
 

 

 

Minnesanteckningar från patientrådets 
möte 140429 

Närvarande  

Anna-Lena Sunesson  Projektkoordinator, RCC Norr 

Birgitta Larsen  ILCO 

Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen  

Christer Aronsson  Blodcancerföreningen 

Eva Lundeborg Karlsson  Svenska hjärntumörföreningen  

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Katja Vuollet Carlsson  Kontaktsjuksköterska, VLL 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet  

Sonja Larsson   Svenska ödemförbundet  (via video) 

Thorbjörn Lindberg  Prostatacancerföreningen 

 

 

Mötesanteckningar 

 

1. Vice ordföranden förklarar mötet öppnat, Owe deltar i styrgruppsmöte och 

ansluter senare. 

 

2. Dagordningen godkännes.  

 

3. Föregående mötesanteckningar godkännes. Owe tar över härifrån. 

 

4. Inger Sundberg, kanslichef vid Patientnämnden VLL, informerar om 

nämndens arbete. Presentationen meilas ut tillsammans med 

minnesanteckningarna. 

 Nämnden har möjlighet att följa ärenden inom vissa områden som rådet 

tycker är viktiga. 



 Den 1 januari 2015 kommer en ny patientlag. 

 

 

5. PREM-enkäten 

 Diskussion kring den totala enkätbelastningen, det upplevs vara många 

enkäter i omlopp. 

Rådet är dock positivt till att prova utskick till alla cancerpatienter 6 

månader efter diagnos och under en 2 års-period. Rådet önskar 

återkoppling kring resultat och hur det fungerar. 

 

6. Information för ansökan om arvodesersättning. 

 Rådet beslutar att Malin sammanställer en blankett för ansökan om 

arvode och lägger ut på RCC’s hemsida under Patientrådet, vilket nu 

är åtgärdat. 

 

7. Handlingsplan för bemötande och fördomar 

 Diskussion kring vad som är viktigt i en handlingsplan, olika förslag 

framkommer men rådet enas om att ta med sig frågan till sina 

respektive föreningar och diskutera vilka områden som är gemen-

samma respektive diagnosspecifika. Återkoppling vid nästa möte. 

 

8. Reflektioner från RCC-dagen 

 Sammantaget en intressant och bra dag, korta föreläsningar och bra 

spännvidd i innehållet. Workshopen under dagen och kvällsföre-

läsningarna uppskattades. 

Beatrice undrar om rådet tycker att RCC bör hålla föreläsningar liknade 

RCC-kvällen även i övriga landsting i regionen? Rådet ställer sig 

positivt till det. 

 

 

9. Övriga frågor 

 Hur ska vi sprida kunskap om RCC? 

o Till exempel på hemsidan lägga ut presentationer och bildspel 

där någon patientföreträdare berättar vad RCC är. Thorbjörn fick 

i mars en kort ppt-presentation från Anna-Lena som han visade 

vid ett möte. Denna presentation läggs upp på hemsidan för alla 

att använda om man vill. 

 

 Nästa års RCC-dagar går av stapeln 16-17 april 2015. 

 

 Katja informerar om att riksrevisionen har kommit med en rapport om 

anhörigstöd, länk till rapportenen: 

http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2014/Stodet-



till-anhoriga-omsorgsgivare/ 

 

 Min vårdplan 

o Man börjar även från vården se nyttan av att ha en individuell 

vårdplan till varje patient. Före sommaren kommer en mall 

kopplad till patientjournalen i VLL. Mallen ska också läggas upp 

på RCC Norrs hemsida som en skrivbar pdf-mall så att övriga 

landsting kan använda den. Katja kommer att informera i VLL 

före sommaren och i regionen efter sommaren. 

 

 Möte med försäkringskassan onsdagen den 3 september 

o Regionala rehabiliteringsgruppen ska träffa samverkans-

ansvariga från regionen på Försäkringskassan i början av 

september. Patientrådet vill delta, Leif och Christer utses till att 

representera patientrådet och övriga medlemmar skickar 

frågor/synpunkter som man vill diskutera via mejl till dem. 

 

 Nästa patientrådsmöte: 30 september 2014 klockan 18.00 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 

 

 


