
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patientra dets 
mö te 151104 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr 

Birgitta Larsen  Tarm- uro och stomiföreningen (ILCO) 

Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Tarm- uro och stomiföreningen (ILCO) 

Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 

Elisabet Wiklund  Maligna melanom 

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Malin Andersson  Registeradministratör, RCC Norr 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer 

Ej närvarande 
Agneta Spetz  Hjärntumörföreningen 

Bengt Sjöberg  Lungcancerföreningen 

Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Jeanne Handberg  Svenska ödemförbundet 

Jenny Schönfeldt  Hormonproducerande tumörer 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet  

Per-Erik Lindgren  Barncancerföreningen 

Sören Sandström  Mun- och halscancerföreningen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

 

 Birgitta Larsen, vice ordförande, öppnar mötet. 

 

2. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

 

 Rådet beslutar att även de som är kallade till patientrådets möten 

men inte närvarar vid dessa ska finnas med i listan under ej 

närvarande i minnesanteckningarna.  

 

3. Aktuell nationell och regional information. 

 

 Nationell satsning på minskade väntetider och fortsatt arbete med 

standardiserade vårdförlopp (SVF). 13 SVF utarbetas under 2015 för 

införande 2016.  Vid mötet hade 4 av dessa SVF fastställts, nu är 10 

fastställda och återstående 3 beräknas fastställas före jul.  

 Anna-Lena berättar att det har inkommit många bra synpunkter från 

patientföreningarna på PREM-enkäten som ska skickas till patienter 

som utreds enligt SVF. Enkäten ska ut på en valideringsrunda nu 

under hösten och beräknas tas i bruk till våren. 

 Rapporter från landstingen angående införandet av SVF för årets fem 

pilotdiagnoser lämnades in till Socialdepartementet före den 1 

november. Införandet av SVF innebär många utmaningar för 

landstingen. 

 Regional utvecklingsplan för cancervården, ett utkast har skickats ut 

till patientrådet. Var och en av processledarna har tillsammans med 

sina regionala processarbetsgrupper utarbetat diagnos-

/områdesspecifika utvecklingsplaner som ingår i den samlade planen.  

Där har man identifierat vad som är i störst behov av att förbättras 

och vilka mål man vill sträva efter. Utvecklingsplanen utgår från de 10 

kriterierna som Socialdepartementet har fastställt för RCC.  

I utvecklingsplanen framhävs vikten av att förstärka diagnostiken, 

multidisciplinära konferenser (MDK), fler kontaktsjuksköterskor, hög 



inrapportering i kvalitetsregister, bättre palliativ vård m.m. I samband 

med att planen ska revideras Sedan föregående plan har det 

tillkommit processledare för fler diagnoser, som nu ingår i planen. 

Under februari 2015 fick processledarna uppdraget att göra ett 

underlag, nu i höst har planen presenterats för cancerrådet som 

lämnade sina synpunkter. Planen presenteras även för patientrådet 

och styrgruppen och till sist i förbundsdirektionen. Planen skickas 

sedan ut till landstingen som får göra handlingsplaner för att sedan 

skickas tillbaka till förbundsdirektionen, som då godkänner planen 

tillsammans med handlingsplanerna. Nya prioriterade områden är 

cancerprevention och cancerrehabilitering.  

 Cancerprevention - en debattartikel har publicerats i lokalpressen i 

alla regionens län, där Beatrice Melin och Senada Hajdarevic lyfter de 

12 punkter som Europakommissionen tagit fram om vad man själv 

kan göra för att minska risken för cancer. Ett projekt om sunda 

solvanor startar under våren, främst riktat mot barnhälsovården om 

hur man skyddar sig och sina barn för solen), 

 Katja informerar om att Regionalt cancercentrum norr nu har en egen 

facebooksida. 

 Cancerrehabilitering: Merparten av de mål som ingår i 

utvecklingsplanen grundar sig på den enkät som patientrådet var med 

och utarbetade och som förra året lämnades till 200 cancerpatienter i 

hela regionen. 

 

4. Patientrådets synpunkter på utkastet till regional utvecklingsplan för 

cancervården i norra regionen 2016-2018. 

 

 Rådet känner en oro hur kontaktsjuksköterskorna ska hinna med alla 

uppdrag de har, särskilt om de även ges i uppdrag att ha 

koordinatorfunktioner inom SVF. 

 Även synpunkter kring fysisk aktivitet på recept framkommer, att man 

i vissa fall är ekonomiskt begränsad. 

 Det är bra att utvecklingsplanen belyser vikten av att alla patienter 

ska ges grundläggande psykosocialt stöd vid cancerdiagnos. 

 MDK och videokonferens används redan nu i mycket stor 

utsträckning här i norr, vilket är positivt. 

 

5. Patientrådets medverkan vid kontaktsjuksköterskeutbildningen på kvällen 

den 25 januari 2016. 

 

 Patientrådet deltar vid middagen på kvällen. Rådet beslutar att 

därefter ha olika stationer med olika teman, där de 30 anmälda kssk-

studenterna delas in i grupper om cirka sex personer som får gå runt 



och ställa frågor till patientrådets medlemmar. Rådet delar in sig i 

följande grupper, med två/tre personer i varje grupp: 

närståendefrågor, cancerrehabilitering, bemötande, samarbete 

kontaktsjuksköterska-patientrådet/patientföreningar, individuell 

vårdplan. Tiden beräknas till ungefär 15-20 minuter för varje station 

plus en inledning och avslut. Charlotte, Kjerstin och Margaretha- 

närstående, Ewa och Leif- patientrådet, Christine och Elisabet- 

bemötande, Alfons och Alexandra-cancerrehabilitering, Birgitta och 

Owe-individuell vårdplan. 

 

6. Ett antal patientföreningar har nationellt framfört önskemål om att 

patientdelaktighet inom RCC ska följas upp. Hur ställer sig patientrådet till 

detta och hur skulle en sådan uppföljning genomföras? 

 

 Gunilla Gunnarsson har lyft patientföreningarnas önskemål i RCC i 

samverkan och önskar synpunkter från patientråden. Rådet tycker att 

det är viktigt att klargöra vad som bör belysas i en ev. uppföljning och 

anser att en uppföljning bör begränsas till patientrådets roll. Rådet 

lyfter vikten av att som patientföreträdare veta vad som förväntas av 

en i olika uppdrag. En gemensam uppdragsmall har tagits fram för 

detta, se http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-

narstaende/samverkan/overenskommelse-mellan-patientforetradare-

och-rcc.docx 

 Rådet föreslår att detta dokument används för alla uppdrag som 

patientrepresentanterna gör inom RCC Norr. Vidare bör en enkel 

uppföljningsmall tas fram, och att man årligen eller i samband med att 

ett projekt avslutas eller att en patientföreträdare avslutar sitt uppdrag 

gör en uppföljning både utifrån patientföreträdarens och 

projektledarens perspektiv. Man bör då fundera både över vilket 

mervärde det har haft att patientföreträdaren varit med i arbetet, vad 

som fungerat bra och om något kunde gjorts annorlunda för att 

fungera bättre. Frågan tas åter upp vid rådets möte i januari. 

 Rådet önskar få mer kontakt med de regionala processledarna. De 

kommer att ha ett fysiskt möte i Umeå den 28/4-16. Rådet beslutar att 

ha ett patientrådsmöte på kvällen den 27/4 och att rådet därefter är 

med under förmiddagen vid processledarnas möte den 28/4. 

 

7. Förkortningar på föreningsnamn i minnesanteckningar. 

 

 Det är svårt för utomstående att förstå betydelsen av olika föreningars 

namn om de förkortas, därför beslutas att i minnesanteckningar och 

andra RCC-dokument skriva ut hela föreningsnamnet, till exempel: 

Tarm- uro och stomiförening (ILCO). Hormonproducerande 

tumörsjukdomar (CARPA). 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/overenskommelse-mellan-patientforetradare-och-rcc.docx
http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/overenskommelse-mellan-patientforetradare-och-rcc.docx
http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/overenskommelse-mellan-patientforetradare-och-rcc.docx


 

8. RCC Norrs samverkan med regionens patientnämnder- data och 

erfarenheter. 

 

 Denna punkt flyttas till nästa möte. 

 

9. Har patientrådet något önskemål om utbildning för patientföreträdare under 

2016- i sådana fall med vilket fokus, vilken omfattning och när? 

 

 Rådet tänker på det till nästa möte. 

 

10.  Rapport från Socialstyrelsens platsbesök den 2 oktober. 

 

 Birgitta och Elisabet, som deltog vid besöket, berättar att det var 

intressant men att området forskning och innovation var svårt. 

 

11. Rapport från styrgruppen. 

 

 Birgitta berättar att det i stor utsträckning arbetats med 

utvecklingsplanen och nivåstrukturering. 

 

12. Rapport från aktiviteter i föreningarna. 

 

 Denna punkt flyttas till nästa möte 

 

13. Datum för möten under 2016. 

 

 13 januari kl. 18-21, 27 april kl. 18-21 samt möte med processledarna 

28/4 kl. 10-13, 13 september kl. 18-21 och 8 november kl. 18-21. 

Anna-Lena påminner även om de regionala RCC-dagarna som äger 

rum den 7-8 april och där patientrådet kommer att bjudas in att 

medverka den 7 april. De 8 april är en forskningsdag som hålls på 

engelska där alla i patientrådet som önskar är välkomna att delta, 

men ingen ersättning utgår. 

Därtill kommer medverkan vid kontaktsjuksköterskeutbildningen på 

kvällen den 25 januari. 

 

14. Övrigt. 

 

  Den ofrivillige resenären- finns nu i nyutgiven upplaga. 

  Ny gyncancerförening i Umeå, ”Nyponrosen”, totalt finns 12 

föreningar. 



  På de frågor som rådets medlemmar hade angående deras möjlighet 

att få ett specificerat lönebesked på utbetalning av arvode så är det 

inte möjligt eftersom de räknas som arvodister och får därmed inte 

regelrätta "lönebesked". När det gäller hur mycket skatt som dras från 

arvodesersättningen så är det 30 % på varje inskickad ansökan. 

  Patientrådet står fast vid sitt tidigare beslut om krav att ha egen 

erfarenhet som närstående eller patient för att ingå i patientrådet. 

  Den 22 februari 2016 arrangeras en temadag i bemötande i vård och 

rehabilitering som vänder sig till de fyra norrlandstingen.  HSO 

anordnar denna dag tillsammans med patientföreningarna. Plats: 

Aula Nordica i Umeå klockan 9.45- 16.00. 

 

 

15. Mötet avslutas. 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 


