsokontrollerna vid 60 etc.  

- Gör verksamhetsplaner med mål som är möjliga att uppnå. 
- Viktigt med återrapportering från verksamheter som deltagits i som patientrepresentant. 

 

PNR kan samverka med RCC resurser som finns inom prevention (Cecilia Hultstrand), 
primärvård (Senada Hajdarevic), rehabilitering (Katja Vuollet Carlsson), palliativ vård 
(Fredrik Wallin) för att tillsammans driva frågor. 
 
På Cancerstudier.se hittar du de flesta av pågående studier som bedrivs. 
 
Kommer ni på något mer kontakta Alexandra och Leif Näckholm. 
 
10. Rapport från möten 
Leif Näckholm ger en kort återkoppling från mötet 9/11, fokus var på Min vårdplan och 
Individuell patientöversikt. Ordföranden och vice ordföranden har uppdrag att delta på 
dessa möten. Du kan ta del av Nationella PNR minnesanteckningar här: 
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--
och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/  
 
11. Återkoppling från styrgruppsmöten och nya frågor 
Rådets nya frågor till Styrgruppen: 
- Vad gör man med de extra pengarna man fått för att förbättra urinblåsecancervården? 
- Långsiktig plan för att öka söktrycket/utbildningsplatser till vårdutbildningar? 
- Vad är det som gör att man inte fullföljer sin påbörjade vårdutbildning? 
- Vad gör man för att säkerställa antalet vårdplatser? 

 
Kommer ni på fler frågor, kontakta Alexandra Andersson eller Leif Carlsson. 
 
12. Övriga frågor och tips på fördjupnings material 
Tina är med i Projekt hälsoslingor som är ett sjukvårdsregionlat projekt som drivs av RCC 
norr. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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/
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Billigare gymkort i Luleå om man är medlem i prostatacancerföreningen. Inom 
prostatacancerföreningen har en kvinnogrupp anordnats.  
På Blodcancerförbundets hemsida finns en video där första avsnittet är om att få 
cancerbesked. Fler avsnitt kommer. 
Prenumerera gärna på RCC nyhetsbrev. Länk hittar du här. 
Fredagsföreläsningarna finns att hitta på RCC kalendarium här. 

 
13. Kommande möten och inbjudningar under 2023 
Kommande möte där arvode utgår  
17 januari 18.00-20.00 PNR-möte digitalt, fokusområde: Val av vice ordförande och beslut 
om temaområden under 2023 
8 mars 18.00-20.00 digitalt PNR-möte 
20 april Sjukvårdsregionala cancerdagen, dag 1 i Umeå och digitalt 
16 maj 18.00-20.00 digitalt PNR-möte 
24 augusti 18.00-20.00 digitalt PNR-möte 
September 19–20 september, fysiskt PNR möte i Umeå lunch till lunch 
24 oktober 18.00-20.00 digitalt PNR-möte 
5 december 18.00-20.00 digitalt PNR-möte 

 
Kommande möte där arvode inte utgår (frivilligt att delta) 
21 april Sjukvårdsregionala cancerdagen, dag 2 i Umeå och digitalt.  
 
14. Mötet avslutas 

https://cancercentrum.se/norr/om-oss/nyhetsbrev/prenumerera-pa-nyheter/
https://cancercentrum.se/norr/
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