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Minnesanteckningar fra n patientra dets 

mö te 140930 

 

Närvarande 
Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer 
Alfons Forsberg  Prostatacancerföreningen 
Anna-Lena Sunesson  Projektkoordinator, RCC Norr 
Birgitta Larsen  Mag-tarmcancerföreningen ILCO 
Eva Lundeborg Karlsson  Hjärntumörföreningen 
Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 
Gunvor Swenning  Blodsjukas förening 
Jeanne Handberg  Svenska ödemförbundet 
Katja Vuollet Carlsson  Kontaktsjuksköterska, VLL 
Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 
Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 
Margareta Sundsten  Gynekologisk cancer 
Sonja Larsson  Svenska ödemförbundet 
Owe Persson  Mun-och halscancerföreningen, ordf. Patientrådet 
 
   
 

 

  Mötesanteckningar 
 

1. Mötet inleds med en tyst minut för Christer Aronsson, Blodcancerförbundet och 

medlem i patientrådet. 

 

2. Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

3. Genomgång- och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

 

4. Dagordningen godkännes. HSO:s representant, som skulle deltagit i mötet, har 

meddelat förhinder och bjuds in till kommande möte. 

 

5. Presentation av rådets nya medlemmar. Alexandra och Alfons hälsas 

välkomna. 
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6. Anna-Lena presenterar aktuell information om arbetet som pågår inom RCC 

 

• Nationellt: Regeringen satsar 2 Miljarder kronor för att korta väntetiderna i 

cancervården. 

• Under 2014 ska arbetet med standardiserade vårdförlopp påbörjas. Arbetet 

utgår från den danska modellen ”pakkeforløb” och omfattar till att börja 

med diagnoserna 

o Prostatacancer 

o Esofagus-ventrikelcancer 

o AML 

o Huvud-halscancer 

o Urotelial cancer 

 

• Det pågår ett nationellt arbete med nivåstrukturering inom följande 

pilotdiagnoser: 

o Peniscancer 

o Matstrups-/övre magsäckscancer 

o Mjukdelstumörer bakom bukhinnan 

 

Nya diagnoser för utredning avseende eventuell nationell nivåstrukturering 

med utredningsstart under hösten: 

o Analcancer 

o Vulvacancer 

o Isolerad hyperterm perfusion av extremiteter (för malignt melanom 

respektive sarkom) 

o Kirurgi med hyperterm intraperitoneal cytostatika (HIPEC) 

 

 

7. Rapport från möte med RCC Norrs styrgrupp den 28 augusti. 

 

• Owe redovisar punkterna från dagordningen.  

Bl.a. presenterade Beatrice ett förslaget om diagnostiska centrum i 

glesbygd, för utredning av patienter med diffusa symtom. 

Diagnostiska centrum skulle  kunna läggas på de mindre sjukhusen.  

Frågan utreds vidare inom varje landsting i regionen. 

 

 

8. Representation från patientrådet i RCC Norrs styrgrupp. 

 

• Owe och Margaretha är valda att ingå i styrgruppen, på grund av tidsbrist 

vill Margaretha avsäga sig uppdraget. Birgitta utses till ny representant i 

stället för Margaretha.  
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9. Arbetet med handlingsplan mot fördomar respektive bemötande, hur går vi 

vidare? 

 

 

• Frågan tas upp vid nästa möte eftersom inga föreningar ännu har 

diskuterat detta. 

 

 

10. Finns önskemål att regionens patientnämnder bevakar vissa frågor? 

 

• Rådets medlemmar tar med frågan och lyfter den i respektive förening.  

Enligt patientsäkerhetslagen så ska vårdpersonal informera patienter som 

drabbas av en vårdskada om att patientnämnden finns i alla landsting. Det 

är också bra om patientföreningarna informerar om nämnden. 

Patientnämnderna i regionen bevakar idag ärenden som rör cancer och 

RCC Norr får ta del av dessa.  

Anna-Lena ger en redogörelse vid kommande möte. 

 

 

11. Virtuell teknik som hjälpmedel i cancerrehabilitering. 

 

• Mikael Hertz, databaskonstruktör vid RCC Norr demonstrerar ett 

innovationsprojekt som kan bli ett hjälpmedel för patienter som har svårt att 

komma igång efter behandling/ operation. Hjälpmedlet ska uppmuntra till 

att röra på sig och tanken är att det ska ordineras av läkare. Patientrådet 

stödjer en fortsatt utveckling. 

 

12. Rapport från Socialstyrelsens platsbesök lyfts ut ur dagordningen, så även 

rapport från möte med Försäkringskassan. 

 

13. Patientföreträdarfilmerna.  

 

• 13 utbildningsfilmer har producerats för patientföreträdare inom regionala 

cancercentrum. Filmerna utgör del två av den nationellt sammanhållna 

patientföreträdarutbildning, som SKL och RCC genomförde första delen av 

i december 2013. De är producerade av regionala cancercentrum och SKL. 

Rådet föreslår att alla hjälps åt att sprida informationen om dessa filmer via 

olika sociala medier. 

Klicka på denna länk för att komma till filmerna som finns på RCC i 

samverkans hemsida. 

 

14. Patientföreträdarutbildning. 

 

http://www.cancercentrum.se/sv/Patientinflytande/Utbildningsfilmer/
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• Landets RCC:n har fått särskilda medel för att under 2014 ordna 

kvalitetsregisterutbildningar för patientföreträdare. Rådet ställer sig bakom 

att RCC Norr ordnar en sådan utbildning  i Umeå och låter 10 personer 

från varje diagnos/ förening gå den En motsvarande utbildning har tidigare 

genomförts i Stockholm. Utbildningsdatum är bokat till den 2 december. 

Anmälan sker via mejl till Malin senast 20 november. Lokal: Bergasalen, 

Norrlands universitetssjukhus. RCC står för resekostnaderna för alla 

deltagare, men inga arvoden utbetalas. 

 

15. Rapport från dialogmötet 30/9. 

 

• Redogörelse från mötet med Försäkringskassan, gruppen ska träffas 

ytterligare.  

o Projekt Carere, ett projektet om cancerrehabilitering, ”min vårdplan” 

och kontaktsjuksköterskor inom gyncancer, finansieras av RCC och 

har en regional arbetsgrupp där närstående- och 

patientrepresentanter ingår.  

o Den lokala arbetsgruppen i Norrbotten har tagit fram en patientfolder 

som innehåller information om cancerrehabilitering. Det föreslås att 

en lista på föreningar, telefonnummer m.m. ska läggas in i foldern, 

återkoppling vid nästa dialogmöte (3/2-2015 kl. 11.30).  

o FaR-utbildning för sjukvårdspersonal, målet är att sprida information 

och lyfta vikten av fysisk aktivitet vid cancersjukdom. 

o En patientenkät som utformats av arbetsgruppen för psykosocialt 

stöd och rehabilitering tillsammans med patientrådet går ut den 15 

oktober. Enkäten ska vara sammanställd den 3 februari 2015.  

 

16. Alla RCC har fått utredningen ”Rätt information på rätt plats” för möjlighet att ge 

remissvar – ett gemensamt svar för samtliga sex RCC:n planeras. 

 

• Vill rådet ge ett remissvar? Sista svarsdatum 11 november. Gunvor, Eva 

och Birgitta skulle vilja ha var sitt exemplar. De som har synpunkter skickar 

dem via mejl till Anna-Lena senast 6 november. 

 

17. Öppet hus på RCC Norr den 5 november mellan klockan 14.00 - 16.00.  

 

• Inbjudan har skickats till vårdpersonal och patientrådet men också 

allmänheten är välkomna. 

 

18. Övriga frågor 

 

• Datum för nästa möte: 10 december 2014, 18-21. 

Kommande möte 3 februari 2015, 18-21. 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/18046/a/239228
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• ILCO har en egen tidning och i första numret presenterades RCC Norr 

speciellt. Nu i senaste numret finns RCC Uppsala-Örebro presenterat. 

Birgitta uppmanar rådets medlemmar till att skriva i respektive tidningar 

och dylikt. Birgitta tar med tidning och urklippet kopieras och skickas ut till 

rådet. 

 

• RCC-dagen den 16 april 2015: inget kvällsmöte för allmänhet och 

patientföreningar planeras i anslutning till den dagen. I stället planerar RCC 

en turné med föreläsningar på olika orter i regionen. Rådet ställer sig 

positivt till det. Hjälp från föreningarna att sprida information efterfrågas.  

 

• Ewa berättar om en myelomföreläsning där det bland annat medverkar en 

dietist. Föreläsningen hålls på folkets hus, kvällstid den 20 november. 

 

• Anna-Lena informerar att alla RCC ger samma arvodesersättning till 

patientföreträdare. Ersättning betalas ut enbart för de möten som RCC 

kallar till. 

 

19. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare 

Malin Andersson  


