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Minnesanteckningar från patientrådets 
möte 120530 

 

Närvarande 
Agneta Spetz 
Anna-Lena Sunesson 
Carolina Ludvigsson 
Ewa Jonsson 
Helena Bucht (processledare) 
Leif Näckholm 
Malin Andersson 
Margareta Wickman 
Owe Persson 
Åke Lindgren 
 

 

  Mötesanteckningar 
 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

2. Mötet inleds med en kort presentation av de representanter som är 

närvarande. 

 

3. Föregående mötesanteckningar godkännes. 

 

4. Det beslutas att minnesanteckningar från rådets möten skickas ut både till 

ordinarie ledamöter och suppleanter. 

 

5. Helena Bucht, processledare för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 

informerar om uppdraget inom området för cancerrehabilitering. (Presentation 

bifogas minnesanteckningarna.) 

 

 Nulägesrapport - fler överlever och lever längre med cancer. 

 Inventering gjord 2011 - vad fungerar bra, och vad kan bli bättre i norra 

regionen. 

 Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering – arbete pågår, 

vårdprogrammet planeras bli klart till årsskiftet. 
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 Helena informerar om hur strukturen för samverkan mellan landstingen 

ser ut och att nästa steg är att bjuda in utbildningsinstituten i regionen. 

 Projekt – Individuell vårdplan för cancerpatienter, där SKL är 

initiativtagare. Projektansvarig Gunilla Gunnarsson (nationell cancer-

samordnare), projektledare Nicole Silverstolpe (stf chef RCC Stockholm 

Gotland). 

 Samverkan med patientrådet 

 Patienters önskemål gällande cancerrehabilitering inklusive psykosocialt 

stöd 

 

Patientrådet får frågan av Helena att redan under sommaren 2012 agera 

remissinstans för den modell för individuella vårdplaner som är under 

utarbetande. Patientrådet vill vara remissinstans, men anser att tidsramen är 

för kort för att man ska kunna hantera frågan i sina respektive föreningar. 

Helena tar tillbaka frågan till den nationella arbetsgruppen för att se om det är 

möjligt att skjuta fram svarstiden till efter sommaren. Helena skickar ut 

arbetsmaterial så snart hon har fått det. 

 

Även för det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som är under 

utveckling önskar Helena att patientrådet är remissinstans, vilket patientrådet 

ställer sig positivt till. Det arbetet kommer att ske under hösten. 

 

Helena ställer frågan till rådet att diskutera vilka önskemål som finns kring 

rehabilitering och socialt stöd. Det kommer även att utformas en enkät under 

hösten, och patientrådet vill delta i utformningen av den enkäten. 

 

6. Patientrådet beslutar att Helena Bucht kommunicerar med Malin i frågor 

angående samverkan med patientrådet och att Malin vidarebefordrar 

informationen till patientrådet. 

 

7. Malin informerar kring önskemålet om en lösenordsskyddad plats på 

hemsidan för RCC Norr. Det finns möjlighet till det, inväntar konkreta förslag 

på utformning av en sådan plats. Malin mejlar ut dessa förslag till rådet och ett 

majoritetsbeslut tas om vilket alternativ som ska användas. 

 

8. Anna-Lena ger en aktuell lägesrapport kring arbetet inom RCC Norr. 

(Presentation bifogas minnesanteckningarna.) 

 

Sju processledare är tillsatta och ytterligare fem planeras tillsättas under 2012. 

De flesta tillsatta processledarna har haft kontakter med patientföreningarna 

och de som ännu inte har haft det planerar för det. En forskningssamordnare 

tillsätts nu för att arbeta med samordning av den kliniska cancerforskningen, 

kliniska studier m.m. Den första regionala utvecklingsplanen för cancervården 

håller på att processas. Viktiga områden som lyfts i planen är bl.a. tillgång till 



  3 
 

kontaktsjuksköterskor, bedömning och planering på multidisciplinära 

konferenser, förstärkning av patologin, god inrapportering i kvalitetsregister 

och förstärkning av den palliativa vården. 

 

9. Strategiplan för patientrådet diskuteras och rådet ska fungera som: 

 Rådgivande organ 

 Remissinstans 

 Hjälp till utbildning för patientföreningar 

 

10.  Malin får i uppdrag att strukturera upp de uppdrag patientrådet har fått enligt 
de punkter som Helena har lyft idag, vilket utgör höstens strategiplan. De olika 
patientföreningarna arbetar med att förankra dessa uppgifter i respektive 
förening samt ett internt arbete med att skapa fungerande regionövergripande 
kontaktnät. 
 

11. Ordföranden informerar om möte med patientrepresentanter från övriga RCC 

och tycker att RCC Norr har kommit långt när det gäller att organisera arbetet 

kring patientrådet och patientinvolvering. 

 

12. Förtydligande av reseersättning till patientrådets medlemmar för resande 
utanför Umeå, önskemål om att punkt 5 i föregående mötesprotokoll ändras 
och lyder enligt punkt 13 nedan. Även parkeringskostnader, ersättning för mat 
under resa till och från möten vid långväga resor (traktamente) diskuteras. 
Anna-Lena tar med frågan till Beatrice. Patientrådet skulle helst se enhetliga 
regler över landet. 
 

13. Resekostnader samt övernattningskostnader till patientrådets representanter 

som reser utanför Umeå kommun i samband med rådets möten kommer RCC 

Norr att stå för. 

 

14. Diskussion om ersättning för arbete inom patientrådet, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ska utgå om man t.ex. jobbar i grupp med en fråga under ett 
par dagar. Några av rådets medlemmar framför önskemål även om att få viss 
ersättning för att delta i patientrådets möten, men argument framförs även av 
värdet med ideellt arbete. 
 

15. Lista på patientrådets medlemmar önskas till alla i rådet, och Malin skickar ut 

denna. 

 

16. Förtydligande gällande vilka som ska delta i patientrådets möten: Endast en 
representant från varje förening deltar, ej både ordinarie och suppleant vid 
samma möte. 
 

17. Carolina rapporterar från mötet på SKL 120515. 
 



  4 
 

18. Förfrågan om det finns intresse för patientföreträdarutbildning? RCC Syd har 
hållit en sådan och material finns på deras hemsida. Patientrådet funderar 
över detta till nästa möte. 
 

19. Datum för nästa möte beslutas till den 17 september 2012. Punkter till 

dagordning inför mötet skall vara Malin tillhanda senast en vecka innan mötet. 

Önskemål att Helena Bucht deltar även vid detta möte. 

 

20. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Sekreterare     
Malin Andersson  

 

  


