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KALLELSE TILL MÖTE FÖR Patient- och närståenderådet RCC Norr  

 

När: Måndag den 5 februari 2018  

Kl:16.00 - 19.00 (fika serveras under mötet) 

Plats: Videomöte, Nus konferensrummet RCC Norr (målpunkt G 2 tr).  

Videonummer att koppla upp sig på är 1247156.  

Mötet sammankallas av Sara Huggert Ranta 
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Dagordning  
 

1. Ordföranden öppnar mötet  
 

2. Presentation av alla mötesdeltagare  
 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar  
 

4. Godkännande av dagordning  
 

5. Aktuell nationell och regional information (Anna-Lena, Katja).  
 
Anna-Lena gick igenom överenskommelsen för väntetidssatsningen 2018. 3 nya SVF 
ska införas 2018, för vulvacancer, neuroendokrina tumörer och buksarkom. Alla 
landsting ska skriva en handlingsplan där man beskriver hur man ska arbeta i 
enlighet med kraven och målen för satsningen. I november ska respektive landsting 
redovisa resultatet av arbetet. Målet för satsningen är att år 2020 ska 70% av nya 
cancerfall inom aktuella diagnoser utredas via SVF och 80% av dessa patienter ska 
gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala tidsgränser. RCC ska även stötta 
kvalitetsarbete inom SVF.  
 
RCC har ett fortsatt uppdrag att ta fram underlag för nationell nivåstrukturering. Under 
2018 ska sakkunniggrupper utreda ev. nationell nivåstrukturering av  cervixcancer, 
huvud-halscancer och CNS-tumörer (tumörer i hjärna och ryggmärg).  
 
Överenskommelsen omfattar många specificerade uppdrag till RCC och till 
landstingen och regionerna. Bland annat ska en elektronisk version av Min vårdplan 
färdigställas och föras in i landstingen. RCC ska ta fram  mätvärden för 
cancerrehabilitering som ska att kunna användas i alla kvalitetsregister inom 
cancervården. RCC ska även se över hur man i vården kan arbeta för att fler 
patienter ska erbjudas att vara med i kliniska studier. 
 
2018 är det sista året för den nuvarande statsbidragssatsningen.I överenskommelsen 
gör dock regeringen en avsiktsförklaring för det  fortsatta arbetet med cancervården, 
där man bl.a. skriver att 
• den inriktning som anges i den nationella cancerstrategin ska bibehållas och vara 

vägledande även för det fortsatta arbetet. 
• det behövs ett fortsatt nationellt perspektiv och arbete, med syfte att 

cancervården ska bli mer jämlik och jämställd över hela landet. 
• cancervården har en nyckelroll i sjukvården och bör därför fortsätta vara ett 

föredöme för övrig vård. 
• det behövs ett fortsatt arbete med nationell och regional samverkan genom RCC. 
 
 
RCC Norr påbörjar nu arbetet med en ny regional cancerplan för perioden 2019-21. 
Den ska ta vid efter nuvarande planer som löper ut 2018, och omfatta alla områden 
som nu finns beskrivna i tre separata regionala planer (utvecklings-, 
nivåstrukturerings- och kompetensförsörjningsplan). Underlag till den nya 
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cancerplanen utarbetas av de regionala processarbetsgrupperna och ska vara 
inlämnade till 15 maj. Baserat på dessa underlag skriver RCC den samlade planen. 
 
Katja informerar om pågående arbete med Min vårdplan. På nationell nivå pågår ett 
intensivt arbete med att utveckla en digital Min vårdplan, i plattformen Stöd och 
behandling. Stöd- och behandlingsplattformen erbjuder olika e-tjänster och 
utbildningsstöd till patienter, och används i dagsläget främst i primärvården. Katja 
håller ihop arbetet och vid PNR kommer mer information att ges.  
 
Anna-Lena har tagit uppdraget som verksamhetschef vid RCC Norr för 3 år framåt. 
Det innebär att hon inte längre har möjlighet att vara lika involverad i PNR som 
tidigare. Katja övertar nu det ansvaret. 

 
6. PNR:s årsrapport för 2017. Rådet diskuterade det utskickade utkastet.   

Under ”prioriterade områden” gjordes några tillägg, om snabbare tillgång till nya 
livshöjande behandlingar och att fler patienter ska inkluderas i kliniska studier.  
 
De företrädare som inte har deltagit vid några PNR-möten eller andra PNR-aktiviteter 
under de senaste åren kommer nu att tas bort från sändlistan till PNR 
Rådet beslutade att Katja kontaktar de patientföreningar där det finns vakanta platser 
i PNR, med en förfrågan om hjälp med att föreslå företrädare till PNR.  
Rådet diskuterade om det ska förändra sitt arbetssätt och arbeta mer i form av 
arbetsgrupper. Ett förslag var att arbeta inom olika teman. Rådet kan se över 
mötesstrukturen och hur mötestiden bäst används.  
 
PNR beslutade om ett extra insatt fysiskt möte 27/3 för att arbeta med mötesstruktur 
och innehåll för PNRs möten. Vid mötet kommer inte någon anställd vid RCC Norr att 
medverka. Mötet ska komma fram till ett förslag till arbetssätt för rådet, som presteras 
och godkänns vid PNR mötet den 16 april. 

 
 
2016 och 2017 har RCC Norr finansierat den utbildning för kontaktsjuksköterskor 
(kssk) som Umeå universitet (UmU) har genomfört som en uppdragsutbildning för 
norra regionen. Från 2018 kommer utbildningen att ges som en ordinarie kurs av 
UmU  

 
 

7. Rapport från nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (Lotta, Anna-
Lena) 
Arbetet med utbildningen pågår och den ska vara klar innan sommaren. Det blir 
utbildningsmoduler inom olika prioriterade områden, på ca 10 min/modul.  

 
8. PNR:s synpunkter på aktuella remissversioner av nationella vårdprogram.  

Vårdprogrammet för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör gick ut på 
remissrunda 1 den 1 feb. Birgitta och Charlotta skickar synpunkter direkt till Katja, 
senast 22 feb.  
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9. Information inför uppföljning av RCC:s patientsamverkan 2018 
Nationella möten för PNR har efterfrågas av råden, då man ansett att det funnits ett 
behov av nationell samverkan. Det framkom dock vid mötet att det finns en otydlighet 
gällandet syftet med dessa nationella möten.  Charlotta och Alexandra, som är rådets 
representanter för dessa nationella möten under 2018,  kommer att lyfta denna fråga 
vid nästa nationella möte. 
 
Den årliga uppföljningen gällande patientsamverkan kommer att genomföras på 
samtliga RCC under februari och mars månad. I år är det en webbenkät som på RCC 
norr kommer att skickas i slutet på februari. Syftet är att följa upp hur det fungerar 
med patient- och närståendesamverkan inom RCC. Resultat kommer att 
sammanställas anonymt. Det regionala resultatet presenteras vid PNR 16 april och 
nationellt resultat presenteras vid nationella RCC-dagar den 23 maj. Resultat kommer 
i första hand att användas för att utveckla och förbättra samverkansformerna inom 
RCC.  
 
Uppföljningen baseras på de överenskommelser som tecknas mellan RCC och varje 
patient- och närståendeföreträdare.  Om man som företrädare har flera uppdrag, och 
därmed har tecknat flera överenskommelser, ska man lämna ett enkätsvar per 
uppdrag. Det är viktigt att alla lämnar svar för att ge ett bra underlag för hur 
patientsamverkan fungerar och kan fortsätta att utvecklas. 
 

 
10. Medverkan från PNR vid den regionala RCC-dagen i Umeå 19 april.  

Anna-Lena informerar om den regionala RCC-dagen 19 april i Humanisthuset hörsal 
E. Samtliga ledamöter i PNR inbjuds att delta och ombeds att anmäla sig via 
anmälningsformuläret på RCC Norrs hemsida. RCC ersätter resor och betalar 
traktamente för medverkan den dagen. Den som vill är även välkommen att vara med 
på forskningsdagen den 20 april. Då ges dock inget arvode. Den dagen hålls helt på 
engelska. 

 
11. Standardiserat vårdförlopp – förtydligande av hur recidiv ska hanteras i 

förhållande till standardiserade vårdförlopp (Owe, Anna-Lena).  
Om en patient får ett recidiv under pågående uppföljningsprogram startar man inte ett 
SVF, eftersom det bara skulle innebära mer administration och riskera att  fördröja 
vården tidsmässigt. Men får patienten ett återfall efter avslutad uppföljning startas ett 
SVF på vanligt sätt.  

 
12. Primärvårdens patientpanel inom Västerbottens läns landsting (VLL) vill 

besöka PNR (Owe) 
Alexandra ingår i panelen, som är tillsatt av VLL och bl.a. arbetar med tillgänglighet till 
primärvården för utsatta grupper. Då det handlar om VLL-internt arbete tar Owe med 
sig frågan till Göran Hugosson om panelen kan ha ett möte med VLLs patientråd.  
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13. Kontaktsjuksköterskeutbildningen den 21:a mars – vilka områden ska lyftas 
och hur (Carolina, Owe och Katja) 
Det behövs en ny representant att delta i kssk-utb 21 mars då Carolina har fått 
förhinder. Det är två timmar (kl 10-12) då Katja pratar om RCC, SVF, 
nivåstrukturering och kssk-uppdraget. Rådet beslutar att Lotta är med och Ewa är 
back up.  

 
14. Utse två PNR-representanter för att delta i de nationella RCC-dagarna som 

hålls i Malmö 22–23 maj.  
Två representanter per PNR inbjuds att vara med vid de nationella RCC-dagarna i 
Malmö 22-23/5. Alexandra och Charlotte utses.  

 
 

15. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp och synpunkter inför nästa 
styrgruppsmöte (Owe och Birgitta).  
Rådet önskar att man lyfter frågan om kliniska studier. Minskar eller ökar 
deltagandet? Hur ser det ut och arbetar man för att öka inklusionen i studier?   

 
16. Rapport från RCC-möten där ledamöter från rådet har medverkat. 

Möte har hållits bl.a. i den regionala processgruppen för prostatacancer, som bl.a. 
diskuterade screening och ledtider. Det har varit regionmöte för kolorektalcancer. En 
nationell dag om bäckenrehabilitering har genomförts. 

 
17. Rapport från aktiviteter i föreningarna.  

Frågan utgick p.g.a. tidsbrist. 

 
18. Övrigt  

RCC arrangerar utbildningar i  sexuell hälsa vid cancer (12 mars) och ipsykosocial 
hälsa vid cancer (16 maj).  Utbildningarna riktar sig till professionen, men man är 
även som patient- och närståendeföreträdare välkommen att komma och lyssna. 
Ingen ersättning ges. Anmälan finns på RCC Norrs webbplats. 
 

19. Mötet avslutas 
 

 
 


