
 

 

 

Minnesanteckningar fra n patient- och 
na rsta endera dets mo te 170221 

Närvarande  

Alexandra Andersson  Gynekologisk cancer (Nätverket mot gynekologisk 

   cancer) 

Alfons Forsman  Prostatacancerföreningen 

Anna-Lena Sunesson  Bitr. verksamhetschef, RCC Norr 

Anita Björk   Mun- och halscancerföreningen RJH (via video) 

Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 

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

Elisabet Wiklund  Maligna melanom 

Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 

Gunvor Swenning  Blodcancerföreningen 

Ingela Nyman  Cancerkompisar 

Katja Vuollet Carlsson  Samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr 

Kjerstin Helgstrand  Bröstcancerföreningen 

Leif Näckholm  Prostatacancerföreningen 

Lotta Burvall   Lungcancerföreningen (Stödet) 

Malin Andersson  Registeradministratör, RCC Norr 

Margaretha Sundsten  Gynekologisk cancer (Gynsam) 

Marie Svensson  Kontaktsjuksköterska, Region Jämtland Härjedalen 

   (via video) 

Owe Persson  Mun- och halscancerföreningen, ordf. patientrådet

   

Ej närvarande 
Bengt Sjöberg  Lungcancerföreningen 

Birgitta Larsen  Tarm- uro och stomiförbundet (ILCO) 

Christine Backlund  Hormonproducerande tumörer (CARPA) 

Jenny Schönfeldt  Hormonproducerande tumörer 

Per-Erik Lindgren  Barncancerföreningen 

 

 

 

 



Mötesanteckningar 

 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat.     

 

2. Presentation av alla mötesdeltagare. 

 

3. Genomgång och godkännande av föregående mötesanteckningar. 

 

4. Godkännande och fastställande av dagordning. 

 

 Dagordningen fastställs med tillägg av övriga punkter (punkt 18.) 

 

5. Reflektioner efter PNR:s medverkan vid starten av 

kontaktsjuksköterskeutbildningen 17 januari 2017. 

 

 Intresset från kontaktsjuksköterskorna (kssk) upplevdes lägre 

jämfört med föregående år. Färre frågor ställdes, men uppfatt-

ningen från rådet var att budskapet ändå nådde fram. Synpunkter 

kom även på att en liknande utbildning borde hållas för läkare. Vid 

Katjas uppföljning av kvällen med kssk förmedlade de att de tyckte 

att aktiviteten var av stort värde, men även att det sammantaget 

upplevde att det ökade kraven på dem och de kände en oro att inte 

kunna svara upp mot allt som efterfrågas. 

Katja sammanställer de underlag som samlades in under kvällen 

och skickar ut till PNR. 

Rådet diskuterar om man kan göra vissa förbättringsåtgärder, t.ex. 

bättre förberedelse för kssk inför aktiviteten, färre stationer samt en 

bättre presentation. 

 

6. Aktuell nationell och regional information. 

 

 Anna-Lena presenterar överenskommelsen för väntetidssatsningen 

2017 som innebär att landstingen ska: 

 

o Införa 10 nya standardiserade vårdförlopp (SVF). 

o Utarbeta handlingsplaner som inlämnas senast 15 mars 

2017. 

o Redovisa införandet av vårdförloppen i en rapport senast 1 

november 2017. 

o Genomföra PREM-mätningar genom nationell patientenkät 

(för alla 18 SVF införda 2015-2016). 



o Förbereda för införandet av ytterligare nya SVF under 

2018. 

 

Anna-Lenas presentation bifogas minnesanteckningarna. 

Målet för satsningen är att år 2020 ska 70 procent av nya 

cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett SVF.  

80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive 

SVF inom utsatta maximala tidsgränser. 

 

Utöver den statliga överenskommelsen om kortare vänte-

tider i cancervården får RCC statliga medel för arbete med 

att främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av 

bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering, inom 

ramen för en statlig överenskommelse om förlossningsvård 

och kvinnors hälsa. Det arbetet pågår. 

 

 Anna-Lena påminner om de regionala RCC-dagarna. Ersättning 

utgår för den 6/4, men inte för den 7/4 som är forskningsdagen och 

hålls enbart på engelska. 

 

7. Nationella SVF-PREM-enkäten. 

 

a) Synpunkter från PNR på det utskickade förslaget till förändringar av 

några frågor? 

 

 Rådet godkänner förslaget. 

 

b) Resultat från de två genomförda mätomgångarna. 

 

 786 enkäter gick ut och svar på 448 enkäter kom in i vår region. 

Anna-Lena visar resultat från enkäten.  

 

8. PNR:s årsrapport för 2016: synpunkter på utskickat utkast till rapport. 

 

 Rubrik 1 ändras från patientråd till patient- och närståenderåd. 

PNR. Rådet beslutar även att inte dela upp medlemmarna i 

ordinarie och suppleanter, då alla i praktiken är ledamöter på 

samma villkor. Efter dessa ändring skickas rapporten till 

förbundsdirektionen. 

 

 

 

 



9. Utse representanter från PNR till: 

 

a) Nationell dag med erfarenhetsbyte om SVF i Stockholm 28 mars (1 

representant). 

 

 Carolina utses som representant.  

 

b) Nationell patientsamverkansdag om cancerstrategin i Stockholm 5 

april (2 representanter).  

 

 Alexandra och Gunvor utses som representanter. 

 

c) Nationella RCC-dagar i Uppsala 16-17 maj (2 representanter). 

 

 Owe och Alfons utses som representanter. 

 

 

10. Rapport från möte med PNR vid övriga RCC (Owe, Alfons). 

 

 RCC i samverkan har godkänt ersättning för två nationella video-

möten per år för två representanter per RCC:s PNR. Kallelser till 

dessa videomöten roterar mellan olika RCC. RCC Norr kallade till 

det första mötet. RCC Syd kallar till nästa videokonferens och 

sätter då även samman dagordningen för det. RCC Stockholm-

Gotland föreslog följande frågor att arbeta med: kvalitetsregister, 

patientinflytande i vården, kompetensförsörjning, PROM samt 

erfarenhetsutbyte. Det bedöms behövas några möten för att 

gruppen ska hitta rätt arbetsform samt de frågor man vill arbeta 

med. Rådet anser inte att kompetensförsörjning är en fråga som 

PNR kan påverka. 

 

11. Upplägg av utvärdering av patientsamverkan inom RCC (enligt framtagen 

uppföljningsmall). 

 

 Uppföljningsmallen kommer att skickas ut i början av mars. Anna-

Lena önskar att PNR träffas redan i slutet av mars för att diskutera 

enkäten. Ingår man i flera grupper utsedda av RCC så svarar man 

på flera enkäter, en enkät per uppdrag. 

 

12. Rapport från möte i RCC Norrs styrgrupp (Owe). 

 



 Socialstyrelsen utreder nu om prostatacancerscreening ska 

införas, då det kommit nya metoder som kan ge säkrare diagnos 

än enbart PSA-prov.  

 Ett nationellt förslag till arbetsmodell för kunskapsstyrning har 

tagits fram 

 I regionen pågår ett arbete för att göra det möjligt att skicka 

elektroniska remisser över landstingsgränserna. Det skulle både 

spara mycket tid och bli säkrare än dagens system med post och 

fax.  

 I kallelser bör det alltid finnas med en vänlig uppmaning att man 

gärna kan ta med sig en närstående till möten med vården. Frågan 

gäller alla diagnoser, inte bara cancer, och lämnas över till 

beredningsgruppen för Norrlandstingens regionförbund.  

 Beatrice Melins chefsförordnande går ut i november 2017 och hon 

har valt att inte förlänga det. Nu inleds rekrytering av ny chef. 

 

 

13. Rapport från Socialstyrelsens uppföljning av RCC Norr (Owe). 

 

  Det som följdes upp i år var nivåstrukturering och vårdprocesser, 

Socialstyrelsens bedömning var att RCC Norr uppfyller kriterierna 

väl. 

 

 

14. Inför möte med RCC Norrs styrgrupp – har rådet önskemål om frågor att 

ta upp? 

 

 Ett önskemål är att en representant i det regionala PNR även får 

ingå i landstingens regionala patientråd. Respektive landsting 

beslutar dock själva i denna fråga. 

 Hur många patienter är det rimligt att en kssk har ansvar för?  

 Hur ser tillgången ut till de olika rehabiliteringsprofessionerna 

(uroterapeut, kurator, logoped m.m.)? Katja gör en samman-

ställning av det inför konsekvensbeskrivningen för nationella 

vårdprogram cancerrehabilitering. PNR önskar ta del av den 

sammanställningen vid nästkommande möte. 

 Hur optimeras arbetet med registrering i kvalitetsregister? Rätt 

använd kompetens? 

 Cancerstudier.se: kan styrgruppen agera för att fler studier 

registreras? 

 

15. Byte av mötesdag 23 maj. 

 30 mars bokas istället och 23 maj stryks. 



 

16. Rapport från RCC-möten där ledamöter från rådet har medverkat. 

 

 Videomöte med nationella PNR (se punkt 10.) 

 Deltagande i processledarmöte för prostatacancer. 

 

17. Rapport från aktiviteter i föreningarna. 

 

 PNR:s medlemmar redogör för aktuella aktiviteter i respektive 

förening. 

 

18. Övrigt. 

 

 Benämningen ordinarie och suppleant ändras till ledamöter, Malin 

justerar detta på hemsidan. Vidare bör en rekrytering göras på 

vakanta platser.  

 Önskemål framkommer att en kort skriftlig rapport från 

styrgruppsmöten och andra möten som redovisas vid PNR:s möten 

skickas till PNR:s representanter inför möten, för att spara tid vid 

mötet. Är man på nationella möten så skriver man en rapport till 

rådet som skickas ut inför möten.  

 Vid utbetalning av arvodesersättning framgår det inte vart 

pengarna kommer ifrån. Detta kan tyvärr inte RCC påverka, hur 

inbetalningar presenteras är helt beroende på vilken bank.  

 Kontrolluppgifter skickas inte på papper, man anmäler istället till sin 

bank att man önskar få lönespecifikationen på internetbanken. Om 

man inte har gjort det så kan man hämta lönespecifikationen med 

sin e-legitimation på www.swedbank.se/edokument. 

 

 Katja ska hålla en föreläsning vid bäckenrehabiliteringsdagarna 26-

27 februari, vad vill PNR att Katja ska ta upp då? Katja skickar ut 

de bilder hon tänker visa för synpunkter. Vill någon från PNR vara 

med Katja där? PNR skickar synpunkter till Katja senast fredag 

24/2.  

 

 

19. Mötet avslutas. 

 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson och Anna-Lena Sunesson. 

http://www.swedbank.se/edokument

