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Minnesanteckningar från patientrådets 
möte 121115 

 

Närvarande 

 

Anna-Lena Sunesson, Projektkoordinator RCC Norr. 

Carolina Ludvigsson, Bröstcancerföreningen. 

Ewa Jonsson, Blodcancerföreningen. 

Helena Bucht, Processledare Psykosocialt stöd och rehabilitering RCC Norr (via video). 

Katja Vuollet, Kontaktsjuksköterska RCC Norr. 

Malin Andersson, Handläggare RCC Norr. 

Margareta Sundsten, Gyncancerföreningen 

Margareta Wickman, Kontaktsjuksköterska VLL. 

Marie Svensson, onkologi sjuksköterska hematologi, Kontaktsjuksköterska JLL (via video). 

Owe Persson, Månhålecancerföreningen och ordförande i patientrådet. 

Per-Erik Lindgren, Barncancerföreningen. 

Sonja Larsson, Svenska ödemförbundet. 

Thorbjörn Lindberg, Prostatacancerföreningen. 

Åke Näslund, Mag- tarmcancerföreningen. 
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                                            Mötesanteckningar 
 

1. Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

2. Kort presentation av patientrådets representanter. Marie Svensson, Per-Erik Lindgren 

och Sonja Larsson hälsas välkomna som nya medlemmar i rådet. 

3. Föregående mötesanteckningar godkännes. 

4. Helena Bucht återkopplar till arbetet kring ”Min vårdplan”. Helena har tagit emot 

synpunkter från patientrådet och ett nytt förslag är under utveckling. Helena skickar 

sedan det redigerade förslaget till Malin som vidarebefordrar detta till samtliga 

medlemmar i patientrådet. 

5. Helena informerar om arbetet inom nationella riktlinjer för cancerrehabilitering där 

patientrådet ska agera remissinstans. Det förslag som kommer ut ska patientrådet få ta 

del av. Vårdprogrammet förväntas gå ut på remiss efter årsskiftet. 

6. Katja Vuollet informerar kring kontaktsjuksköterskans funktion och de mål som 

Regionalt cancercentrum har för kontaktsjuksköterskans arbete och uppdrag. 

Kontaktsjuksköterskornas uppdrag är utformat av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL).  Katjas funktion som samordnande kontaktsjuksköterska inom RCC Norr är i 

första hand tidsbegränsat till och med 2014. De dokument som Katja visar vid mötet 

bifogas minnesanteckningarna. 

- Synpunkter framkommer från patientrådet angående vikten med kunskap kring 

biverkningar-där kontaktsjuksköterskorna kan bidra med mycket. 

- Per-Erik berättar att avdelningen för cancersjuka barn på Nus (barn 3) har två 

kontaktsjuksköterskor sedan långt tillbaka som finansieras av barncancerfonden. 

7. Katja informerar lite kring utbildningen som har startat för kontaktsjuksköterskor 

inom RCC Stockholm Gotland på 15 hp, även RCC Väst och Syd arbetar med att ta 

fram en utbildning på 30hp.  

- Synpunkter från patientrådet att utbildningen bör ha samma struktur över hela landet. 

- Katja informerar även om vad som är på gång just nu 
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 Lokal handlingsplan under utveckling i varje landsting, där en viktig del är att 

alla patienter ska erbjudas en kontaktsjuksköterska. 

 Skapande och uppstart av lokala nätverk för kontaktsjuksköterskor. 

 Regionalt nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor 8:e februari. 

 Kontaktsjuksköterskan representerad i vårdprocessen. 

 Finns kontaktsjuksköterskan på agendan och finns det samsyn i regionen. 

8. Katja ställer frågan vad som saknas i definitionen av kontaktsjuksköterskans uppgifter 

- Förslag inkommer på att kontaktsjuksköterskan ska förmedla kontakt med 

patientföreningarna. 

9. Anna-Lena informerar om de 6 olika Regionala cancercentrum i Sverige och att RCC 

skapades för att förverkliga målen för cancerstrategin. RCC Norrs styrning och 

ledning består av 

 Förbundsdirektionen (politisk beslutsnivå, där de högsta politiska beslutsfattarna 

i respektive landsting ingår) 

 Styrgrupp (en representant från högsta tjänstemannaledningen och en 

verksamhetschef från respektive landsting + två representanter från Umeå 

universitet) 

 Cancerrådet (linjeorganisationen, d.v.s. verksamhetschefer/andra utsedda 

representanter från regionen inom de områden som berörs av cancervården) 

 Processledare och arbetsgrupper 

            RCC Norr arbetar för att samordna cancervården i regionen. 

 

10. Anna-Lena berättar även att RCC under året arbetat fram den första regionala 

utvecklingsplanen för 2013-15 vilken kommer att fastställas den 27 februari 2013. 

Anna-Lena skickar den ännu inte fastställda utvecklingsplanen till patientrådets 

medlemmar för kännedom. Processledarna har lämnat underlag till planen, som 

därefter har behandlats av cancerrådet och styrgruppen och varit på remiss i 

landstingen. Förbundsdirektionen har granskat den och godkänt att den skickas ut i 

landstingen, där respektive landsting nu ska utarbeta en handlingsplan för hur man 

utifrån sina egna förutsättningar ska nå målen i den regionala utvecklingsplanen. RCC 

Norr har tagit fram en mall för dessa handlingsplaner. Handlingsplanerna ska skickas 

till förbundsdirektionen innan den regionala utvecklingsplanen formellt ska fastställas 

i februari. Landstingen ska sedan rapportera till förbundsdirektionen två gånger per år 

om hur man följer sin handlingsplan. 
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Den regionala utvecklingsplanen ska revideras årligen och målnivåer kommer att 

sättas för allt fler cancerdiagnoser, allteftersom processledare tillsätts och kartlägger 

de vårdprocesserna inom de olika diagnoserna. Även landstingens handlingsplaner ska 

revideras årligen.   

11. Anna-Lena tar upp arbetsgången och utformning av nationella vårdprogram. Målet är 

att det i slutet av 2015 ska finnas färdiga vårdprogram för alla diagnoser. 

Vårdprogrammen utarbetas av nationella arbetsgrupper med en representant för varje 

RCC, och kontakt tas tidigt med berörda patientföreningar på nationell nivå som 

involveras i arbetet. När arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till vårdprogram 

skickas det på remiss till specialistföreningarna i landet, som lämnar synpunkter, och 

en omarbetad version av vårdprogrammet skickas sedan till respektive RCC som 

ansvarar för att det går på remiss i linjeorganisationen i regionen. Frågan ställs om 

patientrådet i detta skede också vill ha möjligheten att komma in och lämna 

synpunkter. 

 Patientrådet vill att Vårdprogrammet läggs ut på patientrådets 

lösenordsskyddade plats på hemsidan så de kan lämna synpunkter på detta. 

12. Kort information från Anna-Lena vad som är på gång nationellt 

 Kvalitetsregisterutveckling 

 Nationell studie av tarmcancerscreening 

 Nationell modell för införande av cancerläkemedel 

 Nivåstrukturering – vem ska göra vad och vart ska det göras? 

 Anna-Lena berättar om att processledare för alla RCC i landet har gemensamma 

möten, närmast i Stockholm den 6 december samt om det goda samarbetet 

inom de olika Regionala cancercentrumen i Sverige. 

 Patientrådet beslutar att Carolina Ludvigsson representerar patientrådet i 

Stockholm vid Världscancerdagen den 4 februari 2013. Owe kommer att 

representera RCC Norr tillsammans med Beatrice Melin och Anna-Lena vid en 

inspirationskonferens om cancerstrategin som SKL och socialdepartementet 

ordnar i Stockholm den 12 februari 2013. 

13. Torbjörn tar upp frågan kring väntetider/ledtider där Anna-Lena berättar att 

processledarna arbetar med att förbättra detta. I den regionala utvecklingsplanen har 

man definierat målnivåer, och många av dem handlar om ledtider. 

14. Owe tar upp frågan kring om RCC Norr vill ha en patientföreträdarutbildning. 

Patientrådet önskar en sådan utbildning och det beslutas att Owe tillsammans med 
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Anna-Lena och Malin får i uppdrag att ta fram en plan för hur detta ska genomföras. 

Utbildningen ska bland annat ta upp 

 Hur och var besluten fattas. 

 Vilka beslut tar man på olika nivåer och hur kan patientrådet respektive RCC 

påverka. 

 Hur arbetar man med patientinflytande. 

 Utbildning av patientrådet-förslag på 3 personer/diagnosgrupp. 

 Förslag på 3 dagars utbildning med ett fysiskt möte och därefter via 

videouppkoppling ut till regionen. 

 Information på hemsidan. 

15. Malin informerar kring patientrådets sida på RCC Norrs webbplats. En 

lösenordsskyddad sida skapas i dagarna och Malin kommer att till var och en av rådets 

medlemmar skicka ett personligt lösenord till den mejladress de har uppgett. 

Tillsammans med det personliga lösenordet finns information hur man går tillväga vid 

inloggning. 

 Inget svar ännu angående prenumerationstjänsten som önskades, detta innebär 

att rådet tillsvidare ansvarar för att själva hålla sig uppdaterade om något nytt 

läggs upp på sidan. 

16. Mötesanteckningar kommer att läggas upp på rådets offentliga sida och blir då 

tillgängliga för allmänheten. Där kommer även information om patientrådets arbete 

och uppgift att finnas.  

17. Under punkten övriga frågor framförs önskemål om att det i protokollets närvarolista 

framkommer vilken förening respektive person representerar. Detta kommer att läggas 

till i minnesanteckningarna framöver. 

18. Rapport/verksamhetsberättelse tas fram till nästa möte den 17 jan – Owe skriver ett 

förslag som mailas till patientrådet, så att beslut kan tas vid januarimötet. 

 

19. Sonja och Per-Erik läggs till på maillistan, som kompletteras med telefonnummer 

(inklusive telefonnummer till Anna-Lena och Malin). 

 

20. Nästa patientrådsmöte: 17 januari 2013 

 

21. Processledarna har efterfrågat en frågemall som man kan använda när man intervjuar 

patienter om deras upplevelser av cancervården för att få underlag för förbättrings-

arbete. Anna-Lena arbetar med en sådan mall och ber att få skicka den till patient-

rådets medlemmar för synpunkter. Patientrådet är positivt till det. 
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22. Owe tipsar om seminarieserien där man kan titta på föredragen på hemsidan, 

http://www.cancercentrum.se/norr/ 

 

23. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Sekreterare 

Malin Andersson 

 

 

 

   

http://www.cancercentrum.se/norr/

