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Minnesanteckningar från patient- och 
närståenderådets möte RCC Norr, Umeå, 2016-09-12 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 

   cancer) 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna Selberg Jonasson  Kommunikatör, RCC Norr 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr 

Birgitta Larsen  Tarm-, uro och stomiföreningen (ILCO) 

Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 

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

Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 

Elisabet Wiklund  Maligna melanom 

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 

Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet 

Kerstin Granberg (t.o.m. punkt 4) Studiedatabasen Cancerstudier i Sverige 

Ej närvarande 
Agneta Spetz  Hjärntumörföreningen 

Agneta Björk   Mun-och halscancerföreningen 

Bengt Sjöberg  Lungcancerföreningen 

Jeanne Handberg  Svenska ödemförbundet 

Jenny Schönfeldt  Hormonproducerande tumörer 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Louise Vedin   Maligna melanom 

Malin Andersson  Registeradministratör, RCC Norr 

Per-Erik Lindgren  Barncancerföreningen 
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Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.  

 

2. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

Patient- och närståenderådet (PNR) godkände tidigare mötesanteckningar och 

lade dessa till handlingarna. 

RCC ska ta fram en lista på det senaste årets deltagande/närvaro i patientrådet, 

därefter kontaktar Owe dem som inte deltagit i mötena senaste året för att höra 

om de vill fortsätta vara med i patientrådet och då delta aktivt. 

 

3. Godkännande och fastställande av dagordning 

Övrig fråga lades till angående koordinatorsutbildningen 6 okt och 17 nov. 

4. Cancerstudier i Sverige – en nationell databas för kliniska studier inom 

cancervården lanserades av RCC den 7 september 2016. I verktyget kan både 

vårdpersonal och patienter söka och hitta pågående studier som rekryterar 

patienter. När rekryteringen avslutats är inte länge studien sökbar i databasen. 

Kerstin Granberg, projektledare för utvecklingen av databasen, berättade om 

lanseringen av databasen och demonstrerade hur Cancerstudier i Sverige 

fungerar. Både vårdprofessionen och patienter/närstående kan söka aktuella 

studier i databasen, som finns på www.cancercentrum.se/cancerstudier  

PNR:s medlemmar ombeds sprida information om studiedatabasen i sina 

föreningar. Databasen är ännu inte komplett utan fylls fortlöpande på med fler 

studier och mer information. 

 

5. Aktuell nationell och regional information. 

Arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) för kortare 

väntetider inom cancervården fortsätter. SVF för ytterligare tio diagnoser tas 

fram under 2016. De första PREM-enkäterna, som mäter patienternas 

upplevelse av att utredas enligt SVF, skickades ut före sommaren och resultatet 

av dem visar att de största förbättringsområdena både nationellt och i regionen 

handlar om emotionellt stöd. PREM-enkäterna går ut till patienter som från mars 

och framåt har genomgått de SVF som infördes under 2015. Enkäten innehåller 

26 (+2 personliga) frågor. 

 

6. Insändare om skuldkänslor – diskussion om innehåll och formuleringar utifrån 

skrivet förslag. RCC Norrs kommunikatör, Anna Selberg, höll ett anförande om 

kommunikation och om att skriva för läsaren. 

Beslut: Skribenterna får publicera den aktuella insändaren i eget namn. PNR 

som helhet ställer sig inte bakom insändaren. 

 

7. Medverkan av PNR vid starten av nästa KSSK-utbildning, 17 jan 2017 

http://www.cancercentrum.se/cancerstudier
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PNR:s medverkan vid årets utbildning var mycket uppskattad av kursdeltagarna. 

Beslut: Rådet beslutade att delta också vid uppstarten av nästa års utbildning för 

kontaktsjuksköterskor, den 17 jan. Upplägg diskuteras vid rådets kommande 

möte. 

8. Mall för överenskommelse mellan RCC och patientföreträdare samt mall för 

uppföljning av patientmedverkan. 

Anna-Lena gick igenom mallen för överenskommelse, med ett förslag på 

uppdragsformulering för PNR:s medlemmar. Rådet biföll förslaget. Uppföljning 

fylls i en gång per år (mars) eller när medlem slutar i rådet. Uppföljningen tas 

upp vid ett senare patientrådsmöte. 

Beslut: Anna-Lena gör färdigt överenskommelsen så att de medlemmar i rådet 

som deltar under morgondagens utbildning (13/9) kan fylla i densamma då. 

 

9. Rekrytering av nya medlemmar till PNR. 

Anna-Lena och Alexandra Andersson berättade om Cancerkompisar, en 

organisation som förmedlar kontakter mellan närstående till cancerdrabbade, se 

www.cancerkompisar.se. Anna-Lena tar kontakt tas med den lokala 

ambassadören för organisationen och inbjuder henne att komma med i PNR. 

 

Vissa kriterier måste uppfyllas för att vara medlem i patientrådet: Man ska bo i 

norra regionen och ha egen erfarenhet av cancer, som patient eller närstående. 

Försök har tidigare gjorts för att få med representant från föreningen Ung 

cancer, men nya kontakter med föreningen bör tas.  

Närvaron i rådet kommer att kontrolleras retroaktivt och Owe kommer att 

kontakta medlemmar som inte varit aktiva senaste året. 

 

10. Patientrådets synpunkter på utkast till regional nivåstruktureringsplan 2016–

2018. 

PNR hade inga önskemål om ändringar eller tillägg till texten i planen, men 

poängterade att det är viktigt att ge patienterna som får åka till annan ort än sitt 

hemsjukhus för behandling/operation får en tydlig information om varför han eller 

hon måste göra det. 

   

11. Rapport från nationella RCC-dagar i maj (Christine, Alfons, Owe). Det var 

mycket bra dagar med ca 170 deltagare. Intrycket var att vi har en god sjukvård i 

Sverige. Läget för SVF och nationella vårdprogram redovisades. Gruppmöte 

hölls med patientföreträdare från hela landet. Mallarna för överenskommelse 

och utvärdering av samverkan mellan patient- och närståendeföreträdare och 

RCC diskuterades och färdigställdes senare efter mötet. Många bra 

föreläsningar hölls, bl.a. om omhändertagande av patienter i väglöst land. 

 

12. Rapport från RCC Norrs styrgrupp (Owe, Birgitta). 

Remisser för nationell nivåstrukturering har diskuterats mycket. Socialstyrelsens 

årliga uppföljning den 24/10 kommer att ske tillsammans med styrgruppen. 

En föredragning hölls om förutsättningarna att tekniskt möjliggöra elektroniska 

remisser och provsvar i regionen. Frågan kommer att drivas vidare av hälso- och 
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sjukvårdsdirektörerna i landstingen. Styrgruppen diskuterade också hur 

uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen ska genomföras. 

 

13. Rapport från andra RCC-möten där ledamöter från rådet medverkat. 

Owe har varit på politikerveckan i Almedalen, på cancerdagen. 

Birgitta har varit på processledarens dialogmöte för diagnosen esofagus-

ventrikel i VLL. 

Gunvor har varit på dialogmöte för blodcancer i LVN. Det handlar mycket om 

samverkan för att få de standardiserade vårdförloppen att fungera. Senare i 

veckan ska Gunwor och Margaretha medverka i ett dialogmöte om 

cancerrehabilitering i LVN. 

Alfons berättade att VLL jobbar hårt med införandet av SVF. Christine och 

Alfons är med som patientrepresentanter i LCC inom VLL. VLL har bildat ett 

lokalt patientråd, där flera av PNR:s medlemmar ingår. Detta lokala råd har nu 

fått i uppdrag av VLL att arbeta med en arbetsbeskrivning för 

kontaktsjuksköterskor i VLL.  

Leif och Charlotte deltog i ett nationellt möte om bäckenrehabilitering. 

Margaretha berättade att patientavgiften för cellprov har fördubblats i vissa 

regioner. Gynsam har kontaktat riksdagsledamöter i frågan. 

 

14. Rapport från aktiviteter i föreningarna 

Carolina berättade om en kommande helgaktivitet som kommer att hållas i 

Medlefors, Skellefteå, för färdigbehandlade som haft bröstcancer. 

Prostataföreningen har deltagit på Matfesten i Skellefteå och tagit PSA-prover 

på 10 besökare, vilket uppmärksammades i tidningen Norran. 

Ewa informerade om utbildningsdag den 8/10 för stödpersoner som arrangeras 

av blodcancerföreningen på Umeå Folkets hus. Även medlemmar från andra 

föreningar har möjlighet att delta. 

Utbildningsmaterial Prima primärvård finns att tillgå via HSO:s webbplats. 

 

15. Övriga frågor 

Anna-Lena berättade om den regionala utbildningen för koordinatorer inom SVF 

som startar 6 oktober. Leif utsågs av rådet att medverka i utbildningen som 

patientföreträdare, för att lyfta vad patienter och närstående tycker är viktigt med 

koordinatorsfunktionen. Han kommer att delta från Luleå. 

 

Gunilla Gunnarsson, som är nationell cancersamordnare och ordförande för 

RCC i samverkan, har godkänt att patient- och närståenderåden vid landets sex 

RCC sammanträder vid två extra nationella halvdagarsmöten per år, via video. 

Respektive RCC bistår med hjälp att boka lokal och videoutrustning och 

dagordning. Två medlemmar ur respektive RCC:s PNR får delta vid dessa 

möten. 

 

16. Mötet avslutas. 

Ordförande avslutade mötet. Patient- och närståenderådet sammanträder nästa 

gång den 8/11. 

Sekreterare: Anna Selberg och Anna-Lena Sunesson 


