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Minnesanteckningar från möte med Patient- och närståenderådet vid 
RCC Norr 2018-04-16 

 

Närvarande: Kjerstin Helgstrand, Leif Näckholm video, Katja Vuollet Carlsson, 
Sara Huggert Ranta, Christine Backlund, Terese Nygren, Åke Norberg video, 
Ewa Jonsson, Lotta Burvall video, Charlotte Bygdemo-Toytziaridis, Owe 
Persson, Josephine Wohllebe, Birgitta Larsen, Elisabet Wiklund. Anna Selberg 
Jonasson. Gunwor Sweening video.  
 
Deltar inte: Alfons Forsman, Linda Terneborg, Marie Svensson, Anita Björk, 
Alexandra Andersson, Ingela Forsman, Carolina Ludvigsson, Maggan 
Sundsten.   
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Dagordning  
 

1. Ordföranden öppnar mötet  
Owe hälsar välkomna.  
 

2. Presentation av alla mötesdeltagare  
Presentation av deltagare på mötet. Åke och Terese hälsas särskilt välkomna 
som nya ledamöter i PNR. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Owe lägger till punkt om utbildning under övriga frågor och en punkt för: 
Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar utgår, 
mötesanteckningarna godkändes redan vid mötet 27/3. 

 
4. Aktuell nationell och regional information (Katja) 

Nivåstrukturering: Elva komplicerade cancerbehandlingar har beslutats eller 
rekommenderats för nationell nivåstrukturering. Utredning av eventuell 
nationell nivåstrukturering inom tre nya diagnosområden inom huvud- 
halscancer, cervixcancer och tumörer i hjärna och ryggmärg är under uppstart.  
 
Det pågår ett aktivt arbete kring införande av coloncancerscreening. Beslut är 
taget eller kommer att tas inom kort i sjukvårdsregionen (i varje 
region/landsting) att införa coloncancerscreeening men startdatum är ej klart.   
 
Det nationella screeningrådet rekommenderar nej till allmän 
prostatacancerscreening. RCC i samverkan har fått i uppdrag att genomföra 
en workshop (den första hålls den 4/6) gällande PSA-prov och alternativ 
gällande diagnostik. Syfte är att identifiera ett standardiserat och effektivt 
handläggande vid PSA-test i Sverige, att identifiera vilka kunskapsluckor inom 
området som skulle behöva fyllas för att mer effektivt skilja på personer som 
behöver utvidgad provtagning och vilka som kan avstå provtagning.  
 
Information om de Regionala cancerdagarna 19-20/4.  

 
Det pågår ett arbete med att ta fram ett informationsmaterial för närstående 
inom palliativ vård där Fredrik Wallin som är processledare/koordinator för 
Palliativt kompetenscentrum är sammankallande. Det är ett samarbete med 
1177 vårdguiden och sjukvårdsregionen. Fredrik är inbokad 20 september för 
att informerar om informationsmaterialet och ta in synpunkter från PNR.  
 
Den Regionala cancerplanen för 2019-2021 ska revideras. 15/5 ska 
vårdprocessledarna lämna in sina planer för respektive vårdprocess. När 
sammanställning är klar kommer PNR ges möjlighet att lämna synpunkter på 
den samlade cancerplanen. 
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Patientföreträdarfilmer beräknas vara klara under maj månad och ska läggas 
ut på RCCs webbplats. Vid PNR-mötet i september får det föras ett 
resonemang hur filmerna ska användas på RCC norr.  I samband med att 
filmerna publiceras kommer det även en lista med ord och förkortningar som 
ofta används inom RCCs arbetsområde.  
 
Det är beställt 500 st ex av broschyren ”Så vill vi ha det” till RCC norr: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/sa-vill-vi-ha-det/.  
 

 
5. PNRs fortsatta mötesstruktur (minnesanteckningar från arbetsmötet 27/3 

bifogas). Den 27/3 diskuterades hur arbetsordning och struktur på PNR-
mötena ska se ut i framtiden. Ett förslag utarbetades 27/3 som presenteras för 
PNR. Det framkom önskemål om vissa korrigeringar i mötesanteckningarna 
från 27/3.  

 
PNR beslutade att på försök planera kommande möten efter ett tema och att 
införa arbetssättet med arbetsgrupper. Stående punkten ”rapport från 
patientföreningar” tas bort från agendan. En ny punkt läggs till 
”återrapportering från arbetsgrupperna.” 
 
PNR kommer att införa nya arbetssätt med arbetsgrupper utifrån följande.  

 Max 3 arbetsgrupper tillsätts för att prova arbetssättet. 

 Vilka områden som arbetsgrupperna ska arbeta med beslutas av PNR  

 En ansvarig för respektive arbetsgruppen ska alltid utses 

 PNR-medlemmarna får anmäla sig till arbetsgrupper utifrån intresse 
och senast sista datum för anmälan till gruppansvarig 

 Projektansökan ska göras för varje arbetsgrupp (mall för detta finns, 
utgår från RCC västs mall). Projektansökan lämnas till Anna-Lena 
Sunesson för beslut om arbetsgruppen ska tillsättas i enlighet med 
beskrivningen i projektansökan.  

 I projektansökan behöver det tydlig framgå hur projektet ska spridas 
och förankras i regionen. 

 I projektansökan ingår att göra en beräkning av kostnader för arvode 
(ekonomisk ersättning) för projektet.  

 Sedvanliga riktlinjer gäller för hur arvode betalas. Ersättning ges för 
mötestid. Ingen ersättning utgår för för- och efterarbete. Inkomstbortfall 
ersätts inte.  

 Arbetsgrupperna ska i möjligaste mån träffas via video/skype/telefon. 
RCC hjälper till att boka video- och telefonmöten. Ev. önskemål om 
fysiska möten ska specificeras i projektplanen och godkännas av Anna-
Lena. 

 Utvärdering om ett år (september 2019).  
 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/sa-vill-vi-ha-det/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/sa-vill-vi-ha-det/
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Områden och ansvarig person som PNR beslutade att börja med: 
Arbetsgrupper:  

 Charlotte: Bäckencancer-rehab. För att få ut information till patienter.  

 Maggan: Jämlik vård. 

 Alexandra: Bemötande och fördomar kring cancer. 
 
Stoppdatum att anmäla sig till respektive ansvarig person bestämdes till 15 
maj. Projektansökan från RCC väst godkändes av PNR att användas även 
i norr. Behöver ändras till RCC Norrs logga. 

 
 
Förslag på tema vid nästa PNR-möte 20/9: palliativ vård. 

 
6. Presentation och genomgång av enkätuppföljning av RCC:s 

patientsamverkan 2018, norra regionen (Katja) 
För andra gången har en patientenkät gått ut för att följa upp patient- och 
närståendesamverkan inom RCC. Enkäten var webbaserad för första gången. 
Webbenkäten skickades till 16 personer i RCC Norr. Enkäten har skickats till 
personer som skrivit på överenskommelsen och haft ett uppdrag under 2017.  
 
Resultaten kommer att presenteras för RCC Norr (presentationen från mötet 
bifogas i utskicket av minnesanteckningarna). Vårdprocessledarna kommer att 
få ta del av resultatet vid nästa processledarmöte. Vid de nationella RCC-
dagarna i maj kommer resultat från landets alla RCC att redovisas. 
 
Områden som lyftes: 
I vårdprocessarbete är det fortfarande patient- och närståendeföreträdare som 
inte skrivit på överenskommelsen, vilket innebär att man inte kunnat svara på 
enkäten inom det uppdraget. 
 
Överlag upplever man en god delaktighet, att man blir lyssnad till och blir väl 
bemött. 
 
7 personer har uppgett att de inte fått utbildning eller introduktion till det 
aktuella uppdraget. Nya utbildningsfilmer kommer inom kort för patient- och 
närståendeföreträdare. 
 
Flera upplever att enkäten var svårt att fylla i. Inför nästa års utvärdering ska 
Katja gå igenom enkäten vid ett PNR-möte innan den ska fyllas i.  
 
PNR lade fram förslaget att resultatet ska presenteras för vårdprocessledarna 
vilket redan var inplanerat. Då även påminna om att överenskommelsen 
behöver skrivas i vårdprocesser där detta inte är gjort. 

 
 



 

   5 (4) 
 
 

   

 

7. Rapport från RCC-möten där ledamöter från rådet har medverkat  
Hur ska vi arbeta vidare med patientsamverkan? Frågan diskuterades nyligen 
vid ett nationellt möte med bl.a. den nationella cancersamordnaren, där varje 
RCC deltog med 2 personer från PNR och varje patientorganisation med 1 
person. Från RCC Norr deltog Owe Persson och Leif Näckholm.  
Områden som lyftes var bl.a. att förbättra patientsamverkan för varje enskild 
patient genom Min vårdplan, samverkan med Försäkringskassan, appar, 
användning av grupper i sociala medier, att få vården att bli bättre på att följa 
patientlagen etc. Ett konkret förslag var att inkludera patientrådet i regionala 
nyhetsbrev.  
 
Regiondag inom urologi i norra regionen - Leif Näckolm berättar om ett projekt 
som pågår i Östersund inom standardiserade vårdförlopp för prostatacancer. 
Kontaktsjuksköterskan lämnar information till patienten istället för läkaren, 
gällande patologisvar. Patienterna har varit nöjda med detta då de upplevt att 
de delgivits en mer utförlig information än om läkaren lämnat den.  
 

8. Synpunkter på frågor i en patientenkät med syfte att utvärdera målen i 
cancerplanen - området cancerrehabilitering 2016-2018 (Utkast bifogas).  
Målen i nuvarande Cancerplan ska utvärderas med en patientenkät. Ett utkast 
av enkäten är framtagen. Ett antal synpunkter lämnas av PNR gällande bland 
annat frågor om kön, boende och språket. Nästa steg är språkgranskning och 
att utforma webbenkäten. Möjlighet kommer även att ges att svara på enkäten 
i pappersform. 
 

9. Sammanfattning av svar från partierna gällande rundabordsdiskussioner 
(Sammanfattning bifogas) (Owe)  
Sammanfattning är bifogat till mötet. Owe informerade kort att 
sammanställning skickats till alla PNR. Var och en får läsa sammanfattningen.  

 
10. Information kring utvecklingsarbete gällande digitalisering av Min 

vårdplan (Katja) 
Digitalisering av Min vårdplan är ett område som är med i överenskommelsen 
för 2018. I landstingens handlingsplaner lyfts implementeringsarbete med den 
digitala Min vårdplan. 
 
Det pågår ett nationellt arbete sedan 2017 med att utforma en digital Min 
vårdplan i plattformen Stöd och Behandling på 1177 vårdguiden. Patienten 
logga i via 1177 med mobilt bankId. Här kan ni läsa mer: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-
vardplan/ 

 
Den 15/5 är det en demonstration av och diskussion om den digitala ”Min 
vårdplan cancer”, där arbetsgruppen som jobbat med utvecklingen vill få 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/
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återkoppling på utformningen. 2-4 representanter från varje PNR inbjuds till 
videomötet. Från PNR RCC Norr deltar Josephine, Therese och Birgitta.  
 

11. Nationella vårdprogram på remissrunda 1.  
Information är utskickat av Katja angående vilka nationella vårdprogram som 
går på remissrunda 1 15/4. Ansvariga för remissvar blev Christina – 
neuroendokrina tumörer, Leif/Alfons – prostatacancer, Akut onkologi – Birgitta 
och Ewa/Gunwor- AML. Sista svars datum 15/5, svar till Katja senast 9/5, eller 
till ansvarig i följebrev för respektive vårdprogram.  
 
 

12. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa 
styrgruppsmöte (Owe och Birgitta).  

 
  
Önskemål om forskning och samarbete mellan specialister 
Många patienter har goda och i vissa fall mycket goda erfarenheter av 
cancervården. Men det finns även berättelser som vittnar om brist på 
förståelse och brist på kommunikation, främst då mellan läkare inom olika 
specialiteter. För patienter med dubbeldiagnoser är det frustrerande, oroande 
och otillfredsställande när specialister inte samarbetar. Multidisciplinära 
konferenser (MDK) mellan olika specialister som behandlar patienter med 
dubbeldiagnoser är ofta nödvändiga. Exempelvis gäller detta för gruppen 
MPN-patienter, för vilka varken standardiserade vårdförlopp eller vårdprogram 
tagits fram. Vårdprogram, SVF och forskning är viktig så att de patienter som i 
framtiden drabbas av cancersjukdomar kan erhålla adekvat information om de 
risker som är förknippade med olika diagnoser. 

 
 

13. Övrigt .  
PNR-rådet har en Facebookgruppen som har adress: 
https://www.facebook.com/groups/1434166236890806/.  Det är en sluten 
grupp och Carolina är administratör för gruppen.  
 
Katja har fått i uppdrag att ta reda på om vi kan använda oss av utbildning för 
patient och närstående som utarbetas på Karolinska. Detta är en lokal 
utbildning som kommer att ersättas med dom nya patient- och 
närståendeföreträdarfilmerna som kommer i maj. 
 
Nämnden för funktionshinder och rehabilitering planerar tillsammans med 
representanter för funktionshinderrörelsen en inspirationsdag kring 
patientsamverkan. De har en förfrågan om PNR kan delta och berätta om 
samverkan mellan PNR och RCC som ett gott exempel. PNR beslutar att Owe 
deltar ev. tillsammans med någon företrädare för RCC Norr. 
 



 

   7 (4) 
 
 

   

 

VLL arrangerar en dag med rubriken Livslust i Umeå den 3 maj 2018, där 
cancer är ett av dagens teman. Anmälningsdag 30/4.  
 

 
14. Mötet avslutas 

 
 

 
 


