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Mötesanteckningar

1. Ordföranden öppnar mötet

2. Presentation av mötesdeltagare

3. Godkännande av dagordning
Punkten Kraftens Hus flyttas till 22 september.

4. Information från RCC Norr
 Sjukvårdsregionala RCC dagarna

De regionala sjukvårdsregionala cancerdagarna i april är inställda p.g.a Coronavirus och
framflyttas till våren 2021.

 Nationella RCC dagarna
De nationella RCC dagarna i maj är inställda p.g.a Coronaviruset.

 Processledarmöte 11 november
Anna-Lena bjuder in PNR till precessledarmötet den 11 november. Mer information kommer
närmare mötet.

 Tolkstöd
Vid behov av tolkstöd vid videomöte kan tolkstöd via tolkcentralen bokas. Mer information
vid nästa möte om vilka riktlinjer som gäller.

 Uppdaterad överenskommelse
Revidering av överenskommelsen för PNR, en överenskommelse för ledamöter och en för
ordförande och vice ordförande. Kryssruta kommer att läggas till där ledamoten godkänner
om bilder på var och en får användas.

Överenskommelsen kommer att skickas ut via mail för underskrift, som därefter skickas åter
till Katja via post eller inscannat via mail. Katja skriver under och en kopia skickas till
ledamoten.

 Uppdaterad arvodesersättning
Beslut är taget i RCC i samverkan gällande nya riktlinjer för arvodesersättning för patient- och
närstående, finns att läsa i sin helhet i länken www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/samverkan/patientmedverkan_policy_arvode_200211.pdf. Riktlinjer börjar gälla 11
februari.

Arvodesblanketten ska uppdateras och göras som skrivbar PDF. Den kommer att publiceras på webben
inom kort och PNR meddelas när detta är genomfört. Som tidigare skickas ifylld blankett till Sara, via
post eller om man väljer att scanna in ifylld och underskriven blankett som skickas till
sara.huggert@regionvasterbotten.se.

För att ersättning ska utgå vid ex. konferenser och sjukvårdsregionala cancerdagar ska
patient och/eller närståendeföreträdaren delta aktivt och det ska framgå av programmet.

Arvoderad mötestid inkluderar tid för eventuell resa till och från möte.



Videomöten ska vara förstahandsalternativ. Policy gällande arvode och ersättning av resor
ska läggas till och finnas i styrdokument.

5. Verksamhetsberättelse 2019
Katja har fått i uppdrag att skiva ett utkast på verksamhetsberättelsen som presenteras för
rådet. Verksamhetsberättelsen revideras utifrån de synpunkter som framkommer. Övriga
synpunkter skickas till Katja senast 26 mars. Alexandra och Lotta får godkänna
verksamhetsberättelsen som därefter skickas till RCC Norrs styrgrupp för fastställande och
publicering på webben.

6. Kraftens hus
Punkten för Kraftens hus är inställd. Ett tips är att gå in på webbsidan för Kraftens hus för att
förbereda sig till föredraget och att ev. få uppslag till frågor som skickas till Lotta. Kraftens
hus deltar vid mötet den 22 september www.kraftenshus.se/

7. Palliativ utbildningsdag
Alexandra presenterar förslag på upplägg till palliativ utbildningsdag.
Förslag är att utbildningsdagen ska spelas in för att fler ska kunna ta del av den. Lokala
föreläsare ska tillfrågas i förstahand till de olika föredragen. Rådet framför synpunkter om
att förslaget till programmet är mastigt, att man önskar att det avsätts tid för diskussioner i
någon form och att det behövs en kunnig moderator för att hålla i dagen. Om det finns fler
synpunkter skickas dessa till Alexandra innan 31 mars. Alexandra tar med inkomna
synpunkter i det fortsatta planeringsarbetet.

Rådet får i uppdrag att lyfta frågan om intresse och möjlighet finns att delta vid denna dag i
sina respektive patientföreningar för ett underlag i planeringen. Återkoppling på nästa PNR-
möte den 22 september.

Arvode utgår inte för denna dag.

8. Rapport från möten
Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP)
Katja ger en kort återkoppling från mötet med Nationella arbetsgruppen för
patientsamverkan (NAP). NAP har tagit fram stöddokument för projektarbeten, bilaga.
Det pågår ett arbete i NAP med att ta fram en rekryteringsbroschyr för nya företrädare.

Se bilaga över stöddokument som är framtagen av NAP:
8.1 Nya arbetssätt
8.2 Projektplan Mall skrivbar
8.3 Vägledningsdokument Projekt

Ett nationellt projekt kring trygg sjukförsäkring:
RCC Väst har gjort ett bakgrundsarbete och önskar starta upp ett nationellt gemensamt PNR-
projekt tillsammans med Försäkringskassan. Alexandra meddelar intresserade personer som
vill delta i projektet till kontaktpersonen i Väst.

Ett nationellt projekt kring subventionerad tandvård:
I dagsläget finns inte intresserad från PNR Norr att delta i projektet. Owe informerar om att
det pågår andra nationella arbeten inom området. Det är viktigt att kunskap finns om andra



arbeten som pågår, men det är inget hinder att PNR tar ett nationellt initiativ då det kan vara
olika fokus på vilka frågeställningar som lyfts.

Katja, Alexandra och Leif får i uppdrag att ta fram ett förslag för hur återkoppling ska ske
mellan NAP och PNR Norr som presenteras vid mötet 22 september.

Skriftlig återrapportering från möten
Bifogat finns skriftligt inlämnade rapporter från möten, se bilaga:
8.4 Rapport deltagande i Cancerstrategin 10 år
8.5 Palliativa vårdprogramgruppen

9. Frågor till styrgruppen från PNR
Rådet vill skicka med följande frågor till styrgruppen:

 Att det borde finns med information i kallelsen om hur man tar sig till vårdinrättning.

 Vad RCC Norr har för synpunkter när ”vården själva” har utsett patient och
närståenderepresentant till olika grupper och där företrädaren inte har förankring i
en patientförening.

10. Årshjul för PNR Norr
Rådet beslutar att Årshjulet ska användas. Katja lägger in allmän information och alla i rådet
har ett ansvar att skicka underlag till Katja vad som ska lägga in i årshjulet. Årshjulet kommer
att uppdateras kontinuerligt och ledamöter får själva ta ansvar att hålla sig uppdaterad.

Länk till årshjul (finns under mer information): https://www.cancercentrum.se/norr/patient-
och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patientradet-rcc-
norr/

11. Presentation av RCC webbplattform
Katja har en genomgång av var information finns gällande patientsamverkan på hemsidan,
www.cancercentrum.se/norr/patient-och-narstaende/patientsamverkan/. Sara ska göra en
lathund som stöd att hitta på hemsidan som läggs i styrdokumentet.

12. Övriga frågor
Alexandra och Owe informerar att Inspirationsdag för anhörigskap till vuxna som anordnas
av Region Västerbotten är inställd och punkten sätts upp när nytt datum är satt.

Katja återkopplar gällande frågan om patientinformation inom projektet med
bäckenrehabilitering. Det finns inget material framtaget. I det pågående nationella arbetet
med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan kommer det att tas fram
information inom detta område för de diagnoser som det berör.

Katja informerar om under 2020 erbjuder RCC Norr norra sjukvårdsregionens
regioner/verksamheter en möjlighet att ansöka om ett begränsat ekonomiskt stöd för
införande av mötesplatser för cancerdrabbade och deras närstående.

Vårdprogram på remissrunda till 15/4 är

 Akut lymfatisk leukemi, ALL

 Buksarkom

 Livmoderhals och vaginalcancer



 Mukosala melanom

Lotta har skickat ut information om vilka som ansvarar för att lämna in remissvar på
respektive vårdprogram.

Nya patient och närståendeföreträdare till PNR
Det är svårt att hitta nya patient- och närståendeföreträdare till PNR och flera har slutat i
rådet under 2019. Alexandra och Lotta får i uppdrag att se över vilka diagnoser som inte finns
representerade eller där det endast finns en representant. Får fundera utifrån det hur PNR
kan gå vidare för att kunna rekrytera nya företrädare. Sätts upp som en punkt den 22
september.

Mandattid för ledamöter i PNR
Frågan om mandattid för ledamöter i PNR och hur många ledamöter som ska ingå i rådet ska
sättas upp till nästa dagordning. Rådet godkänner att det står tillsvidare på mandattid för
ledamöter i rådet och att årlig avstämning görs av utsedd person på RCC Norr.
Val av vice ordförande sker vid rådets första möte 2021.

Styrdokument för PNR norr
Ett förslag är att ett styrdokument tas fram för PNR Norrs arbetssätt och uppdrag, rådet
ställer sig positivt till det och utkast ska presenteras den 22 september för fastställande. I
överenskommelsen hänvisas till styrdokumentet, där det framgår mer information om
uppdraget i PNR Norr.

13. Kommande datum för året 2020
22 september 2020 16.00-19-00
24 november 2020 16.00-19.00

14. Mötet avslutas
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Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan

Nya arbetssätt kring patientsamverkan

Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) har bland annat som uppdrag att under
2019-20 inventera och föreslå nya arbetssätt inom patientsamverkan. Från
uppdragsbeskrivningen:

 ”Inventera och föreslå nya arbetssätt. RCC har många grupper och alla har inte PNF,
gäller bl a vårdprocessgrupper och vårdprogramgrupper. NAP tar fram förslag på nya
arbetssätt för att säkerställa att grupper som saknar företrädare får in ett patient- och
närståendeperspektiv. I uppdraget ingår att se över hur rekrytering av PNF kan göras
för att engagera flera PNF, men även yngre och utrikesfödda.

 Översyn över hur samverkan med PNF i vårdprocessgrupper och nationella
vårdprogram ser ut samt vid behov ta fram förslag på en ökad samverkan med PNF
som ej tillhör PNR.”

Under NAP:s möte den 10 juni 2019 skapades en undergrupp bestående av Leif Näckros (PNR
Norr), Stig Hanno (PNR Stockholm Gotland), Arja Leppänen (RCC Stocholm Gotland) och
Annika Larsson (RCC Uppsala Örebro). Undergruppen har tagit fram följande dokument där
de idéer kring nya arbetssätt som diskuterats tidigare i NAP och andra sammanhang
sammanställts. Dokumentet kommer användas som underlag för diskussion med hela NAP om
fortsatt arbete.

Undergruppen har valt att inte prioritera bland förslagen. Vissa delar passar bättre för varje
RCC att utveckla vidare. Det kan vara en fördel om de sex RCC prövar olika vägar fram och
utvärderar och delger varandra vad som fungerat eller inte. Några av förslagen lämpar sig bättre
för ett nationellt samarbete och det är de delarna som NAP bör fokusera på.

Det finns mycket som redan görs idag för att ta del av patienters och närståendes upplevelser av
vården. Som komplement till nya arbetssätt bör vi försöka nyttja de existerande metoderna och
verktygen bättre. Vid genomläsning av det dokument som beskriver hur våra sex RCC arbetar
med patientmedverkan så blir det tydligt att det redan finns goda arbetssätt och som övriga
RCC kan ta efter alternativt utveckla.

Hur kan vi få in ett patient- och närståendeperspektiv i grupper som
saknar PNF? Hur nyttjas de PNF som finns på bästa sätt?
Även om det i RCC:s policy för patient- och närståendemedverkan står att det om möjligt ska
vara mer än en patient- och närståendeföreträdare (PNF) per gruppering är det flera grupper
som bara har en eller helt saknar företrädare. Särskilt för vissa cancerformer, exempelvis de
mindre vanliga, är det svårt att hitta företrädare. PNF är eftertraktade och bristen lär bli än
större när övriga nationella programområden nu etableras. Men även i grupper där det finns
PNF kan det finnas utrymme för förbättringar.
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Förslag:

 PNR som patientbank. PNR kan utgöra en patientbank för vårdprocessgrupper
(VPG) och andra grupper som saknar PNF. PNR-representanter kan nyttjas för
generella/diagnosövergripande frågor. PNR kan bjuda in VPG:s processledare till
möten och processledare ska aktivt kunna vända sig till PNR.

 Informationsmaterial till processledare eller ordföranden om vad man ska tänka
på i samverkan med PNF. Exempel på information: vikten av introduktion
(överenskommelsen) och återkommande kommunikation med PNF kring hur hen vill
involveras i gruppens arbete. Det är också viktigt att processledarna får återkoppling på
den årliga utvärderingen som PNF besvarar.

Hur kan vi få en representation bland våra PNF som bättre speglar
samhället?
Detta handlar dels om rekrytering av nya PNF men också att PNR och RCC blir bättre på att
samla in synpunkter från de grupper som normalt inte blir PNF eller är medlemmar i
patientföreningar, dvs yngre personer, lågutbildade och utrikesfödda personer.

Förslag:

 Rekrytering
- Marknadsföring. Kan vi marknadsföra PNF-uppdraget annorlunda, framförallt för de
samhällsgrupper där vi idag saknar PNF? För att kunna locka nya grupper till RCC:s
arbete är det viktigt att RCC och PNR kan visa att vi arbetar med för gruppen viktiga
frågor.
- Kontaktsjuksköterskan (kssk) har en central funktion att informera om
patientföreningar. Det finns exempel på lyckade samarbeten mellan patientföreningar
och kssk i anordnandet av stödgrupper. Vid 7.5 hp-utbildningen av kssk och vid
sjukvårdsregionala kssk-dagar bör patientföreningar bjudas in.
- Min vårdplan på 1177.se. Information om patientförening finns i den nationella
generiska informationen av Min vårdplan på 1177.se, vilket innebär att allt fler patienter
bör få kännedom om aktuell patientförening.
- Vid PNR Stockholm Gotland finns ingen PNF i åldern 30-60 år. För att rekrytera fler
yngre har processledaren för patientsamverkan erbjudit sig att besöka
patientföreningarna under hösten-19 för att berätta om RCC:s arbete och rollen som
PNF.
- Broschyr/information till patientföreningar om RCC och hur man kan engagera sig i
RCC:s arbete.
- Se förslag nedan om ökad samverkan mellan sjukhus och patientförening. Vid en
sådan aktivitet kan även nya medlemmar rekryteras till patientföreningar och till RCC:s
arbete.
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 Ungas synpunkter. Flera PNR har företrädare från Ung cancer, men inte alla. Vid
Uppsala Örebro har båda Ung cancers representanter hoppat av sina uppdrag och några
nya företrädare har inte kunnat rekryterats. Även de två barncancerrepresentanterna har
frånsagt sig sina uppdrag eftersom de inte tycker PNR driver deras frågor utan främst
frågor som gäller vuxna med cancer.
- För att få in ungas synpunkter bör RCC och PNR aktivt följa Ung cancers och
Barncancerfondens arbete, tex ta del av deras rapporter (två exempel:
https://ungcancer.se/nyheter/de-unga-bakom-cancern/ och
https://www.barncancerfonden.se/informationsmaterial-och-
bocker/informationsmaterial/barncancerrapporten-2019/).
- För att underlätta deltagande för unga och yrkesverksamma kan ett alternativ vara att
anordna kortare möten via Skype kvällstid alternativt skapa ett virtuellt forum för att
fånga ungas synpunkter.
- Om det är svårt att få in Ung cancers medlemmar i RCC:s grupper skulle man kunna
etablera annat samarbete med Ung cancer, tex anordna en gemensam workshop
alternativt skapa en fokusgrupp med 5-10 st av Ung cancers medlemmar för att vid
behov kunna ta del av ungas synpunkter.
- Vid RCC Stockholm Gotland har man diskuterat att göra patientföreträdaruppdraget
meriterande, så att det ska vara en erfarenhet som kan inkluderas på en CV.
- Hur arbetar patientföreningar och andra för att inkludera denna grupp i sin
verksamhet. Finns det goda arbetssätt som vi på RCC kan nyttja?

 Utrikesfödda personer. Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning utgörs av
utrikesfödda, men trots det är ytterst få av RCC:s patient- och närståendeföreträdare
födda utanför Sverige.
- Översättning av Min vårdplan på 1177.se till andra språk är ett bra första steg för att
säkerställa att även patienter från andra kulturer får information om aktuell
patientförening och borde framöver öka rekryteringen av denna patientgrupp till
patientförening och RCC.
- Hur arbetar patientföreningar och andra för att inkludera denna grupp i sin
verksamhet. Finns det goda arbetssätt som vi på RCC kan nyttja?
- Lära av RCC Stockholm Gotlands arbete med Botkyrka-projektet, hälsoinformatörer
mm.

Hur säkerställer vi att patienter och närståendes upplevelser och
erfarenheter når RCC och PNR och hur kan vi samverka med de
instanser som redan idag finns etablerade för att tillvarata patienters
och närståendes synpunkter?
Vid PNR Uppsala Örebro har det framkommit att man tycker att rådet är för långt ifrån vården
och det har rått en osäkerhet bland ledamöterna om de verkligen representerar vad patienter
och anhöriga upplever, dels med tanke på att endast 10% av patienterna tillhör en
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patientförening, men också för att det kan vara svårt att få respons från sin förening inför
möten.

Förslag:

 Vårdprocessgrupperna. PNF i VPG får via sina uppdrag bra kontakt med
vårdprofessionen, vilka behov som finns och kännedom om pågående
utvecklingsarbete. Med tanke på vårdprocessgruppernas centrala arbete i RCC:s uppdrag
och eftersom PNR har uppdrag att bevaka patient- och närståendeperspektivet i
cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC är det viktigt att det finns en
etablerad kommunikation och samarbete mellan PNR och PNF i VPG. Detta kan ske
på olika sätt, bla genom att:
- PNR har regelbundna möten med PNF i VPG och andra vårdrelaterade grupper, tex
via gemensamma utbildningsdagar eller årliga avstämningar.
- PNF i VPG delger PNR korta men regelbundna sammanfattningar av VPG:s arbete,
med särskilt fokus på övergripande frågor som även PNR skulle kunna driva. Även
PNR:s minnesanteckningar bör delges PNF i VPG och andra grupper.
- PNF i VPG även är ledamöter i PNR. Så är det redan på de olika RCC, men olika
mycket. En nackdel kan vara att våra företrädare får för många uppdrag och inte hinner
med. Flera av våra PNF har många olika uppdrag, inte bara inom RCC.

 De lokala cancerråden. Mycket av de frågor som RCC arbetar med kräver
implementering lokalt i regionerna och detta sker ofta via de lokala cancerråden (ej i
Stockholm Gotland), av vilka många har PNF-medverkan. PNF på lokal nivå kan
vidareförmedla synpunkter och patientupplevelser som framkommer i cancerråden till
PNR och PNR kan i sin tur använda företrädaren i cancerråden att driva viktiga frågor
som PNR identifierar.

 Existerande synpunkter på vården. Det finns redan system inom vården att fånga
patienters och närståendes upplevelser och synpunkter. Kan RCC och PNR bli bättre på
att nyttja det som redan finns? Ur sådan information kan man få fram upplysningar om
vilket förbättringsarbete som patienter och närstående efterfrågar.
- PREM-enkäter. Många patienter fyller i PREM-enkäter där upplevelsen av vården
beskrivs. Resultat från nationella patientenkäten, bla den om standardiserade
vårdförlopp inom cancervården 2018, finns tillgänglig för allmänheten, se
https://patientenkat.se/sv/. Även en hel del kvalitetsregister samlar in PREM-enkäter
som redovisas i registernas årsrapporter.
- Patientnämnderna. I RCC:s gemensamma patientsamverkansdokument går det att läsa
att bla RCC Norr och Syd har samarbete med patientnämnderna. För Norr går det att
läsa: ”Patientnämnderna i norra regionen följer ärenden där patienter har tagit kontakt i frågor som är
relaterade till cancer. De rapporterar två gånger per år sina iakttagelser till RCC Norr, som underlag
till förbättringsarbete.” Om detta är ett framgångsrikt arbetssätt skulle övriga RCC kunna
starta liknande rutin.



PM Ort 2019-12-06

5(6)

Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

 Ökad samverkan mellan sjukhus och patientförening. Detta är ett förslag från PNR
Stockholm Gotland. Nydiagnostiserade bjuds in till ”Öppna-hus-möten”. Värdar för
dessa möten är sjukhuset och aktuell patientföreningen tillsammans och innehållet i
mötet arbetas fram i samförstånd. En fördel är att det är alla nydiagnostiserade som
bjuds in, inte enbart de som är medlemmar i en patientförening.

Exempel på innehåll:
-Föreläsning om vad som händer när man är nydiagnostiserad
-Vad personcentrerad vård innebär
-Vad patientföreningen kan erbjuda en nydiagnostiserad
-Frågor och svar

Den sista punkten kan läggas upp som förberedda frågor patienterna får svara på med
hjälp av ”mentometerknappar” och vården kan omedelbart ge sin syn på svaret.
Resultatet bör bli en ökad kunskap om hur vården upplevs av patienterna just nu.
Vården kan agera direkt på eventuella förbättringsförslag och i mötet mellan vården och
patientföreningen har man en gemensam uppfattning om vilka frågor som är viktiga att
driva framåt.

Samarbete med RCC i samverkan
Samverkan mellan landets PNR och RCC i samverkan har ökat under senaste året, men
formerna kan utvecklas vidare. För tillfället träffar Nationella arbetsgruppen för
patientsamverkan (NAP) RCC i samverkan under två tillfällen per år.

Förslag:

 Nyttja PNR:s expertis för input på kommande överenskommelser. Kan RCC i
samverkan bli bättre på att nyttja PNR:s samlade erfarenheter och expertis för
prioriteringar i kommande överenskommelser mellan regeringen och SKL?

 Ha ”frågor för RCC i samverkan” som stående punkt på PNR:s agenda. Detta
för att göra hela PNR delaktig i de frågor som lyfts till RCC i samverkan och för att
synliggöra frågor som med fördel kan drivas nationellt.

PNF i de nationella vårdprogramgrupperna

Det finns idag närmare 50 nationella vårdprogram inom cancerområdet och vårdprogrammen
engagerar därmed många PNF. Men även för vissa vårdprogram är rekryteringen svår och inte
alla grupper har PNF. Under mötet med RCC i samverkan 10 juni diskuterades kort om
företrädarnas expertis kan nyttjas bättre i vårdprogramarbetet, se nedan.

Förslag:

 Hur kan vi säkerställa ett patient- och närståendeperspektivet i vårdprogrammen,
särskilt de som saknar patient- och närståendeföreträdare i
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vårdprogramgrupperna?
- Inventering. Vi behöver få en bättre bild av hur PNF:s arbete i vårdprogramgrupperna
ser ut och fungerar idag, tex via enkät till PNF (endast ett fåtal svar i den årliga
utvärderingsenkäten rörde vårdprogramarbetet) samt till ordförande för
vårdprogramgrupperna alt vårdprogramhandläggarna vid respektive RCC.
-Utökad roll för PNR i vårdprogramarbetet. PNR Väst, Syd och Norr är redan idag
remissinstans för de nationella vårdprogrammen. Det är framför allt vissa avgränsade
delar av programmen som kräver PNF:s synpunkter, tex frågor kring omvårdnad,
livskvalitet, rehabilitering och patientinformation. De rent kliniska delarna av
vårdprogrammen kräver medicinsk utbildning och ligger därmed på vårdprofessionen att
revidera. Kan våra PNR nyttjas mer i detta arbete och skulle man i så fall kunna samverka
mer kring remissvaren för att minska varje PNR:s arbetsmängd? Alla sex PNR skulle
kunna involveras i arbetet och vårdprogrammen skulle kunna förmedlas mellan de olika
PNR (idag skickas alla vårdprogrammen till alla de involverade PNR). Om
vårdprogrammen fördelas mellan PNR bör gemensam remissvarsmall utarbetas för ett
säkerställa att alla vårdprogram granskas på samma sätt (PNR Väst har redan utvecklat en
mall). Det är viktigt att vårdprogrammen fortsättningsvis även skickas till berörd
patientförening så att diagnosspecifika patientsynpunkter inkluderas i vårdprogrammen.
PNR:s granskning är mer av diagnosövergripande karaktär.
-Skapa en ny nationell arbetsgrupp bestående av patient- och närståendeföreträdare från
varje sjukvårdsregion som enbart arbetar med att granska remissversionerna av
vårdprogrammen enligt standardiserad mall. Skulle detta råd även kunna ersätta de
befintliga patient- och närståendeföreträdarna i vårdprogramgrupperna? Vilka
positiva/negativa konsekvenser skulle detta arbetssätt ha?



Projektplan för (projektets namn): Klicka här för att ange text.

Projektplanen beskriver
 vad som ska uppnås

 hur projektet ska genomföras

 vad som ska göras i projektets olika delar

 behov av resurser

Hela projektgruppen – tillsammans – skriver projektplanen, som sedan godkänns av
verksamhetschefen på regionalt cancercentrum. Verksamhetschefen ska säkerställa att
arbetsgruppens projektförslag är i enlighet med RCC:s uppdrag och att projektet är genomförbart,
bland annat att tidsplanen är rimlig och att budget finns. Om projektplanen måste revideras under
arbetets gång ska projektplanen uppdateras och åter godkännas av verksamhetschefen. Projekt kan
också genomföras tillsammans med landets övriga PNR. Samtliga verksamhetschefer vars PNR har
projektdeltagare behöver då godkänna projektplanen.

För mer information om PNRs arbete i projektform se det vägledningsdokumentet som tagits fram av
nationella arbetsgruppen för patientsamverkan. För frågor kontakta patientsamverkansansvarig
person vid ditt RCC.

Fyll i mallen under de rubriker som är aktuella för projektet.

Projektorganisation

Ange det PNR/ de PNR som ska delta i projektet: Klicka här för att ange text.

Verksamhetschef/er vid aktuellt/aktuella RCC (projektägare): Klicka här för att ange text.

Projektledare: Klicka här för att ange text.

Deltagare i projektgruppen, namn och e-post (även ev. personer som inte är medlemmar i

PNR): Klicka här för att ange text.

Projektperiod (start- och slutdatum): Klicka här för att ange text.

Bakgrund (Beskriv varför detta projekt behövs och varför ett visst område/ämne har valts.)

Klicka här för att ange text.

Syfte och mål med projektet
Klicka här för att ange text.

Arbetssätt, omfattning och tidplan (Beskriv hur projektet ska genomföras. Gör en

tidplan med olika aktiviteter, exempelvis med antal möten och tidsåtgång för olika aktiviteter.)

Klicka här för att ange text.



2

Eventuella avgränsningar (Definiera och avgränsa åtagandet i projektet om projektet

behöver begränsas.)

Klicka här för att ange text.

Behov av resurser (Exempelvis lokal, resor, material och antal involverade personer som

har rätt till ersättning enligt arvodesreglerna samt hur många timmar var och en planerar att

engagera sig.)

Klicka här för att ange text.

Rapportering och förankring (Till vem ska eventuella resultat spridas? Ska resultat

rapporteras eller återkopplas sjukvårdsregionalt/nationellt, i så fall hur?)

Klicka här för att ange text.

Projektets resultat ska alltid rapporteras till PNR och berörda instanser (ex. patientföreningar)

samt till RCC:s verksamhetschef.

Underskrifter

Projektledare:

Ort, datum Underskrift Namnförtydligande

RCC:s verksamhetschef (underskrift vid godkännande av projektplan):

Ort, datum Underskrift Namnförtydligande
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Avrapportering och utvärdering av projektet (Ifylles när projektet är avslutat.

Beskriv om målet med projektet är uppnått, om inte beskriv varför. Vad fungerade bra under

projektet och vad kan förbättras till nästa gång?)

Klicka här för att ange text.
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Nationella arbetsgrupp för patientsamverkan  

  

 

PNR:s arbetssätt - vägledning för arbete i projekt- eller 
arbetsgrupper 

Detta dokument är framtaget av den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan och 
beskriver hur patient- och närståenderåden (PNR) kan arbeta med prioriterade områden i 
projektform.  
 

Bakgrund 

Vid RCC Stockholm Gotland och RCC Väst arbetar PNR redan i projekt- eller arbetsgrupper. 
Det har vid flera tillfällen framkommit att detta arbetssätt varit uppskattat och i kommunikation 
med patient- och närståendeföreträdare, bland annat under RCC-dagarna 2018 i Malmö, har 
företrädare även från andra RCC efterfrågat förnyade arbetssätt för PNR, framför allt i 
projektgrupper.  

Detta dokument ska, förutom att ge en beskrivning hur arbetet kan struktureras, 
förhoppningsvis leda till effektivare arbetssätt och säkerställa att landets sex PNR kan arbeta 
under mer likvärdiga förutsättningar, även om skillnader kommer att finnas beroende på 
sjukvårdsregionernas olikheter och rådens sammansättningar.  

Denna PM kompletteras med dokumentet "Projektplansmall_PNR", vilket ska underlätta 
processen då arbetet i en ny arbetsgrupp ska initieras och genomföras. 
 

Prioriterade områden 

Genom att skapa arbetsgrupper kan arbete ske mellan PNR:s ordinarie möten och arbetet kan 
effektiviseras genom att inte alla rådets ledamöter engageras i alla frågor. PNR:s ledamöter väljer 
tillsammans ut prioriterade områden/frågor som rådet vill arbeta med. Antalet ledamöter per 
arbetsgrupp kan variera beroende på område och intresse men bör inte vara större än att alla 
deltagare i gruppen har en specifik uppgift och att arbetet kan flyta på effektivt. 
Arbetsgrupperna kan bestå av enbart företrädare, men kan även koppla personal inom RCC till 
sig. I vissa projekt kan behov finnas av samarbete med aktörer utanför RCC-organisationen. 
Arbetsgruppen utser en sammankallande person som fungerar som projektledare. 

Antalet arbetsgrupper kan variera över tid beroende på behov, tidsåtgång och engagemang, men 
arbetsgrupperna bör inte vara fler än att pågående projekt kan bemannas med ett lämpligt antal 
ledamöter och bli klara enligt den tidsplan som anges i projektplansmallen. 
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Projektplansmallen  

Projektledaren ser till att hon/han tillsammans med arbetsgruppen fyller i dokumentet 
"Projektplansmall_PNR" och överlämnar till RCC:s verksamhetschef för godkännande. 
Verksamhetschefen ska säkerställa att arbetsgruppens projektförslag är i enlighet med RCC:s 
uppdrag och att projektet är genomförbart, bland annat att tidsplanen är rimlig och att budget 
finns. Om projektets beskrivning måste revideras under arbetets gång, till exempel den 
uppskattade tidsåtgången, ska projektplanen uppdateras och åter godkännas av 
verksamhetschefen.  

 

Ersättning och arvode 

Företrädare i arbetsgrupperna ska ersättas för sitt arbete enligt RCC i samverkans policy för 
arvode till patientföreträdare, https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/. 

För att begränsa antalet resor uppmanas arbetsgrupperna, om möjligt, att träffas i anslutning till 
ordinarie PNR-möten alternativt möjliggöra deltagande via distans. Detta är något som de olika 
RCC ska kunna stötta med. 

 

Uppföljning och utvärdering av arbetssätt 

Uppdatering om arbetsgruppernas arbete bör ske vid varje PNR-möte. Detta för att säkerställa 
att arbetet i grupperna fortskrider, men också för att alla arbetsgrupper ska kunna få synpunkter 
på det arbete som utförts samt idéer för fortsättningen från övriga PNR-ledamöter. När 
projektet är avslutat ska en muntlig och skriftlig sammanfattning om hur målen i projektet 
uppnåtts delges PNR och RCC:s verksamhetschef.  

Alla PNR bör en gång per år utvärdera sitt arbete i syfte att förbättra arbetssätten ytterligare.  

 

Nationella projekt 

Projektplansmallen kan användas även för nationella projekt. Vissa projekt som PNR önskar 
arbeta med kan vara desamma över landet och det kan i vissa fall finnas fördelar att de sex PNR 
kan samordna sig kring ett gemensamt arbete. Verksamhetscheferna vid de RCC som deltar i 
projektet måste då godkänna projektet. De PNR-ledamöter som deltar i arbetsgruppen ersätts 
av det RCC de tillhör om inte annan finansiering för projektet finns. Även nationella projekt ska 
följas upp regionalt via PNR:s möten. När projektet är avslutat ska en muntlig och skriftlig 
sammanfattning om hur målen i projektet uppnåtts delges de deltagande PNR och RCC:s 
verksamhetschefer.  

 



Mall för återrapportering av möten

När du deltagit på ett möte där du representerar PNR har du återrapporteringsplikt.
Detta betyder att vi i PNR vill ta del av information från det möte du varit på.
Om du vill återrapportera muntligt eller skriftligt väljer du.

Är du osäker på om du representerar PNR på det möte du deltagit på, hör av dig till
Katja Voullet Carlsson.

Du väljer själv om du vill återkoppla muntligt eller skriftligt. Väljer du att återkoppla
muntligt får du 5 minuter på kommande PNR-möte att berätta om det möte du varit
på. Vill du återkoppla muntligt hör du av dig till Alexandra, Lotta eller Katja (e-
postadresser och telefonnummer finns längs ned i detta dokument). Detta måste du
göra inom 7 dagar efter du varit på mötet.

Väljer du att återkomma skriftligt ska du skicka e-post till Alexandra, Lotta eller Katja
med din berättelse inom 30 dagar efter du varit på mötet. Då kommer din skriftliga
berättelse bifogas med nästa PNR-dagordning.

Väljer du att återkomma skriftligt kan du använda denna mall:

Ditt namn Alexandra Andersson
Vilket möte deltog du på? Nationella cancerstrategin 10 år
Vilka deltog på mötet? RCC-personal, sjukvårdspersonal,

politiker, patient-närståendeföreträdare
och många fler. Även kronprinsessan
gjorde oss sällskap. Hörde någon säga
att vi var cirka 850 personer på plats.

Vad kan PNR- norr ta med sig från
mötet? Kan PNR-Norr jobba vidare
med något från mötet?

Tycker alla sessioner var väldigt bra
men skrev ned några take home
messages som jag gärna vill delge;

Strategin är endast ett medel inte målet
till bättre cancervård.

Ojämlikheten och den ojämlika
tillgången till exempelvis läkemedel
diskuterades. Svenska patienter får
senare tillgång till nya läkemedel än
många andra europeiska länder.
Exempelvis väntar patienten 280 dagar i
snitt från godkännande i Eu till godkänd
användning av läkemedlet i Sverige.



Vi har fler patient-och
närståendeföreträdare än vi någonsin
haft, exempelvis fanns det inget sådant
på 80-talet. Men vi måste ta fram
forskning som visar hur vi kan få det
bästa från patientföreträdarna och hur vi
kan möjliggöra för dem att vara så inne i
processerna som möjligt.

Vad var bra på mötet? Variationen på föredrag var väldigt bra.
Vad var mindre bra på mötet? Att de pararella sessionerna hade lite

väl små rum så en del föredrag blev
fullsatta direkt och så stod man i kö utan
att personalen sade att lokalen var full
så man visste inte vad man köade till.

Sedan var en del diskussioner alldeles
för långa, det blev inte korta effektiva
svar när en del debatter exempelvis var
40 minuter långa.

Är detta ett
sammanhang/mötesforum där du
tycker att vi i PNR-Norr ska fortsätta
finnas representerade. Varför/varför
inte?

Nu var detta ett engångs-jubileum men
tyckte det var mycket bra vi deltog. Vi
fick mycket olika intryck, ta del av
många intressanta diskussioner och
möjlighet att nätverka.

Något annat du vill delge PNR-norr
från mötet?

Alexandra Andersson; miss_alexandra@live.se, 073-0449629

Lotta Burvall; lottaburvall@gmail.com, 070-3741775

Katja Voullet Carlsson; Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se



Mall för återrapportering av möten

När du deltagit på ett möte där du representerar PNR har du återrapporteringsplikt.
Detta betyder att vi i PNR vill ta del av information från det möte du varit på.
Om du vill återrapportera muntligt eller skriftligt väljer du.

Är du osäker på om du representerar PNR på det möte du deltagit på, hör av dig till
Katja Voullet Carlsson.

Vill du återkoppla muntligt eller skriftligt väljer du själv. Du får 5 minuter på
kommande PNR-möte att berätta om det möte du varit på. Vill du återkoppla muntligt
hör du av dig till Alexandra, Lotta eller Katja (e-postadresser och telefonnummer finns
längs ned i detta dokument). Detta måste du göra inom 7 dagar efter du varit på
mötet.

Väljer du att återkomma skriftligt ska du skicka e-post till Alexandra, Lotta eller Katja
med din berättelse inom 30 dagar efter du varit på mötet. Då kommer din skriftliga
berättelse bifogas med nästa PNR-dagordning.

Väljer du att återkomma skriftligt kan du använda denna mall:

Ditt namn Alexandra Andersson
Vilket möte deltog du på? Revidering av vårdprogrammet för

palliativ vård
Vilka deltog på mötet? Deltagare som varit med och tagit fram

vårdprogrammet- referensgrupp.
Vad kan PNR- norr ta med sig från
mötet? Kan PNR-Norr jobba vidare
med något från mötet?

Detta är oerhört viktiga frågor för oss i
PNR, och exempelvis kommer vi
förhoppningsvis få fortsätta att ha med
representanter från PNR Norr i
vårdprogramsarbetet samt kommer vi
tillsammans med palliativt
kompetenscentrum och RCC norr ta
fram en utbildningsdag.

Vad var bra på mötet? Det var väldigt givande för oss att delta i
detta arbete. Vi fick mycket plats att lyfta
fram vad vi har för åsikter när det
kommer till palliativ vård och våra
åsikter blev verkligen lyssnade på.

Vad var mindre bra på mötet? Kanske borde vi ha tydliggjort ramarna
tidigare för mötet, för exempelvis tog det
en del tid från arbetet att diskutera hur vi
skulle lägga upp diskussionerna etc.



Är detta ett
sammanhang/mötesforum där du
tycker att vi i PNR-Norr ska fortsätta
finnas representerade. Varför/varför
inte?

Läs under vad PNR kan ta med sig från
mötet.

Något annat du vill delge PNR-norr
från mötet?

Alexandra Andersson; miss_alexandra@live.se, 073-0449629

Lotta Burvall; lottaburvall@gmail.com, 070-3741775

Katja Voullet Carlsson; Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se
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