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1 Patientrådets sammansättning 

 

Patientrådet har under året haft viss omsättning av ledamöter och två nya områden har fått 

representanter, hormonproducerande tumörer och Ung Cancer. Vid utgången av 2014 hade 

rådet följande sammansättning: 

 

Diagnosområde Ordinarie ledamot  Ersättare 

Barncancer   Per-Erik Lindgren  Vakant 

Blodcancer  Ewa Jonsson   Gunvor Swenning 

Bröstcancer  Carolina Ludvigsson  Kjerstin Helgstrand 

Gynekologisk cancer Margareta Sundsten   

Alexandra Andersson 

Hjärntumörer Agneta Spetz   Eva Lundeborg-Karlsson 

Hormonproducerande  

tumörer  Christine Backlund  Vakant 

Hudcancer  Vakant   Vakant 

Lungcancer  Bengt Sjöberg  Vakant 

Mag-tarm-cancer Birgitta Larsen  Charlotte Bygdemo- 

   Toytziaridis 

Mun- och halscancer Owe Persson   Sören Sandström 

Prostatacancer Leif Näckholm  Alfons Forsman 

Svenska ödemförbundet Sonja Larsson  Jeanne Handberg 

Ung Cancer  Jenny Schönfeldt  Vakant 

Kontaktsjuksköterska Katja Vuollet-Carlsson  Vakant 

 

Från RCC Norr deltar handläggare Malin Andersson som ständig sekreterare och biträdande 

verksamhetschef Anna-Lena Sunesson i rådets möten. 

 

Ordförande för rådet har under verksamhetsåret 2014 varit Owe Persson, Mun- och hals-

cancerföreningen Norrland. Birgitta Larsen, ILCO, har varit vice ordförande. 

 

 

 

2 Prioriterade områden 

Patientrådet har under 2014 och inför kommande verksamhetsår identifierat följande områden 

som särskilt prioriterade för RCC Norr att arbeta med ur ett patient- och närståendeperspektiv: 

 

 Alla cancerpatienter ska erbjudas en kontaktsjuksköterska 

 Alla cancerpatienter ska få en individuell vårdplan, som utarbetas tillsammans med 

patienten 

 Cancerpatienternas behandling ska beslutas på multidisciplinära konferenser (MDK), 

med kompetent sammansättning 
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 Bra bemötande och psykosocialt stöd för både patienter och närstående genom hela 

cancerprocessen 

 Närstående ska ha praktiska och ekonomiska möjligheter att vid behov närvara i 

samband med cancerpatienters utredning och behandling, oavsett bostadsort i regionen 

 Den cancersjukes samt dess närståendes nätverk, som är direkt avgörande för 

rehabiliteringen, ska användas i rehabiliteringsarbetet  

 Informationsöverföringen mellan regionens landsting ska fungera bra för cancer-

patienterna 

 Verka för att minska fördomar om cancer 

 

 

 

3 Patientrådets verksamhet under 2014 

 

Att ha patientens perspektiv och aktivt arbeta med patientdelaktighet är grundläggande för 

RCC Norrs arbete. RCC Norrs patientråd är här en central aktör. Patientrådet driver diagnos-

övergripande frågor av vikt för cancerpatienter och deras närstående. Rådet är remissinstans 

för RCC Norr bland annat vid framtagande av regionala planer, för nationella vårdprogram 

och vid utarbetande av patientinformation. 

 

Patientrådsmöten 

Patientrådet har under 2014 genomfört fem patientrådsmöten, varav ett extrainsatt möte om 

utformande av nationella utbildningsfilmer (2014-01-29). De fyra ordinarie mötena hölls 

2014-02-24, 2014-04-29, 2014-09-30 och 2014-12-10. Minnesanteckningar från mötena finns 

tillgängliga på http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-

RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/  

 

Representation i RCC Norrs styrgrupp 

Patientrådet ingår i RCC Norrs styrgrupp med två representanter, Owe Persson och Birgitta 

Larsen. Styrgruppen har under 2014 genomfört åtta möten. 

 

Medverkan i övriga aktiviteter inom ramen för RCC Norrs verksamhet under 2014: 

 24 februari: Regional nätverksträff för kontaktsjuksköterskor 

 3 april: Regional cancerdag, med bland annat workshops. Rådets ordförande var 

moderator för dagen och vid de kvällsföreläsningar som arrangerades för allmänheten. 

 29 april: Dialogmöte om cancerrehabilitering med den regionala processarbetsgruppen 

för cancerrehabilitering 

 15 maj: Socialstyrelsens platsbesök 

 3 september: Dialogmöte med försäkringskassan 

 30 september: Dialogmöte om cancerrehabilitering med den regionala process-

arbetsgruppen för cancerrehabilitering 

http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/
http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Om-RCC/organisation/Rad/Patientinflytande/Patientradet1/
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 6-7 november: Ordförande och vice ordförande medverkar som patientföreträdare  i 

internat för utarbetande av standardiserat vårdförlopp för matstrups- och magsäcks-

cancer  

 2 december: Regional utbildningsdag/workshop om kvalitetsregister  

Deltagande i regionala diagnosprocessarbetsgrupper 

Sex av rådets ledamöter var vid utgången av 2014 patientföreträdare i diagnosspecifika 

regionala processarbetsgrupper. 

 

Utarbetande av enkät och informationsmaterial om cancerrehabilitering 

I samverkan med den regionala processarbetsgruppen för cancerrehabilitering har patientrådet 

medverkat i att utarbeta  

a) en grundläggande och diagnosoberoende  informationsbroschyr avseende cancerrehabili-

tering riktad till regionens cancerpatienter. 

b) en enkät för att kartlägga behov av och tillgång av cancerrehabilitering i regionen. Enkäten 

har under hösten distribuerats till cancerpatienter i regionen. Resultatet kommer att presen-

teras vid de regionala cancerdagarna 2015.  

 

Deltagande i andra aktiviteter 

Utöver detta har ledamöter från patientrådet på eget initiativ deltagit i flera informationsmöten 

som har arrangerats av RCC Norr eller andra aktörer i regionen, bland annat om den nya 

patientlagen, cancerrehabilitering och registerjuridik. Flera av ledamöterna har medverkat i 

olika nationella cancerdagar. 

 

Några av rådets medlemmar har gått en nationell utbildning om kvalitetsregister omfattande 

tre utbildningsdagar.  

 

Många av rådets medlemmar har i möten inom sina respektive patientföreningar informerat 

om RCCs verksamhet och därigenom spridit kunskap om dessa frågor. Frågor inom RCCs 

verksamhetsområde har diskuterats på föreningarnas möte, för att ge ett brett och väl 

förankrat underlag till ställningstaganden i patientrådet. 

 

 

4 Slutord 

Patientrådet vill härmed överlämna verksamhetsberättelsen till såväl professionen som till 

patientrådets ledamöter, med en förhoppning att denna sprids i respektive organisationer.  

 

 

 

Umeå 2015-01-27 

 

För patientrådet RCC Norr 

 

Owe Persson, ordförande 


