
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patientra dets 
mö te 150907 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna Selberg Jonasson  Kommunikatör, RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr 

Birgitta Larsen  ILCO 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis ILCO 

Christine Backlund  CARPA 

Elisabet Wiklund  Maligna melanom 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Malin Andersson  Registeradministratör, RCC Norr 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet  

Senada Hajdarevic  Processledare ”vägen in i cancervården” RCC Norr 

Sören Sandström  Mun- och halscancerföreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

 

2. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

 

3. Cancerrehabilitering. 

 

 Katja berättar att det i november kommer att hållas en temadag inom 

området fysisk aktivitet. Temadagen vänder sig till hälso- och 

sjukvårdspersonal och anordnas i fullmäktigesalen på 

Landstingshuset i Umeå, med videouppkoppling till övriga sjukhus i 

regionen. Det finns önskemål att representanter från patientrådet 

medverkar och under sammanlagt ca 25 minuter berättar om hur man 

som patient tänker kring levnadsvanor och vad man efterfrågar från 

vården när det gäller cancerrehabilitering och fysisk aktivitet.  Vad 

saknar man? Har man fått program kring fysiskt aktivitet som en del 

av sin rehabilitering? Hur arbetar man med dessa frågor i 

föreningarna? Vid mötet framkommer önskemål om att ge en kort 

introduktion om vad cancerrehabilitering är innan temadagen startar, 

Katja tar med sig det till arrangörsgruppen. 

 

Birgitta, Leif och Owe anmäler intresse att medverka och utses att 

representantera rådet vid temadagen. 

 

 Sammanställning av cancerrehabiliteringsenkäten presenteras av 

Katja. Denna enkät är den första mätningen ur patientperspektiv i 

norra regionen. Presentationen bifogas minnesanteckningarna. 

 

4. Patientrådets medverkan i den kommande kontaktsjuksköterske-

utbildningen. 

 

 I januari 2016 startar kontaktsjuksköterskeutbildningen, det är en 

distansutbildning med en fysisk träff i Umeå. Utbildningen har 30 

platser avsatta för landstingen och avser studier på kvartsfart. RCC 

står för kurskostnaderna. 

Vid den fysiska träffen i Umeå den 25-26 januari föreslår Katja att 

patientrådet deltar på kvällen den 25/1, för att diskutera viktiga frågor 

ur patientrådets perspektiv med kontaktsjuksköterskorna. Rådet 

ställer sig positivt till det. Utbildningens kursplan skickas ut till rådets 



medlemmar via mejl. 

 

Leif påminner om att flera av patientföreningarna delar ut stipendier, 

som kontaktsjuksköterskorna skulle kunna söka t.ex. för 

resekostnader till detta fysiska kursmöte. 

 

5. Vad tycker patientrådet är viktigast när det gäller ”Vägen in i cancervården”? 

Diskussion tillsammans med Senada Hajdarevic. 

 

 Patientperspektivet är viktigt, och Senada önskar få förslag på 

förbättringar som patientrådet tycker är viktiga i det tidigaste skedet i 

cancervården, som ofta omfattar primärvården eller akutsjukvården. 

Senada ber att rådets medlemmar mejlar synpunkter och förslag till 

henne. Det beslutas att Senada formulerar några frågor som hon 

gärna vill ha svar på. Dessa frågor tas upp i respektive förening som 

därefter skickar en sammanställning till Senada. Även andra 

synpunkter på ”vägen in i cancervården” är välkomna, utöver det som 

ryms i svaren på Senadas frågor. Återkoppling sker vid nästa 

patientrådsmöte. Vid mötet framkommer några förslag på områden 

som sjukvården bör förbättra enligt rådet, bland annat hur 

diagnosbesked lämnas, bemötande och information till patienten. 

 

6. Information om standardiserade vårdförlopp (SVF) och arbete med att införa 

dessa i regionen. Presentation bifogas minnesanteckningarna. 

 

 Anna-Lena informerar om arbetsprocessen för SVF, vilka SVF som är 

färdiga samt vilka som kommer under nästa år. Mycket arbete pågår 

både nationellt, regionalt och inom respektive landsting för att införa 

de standardiserade vårdförloppen. 

 

7. Information om övriga aktuella frågor nationellt och regionalt. 

 

  RCC har ett uppdrag att arbeta med nivåstrukturering, vilket innebär 

att se över vem som ska göra vad och var det ska göras. Vissa 

åtgärder för vissa diagnoser eller undergrupper av diagnoser kan 

behöva koncentreras till färre ställen i landet än i varje region. Just nu 

ligger remisser med förslag till nationell nivåstrukturering ute för ett 

antal åtgärder/diagnoser. Remisserna ska besvaras av respektive 

landsting, som i svaret för respektive remiss även ska ta ställning till 

om man är intresserad av att vara ett nationellt centrum och i sådana 

fall skriva en ansökan om det. I den regionala utvecklingsplanen för 

cancervården i norra regionen för 2015 finns bland annat ett antal 

övergripande fokusområden. RCC Norr har sammanställt en 



uppföljningsrapport för utvecklingen av dessa områden, som bifogas 

minnesanteckningarna. 

 En ny regional utvecklingsplan för 2016-18 är under utarbetande och 

kommer att tas upp på nästa patientrådsmöte. Processledarna 

arbetar nu under hösten med att revidera den regionala 

nivåstruktureringsplanen. 

 RCC har lanserat en ny webb, Anna Selberg Jonasson informerar 

och uppmanar rådets medlemmar att höra av sig till henne vid 

synpunkter. Information om vårdprogram, kvalitetsregister med mera 

finns nu under respektive diagnos. Patientrådets sida finns på 

http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-

narstaende/patientforetradare/patient--och-

narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/ 

 Socialstyrelsen besöker RCC Norr för sitt årliga platsbesök den 2 

oktober. Fokus för årets besök är cancerprevention och tidig upptäckt 

samt forskning. 

 

8. Handlingsplanen mot fördomar och för ett bättre bemötande. 

 

 Anna-Lena visar den sammanställning hon har gjort utifrån tidigare 

diskussioner i patientrådet och den godkännes av rådets medlemmar, 

slutversionen skickas ut till patientrådet. 

 

9. Patientrepresentant från RCC Norrs patientråd vid internatmöte för 

utarbetande av SVF för allmänna diffusa symtom den 1-2 oktober i Sigtuna. 

 

 Det beslutas att Leif Näckholm deltar vid dessa två dagar i Sigtuna. 

 

10. Socialstyrelsens platsbesök 2 oktober. 

 

 Owe har, och Birgitta ska bli intervjuad via telefon av Socialstyrelsen, 

intervjuerna gäller främst framgångsfaktorer och utmaningar inom 

RCC Norr inom de områden som är i fokus för årets platsbesök. 

Elisabeth, Birgitta och Owe blir utsedda att delta vid platsbesöket den 

2 oktober. 

 

11. Rapport från styrgruppsmöten. 

 

 Birgitta berättar att styrgruppen har träffats varannan vecka under 

vintern och våren för arbetet med införandet av standardiserade 

vårdförlopp. Nu har man åter 2-3 möten per termin nu senast i 

augusti i Östersund. Det har varit mycket att läsa inför dessa möten. 

http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientforetradare/patient--och-narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/
http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientforetradare/patient--och-narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/
http://www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientforetradare/patient--och-narstaenderadet/patientradet-rcc-norr/


Nya processledare för cancerrehabilitering är tillsatta, Olof Hasslow 

(överläkare i Skellefteå) och Katja Vuollet Carlsson. 

 

12. Rapport från RCC-möte i Göteborg. 

 

 Owe redogör från det nationella RCC-mötet i Göteborg där Gunilla 

Gunnarsson under dag ett berättade om nationell nivåstrukturering. 

Diskussion om vem som beslutar om patientrepresentation i olika 

grupper, inga beslut togs i Göteborg. Det framkom även önskemål att 

RCC är tydliga i vad man som patientrepresentant ska förväntas 

tillföra. Under dag två gick Helena Brändström igenom 

Standardiserade vårdprogram och vårdprogramarbete. En HR- chef 

från IKEA höll en mycket intressant presentation. Nästa nationella 

RCC-möte hålls i Umeå den 24-25 maj 2016. 

 

13. Rapporter från aktiviteter i föreningarna. 

 

 De olika representanterna berättar om höstens aktiviteter i respektive 

förening. 

 

14. Datum för nästa möte: 4 november. 

 

15. Övrigt. 

 

 Dras det skatt från arvodesutbetalningarna? Svar: ja, det gör det. 

 Är det möjligt att få en specificerad utbetalning, som ett lönebesked 

ungefär? Malin lämnar besked vid nästa möte den 4 november. 

 

16. Mötet avslutas. 

 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 


