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Minnesanteckningar från patientrådets 
möte 130321 

 

Närvarande 
Anna-Lena Sunesson  Projektkoordinator, RCC Norr 
Carolina Ludvigsson  Bröstcancerföreningen 
Ewa Jonsson  Blodcancerföreningen 
Jonas Eriksson  Mag-tarmföreningen 
Malin Andersson  Handläggare, RCC Norr 
Margareta Sundsten  Gyncancerföreningen 
Marie Svensson (via video) Kontaktsjuksköterska, JLL 
Owe Persson  Mun-och halscancerföreningen, ordf. Patientrådet 
Thorbjörn Lindberg  Prostatacancerföreningen 
Åke Lindgren   ILCO, Mag- tarmcancerföreningen 
 

 

  Mötesanteckningar 
 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkännes. 

 

3. Föregående mötesanteckningar godkännes, med rättelse av föreningsnamnet 

för mun-halscancer. 

 

4. Val av ny ordförande – förslag att nuvarande ordförande sitter kvar, det 

beslutas att Owe Persson sitter kvar som ordförande i Patientrådet.  

 

5. Anna-Lena informerar -Nationellt och regionalt. 

 

 Reviderade nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. 

Fram till den 1 juli 2013 tar Socialstyrelsen emot synpunkter på den 

preliminära versionen av riktlinjerna. När synpunkterna samlats in och 

behandlats publiceras en slutlig version som beräknas vara klar under 

våren 2014. 

 En nationell tarmcancerscreeningstudie ska genomföras för att ge 

underlag för hur man bäst ska genomföra screening. Man kommer att 

ha en grupp som kallas till koloskopi vid 60 års ålder, en grupp som får 

lämna avföringsprov för analys av blod i avföring och en kontrollgrupp.  



  2 
 

 Nivåstrukturering: Nationell nivåstrukturering diskuteras för peniscancer, 

mjukdelstumörer bakom bukhinnan (retroperitoneala sarkom) och 

cancer i matstrupen, där det finns medicinska skäl att den kirurgiska 

behandlingen ska göras på färre än sex platser i landet. RCC Norr 

håller på att ta fram en regional nivåstruktureringsplan som beskriver på 

vilka nivåer olika åtgärder inom cancervården ska göras i regionen.  

 Läkemedel: Rapport med förslag om nationell samordning för 

strukturerat införande och uppföljning av nya cancerläkemedel har 

lämnats till regeringen. En nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel 

som stödjande resurs till NLT (nationella läkemedels-terapier) har 

utsetts, Ordf. Göran Edbom, RCC Norr. 

 En slutrapport har lämnats inom projektet ”Ännu bättre cancervård”, 

liksom för 10 områden som haft särskilt stöd från SKL, Sveriges 

kommuner och landsting. Rapporterna finns nedladdningsbara på 

SKL:s hemsida, 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/slutrapporte 

ring-2013  

o Försöksverksamheter 

o Telefonrådgivningstjänst 

o Minskad tobaksrökning 

o Tidig upptäckt 

o Internationella jämförelser 

o Patientrapporterade mått 

o Nomenklatur cytostatika 

o Kontaktsjuksköterskor 

o Införande av nya läkemedel 

o Individuell vårdplan 

 

 RCC Norr: Regional utvecklingsplan 2013-15 klar. 

           Planen är en del av den nationella cancerstrategin. Målsättningen är 

           att minska risken för insjuknande i cancer, att förbättra kvaliteten i 

           omhändertagande av patienter och att förlänga överlevnadstid efter en  

           cancerdiagnos. Respektive landsting i regionen har utarbetat egna 

           handlingsplaner för att förverkliga de gemensamma målen. 

 Nya processledare tillsatta, planerna är att alla poster ska vara tillsatta i 

slutet av 2013. Processledarna arbetar just nu med att ta fram underlag 

till en kompetensutvecklingsplan och till den revision som ska göras av 

den regionala utvecklingsplanen. 

 

 

6. RCC-dagarna, 18-19 april på Folkets Hus i Umeå. 

 

- Anna-Lena informerar kring programmet och att Patientrådet är välkomna att 

anmäla en företrädare från varje diagnosgrupp. RCC Norr ersätter eventuella 
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rese- och boendekostnader samt eventuell förlorad arbetsinkomst för 

deltagare som måste ta ledigt från sitt arbete för att delta dessa dagar. 

Information kring dessa dagar skickas ut till alla medlemmar i rådet. Anmälan 

görs via RCC Norrs hemsida senast 4 april. 

 

7. Socialstyrelsen besöker RCC Norr den 21 maj 2013. 

 

- Anna-Lena berättar om besöket och att representanterna från 

Socialstyrelsen denna dag träffar en mindre grupp på förmiddagen men på 

eftermiddagen en lite större grupp där man även vill att cirka tre 

patientföreträdare deltar. Owe Persson och Margareta Sundsten anmäler 

intresse att delta, Malin mailar ut en förfrågan till rådet att delta vid mötet samt 

förfrågan om att delta vid intervju. 

 

 

8. Carolina och Malin sammanfattar innehållet från Världscancerdagen den 4 

februari där temat genom dagen var ”priset för min cancer” ur patient-, anhörig 

och samhällsperspektiv. Den Nationella cancerstrategin diskuterades och 

samtliga sex RCC- chefer och Gunilla Gunnarsson, samordnare 

Cancerstrategin SKL deltog i frågestund kring RCC:s arbete. Även politiker, 

representanter från myndigheter, cancervården och industrin ingick i en 

diskussionspanel kring frågor om vad samhället kan göra för att förbättra för 

cancerpatienter och deras anhöriga. Mer utförlig sammanfattning bifogas 

minnesanteckningarna. 

 

9. Jonas Eriksson, mag-tarmföreningen ansluter till mötet, inbjuden av Åke 

Lindgren. 

 

10. Owe och Anna-Lena berättar om Inspirationsdagen den 12 februari. 

 

Göran Hägglund inleder dagen och därefter berättar Anna-Lena, Owe och 

Beatrice om arbetet inom RCC Norr. Under eftermiddagen presenteras olika 

föreläsningar. 

 

11. Owe informerar Jonas Eriksson om patientföreträdarutbildningen den 23 april. 

Jonas anmäler deltagare genom Åke Lindgren. Owe påminner även övriga att 

anmäla deltagare till utbildningen. 

 

12. Anmälningstiden för patientföreträdarutbildningen förlängs till den 5 april. Alla 

diagnosområden uppmanas att anmäla deltagare via formuläret på 

patientrådets lösenordsskyddade sida på hemsidan.  

 

13. Nästa möte beslutas till den 7 maj 2013. 
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 Malin skickar ut kallelse. 

 

14. Övriga frågor 

 Jonas Eriksson, mag-tarmföreningen presenterar sig, och en kort 

presentation av övriga deltagande. 

 

15.  Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 

 

  


