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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 8 februari 2017 
Deltagarlista  
Barbro Sjölander (ordf.), Stig Hanno (Vice ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Karin Mellström, Yvonne Larsson, Annika de Agé, Birgitta Rehnby, Bo Karlsson, 
Kristina Karlsson, Sonia Leikrans, Margaretha Haag, Yvonne Lärneklev, Christina 
Wallentin, Christina Saalonen Andersson, Margareta Westermark, Gunilla Norberg, 
Tommy Björk, Ann-Sofie Mellqvist, och Wiveka Ramel. 
Föreläsare: Lena Sharp, Eskil Degsell, Harald Kleven, Maria Hellbom och Roger 
Henriksson. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande önskade alla välkomna till mötet. 
 
2. Val av justerare 
Yvonne Lärneklev valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 
3. Godkännande av föregående protokoll 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
Ordförande tipsade mötesdeltagarna att läsa de övriga PNRs protokoll för att hålla 
sig uppdaterad med vad de andra driver för frågor samt få tips för eget 
påverkansarbete. Protokoll finns på de olika RCCs hemsidor. 
  
4. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes med följande tillägg under övriga frågor: 

- Information om ASIH på ett kommande möten 
- SKL möte om cancerstrategin – vem företräder PNR Stockholm Gotland? 
- Vårdprogram-rehab 
- Åtgärder/fortsättning efter dagens möte 
- Broschyrer Mat & Cancer 

 
5. Godkännande av årsrapport 
Den föreslagna årsrapporten från PNR godkändes. (bilaga 1) 
 
6. Utestående punkter från föregående möte 
a. Workshop i Egenvård 2017 
b. Min vårdplan – Den 1 februari tog 4D:s styrgruppsmöte beslut att det 
regionalt drivna projektet ”Min vårdplan som e-lösning” avslutar piloterna vid 
Bröstcentrum Karolinska. Fokus kring den digitala utvecklingen av en individuell 
vårdplan för 2017 ska läggas helt på samverkan med den nationella plattformen Stöd 
och Behandling.  
RCC kommer att redovisa sina erfarenheter av projektet och vara aktiva i kravställan 
på den nationella lösningen.  
Pilotfas 1 kommer att genomföras inom 3 landsting med start i april 2017. I 
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Stockholm blir det aktuellt att komma med i pilotfas 2, trolig start ht 2017. Fram tills 
dess kommer RCC att fokusera kring att utveckla arbetssätt med Min vårdplan i 
samverkan med Bröstcentrum St. Göran. Man kommer även att arbeta med 
standardisering av termer och begrepp som är viktiga för Min vårdplan, detta för att 
förbereda integration med journalsystem. 
c. Kompetensförsörjning          - Vad gör Landstinget, vad saknas 
d. Rehabiliteringsplan för alla    - 
   - Nuläge ingångsvärde 2016 enligt mål i cancerplan 
    - Mätning dec 2017, se ovan 
e. Palliation - Workshop med flödesgenomgång för alla diagnoser 2017 
f. Jämlik vård -Indikationer för jämlik vård- hur ser det ut 2017 
g. Ledtider och standardiserade vårdförlopp 
   -Information – patientens väg genom vården 2017 
   -Screening och tidig upptäckt av cancer 
   - Information vad händer i Stockholm 2017 
h. Kontaktsjuksköterskor 
   -Baslinjemätning hur ser det ut i alla diagnoser 2017 
   -Arbetar Kssk enligt arbetsbeskrivningen 
i. Individuell vårdplan och egenvård  
   -Får alla en individuell vårdplan inkl. rehabiliteringsplan 2017 
j. Patientmedverkan i vård och forskning 

-Vi vill ha en baslinjemätning 2017 och uppföljning 2018 – 
hur stor andel- hur många deltar i studier 

k. Samlat ansvar för patientcentrerade vårdprocesser (kap.7. Cancerplanen) 
   -Vad görs?  
l. Nivåstrukturering 
   -Vad händer – hur är läget februari 2017 
m. Cancerpatientens väg genom vården 

-Presentation av Hjärntumörföreningens app. inför varje 
läkarbesök 

n. Patientsäkerhet och bemötande 
   -Workshop med Lena Sharp i 2017 
o. Patientrepresentant till RCC:s arbetsgrupp för allmän information. Yvonne 
Lärneklev valdes att representera PNR i arbetsgruppen  
 
7. Patienter/ närstående och vård i samverkan - Hjärntumörföreningens tankar, 
Eskil Degsell, vice ordf. Hjärntumörföreningen. (bilaga 2) 
Eskil presenterade Hjärntumörföreningens pågående arbete med patientinkludering. 
Föreningen är väldigt aktiv och driver frågor om hälsoutfall för drabbade (granen). 

• Livskvalitet hos både patient och närstående.  
• Social funktion både hos patient och närstående. 
• Hjärntrötthet och kognitiv förmåga hos patient.  
• Frånvarograd av depression hos patient.  
• Stress hos närstående.  
• Progressfri och total överlevnad (patient). 
• Dödskvalitet hos patient och närstående. 

 
8. Vad har hänt med patientrepresentationen runt de ovala borden på 
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Karolinska, Harald Blegen, Chef Tema Cancer, NKS. (bilaga 3) 
Har vi i verkligheten möjlighet att påverka? Lär vi av de med mest inflytande? Var 
frågor som ställdes till Blegen under mötet och diskuterades intensivt. 
NKS kommer att införa ovala bord för varje diagnos och där kommer också 
patientrepresentanter att finnas. Mötet diskuterade utformning och konstellation av 
de ovala bord och PNR rekommenderade att man har två patientrepresentanter vid 
varje diagnos. Harald Blegen sa att Karolinska bestämt att rekommendera att man 
betalar Patientrepresentanter på samma sätt som RCC gör. Se bilagan för detaljer.  
PNR tog på sig att skriva ett förslag till Karolinska på hur patientrepresentanter ska 
utses. Barbro tog på sig att göra ett utkast som sedan skickas för synpunkter till 
övriga i PNR. 
 
9. Centrum för cancerrehabilitering (nulägesrapport), Maria Hellbom, chef 
Centrum för cancerrehabilitering (bilaga 4) 
Uppdrag: Specialiserad cancerrehabilitering för patienter med rehabiliteringsbehov 
under och efter cancersjukdom. 
Målgrupp: Patienter över 18 år som har eller har haft cancer och är i behov av 
specialiserad rehabilitering 
Särskilda mottagningar: Rehabilitering vid funktionella besvär efter cancer i 
bäckenregionen, Uppföljning efter cancer i barndomen, (Öron-Näsa-
Halscancerpatienter) 
Centrum för cancerrehabilitering är remissfritt. 
 
10. Samverkan med patientföreträdare i arbetsgrupper/kommittén samt 
föreningarnas prioriterade frågor 2017, Roger Henriksson och Lena Sharp 
Lena presenterade sammanställning kring prioriterade frågor 2017 som utförs inom 
de olika processerna på RCC samt hur de samverkar med patientföreträdare. PNR 
fick i uppdrag att komplettera hennes presentation med information som 
patientföreningarna anser saknas samt inkomma med kommentarer. (bilaga 5) 
 
11. Rapport från Nationellt patientrepresentantsmöte den 7 februari, Barbro 
Sjölander. 
Det kommer att göras en utvärdering av de avtal som patientföreträdarna skrivit 
under för att se om avtalet uppfyller de behov av informations som behöver finnas 
samt för att se hur patientföreträdarrollen fungerar inom de olika RCC. Samtliga 
patientföreträdare, även i processgrupperna, ska ha egna avtal med RCC. I RCC 
Stockholm Gotland räknar vi med att samtliga patientrepresentanter har underskrivna 
avtal under våren 2017. 
Utvärderingen kommer att presenteras under RCCdagarna i Uppsala. 
 
12. Rapport från besök på Radiumhemmet, Barbro Sjölander (bilaga 6) 
Protokoll bifogas och ytterligare information om magnet modellen finns på följande 
länk: 
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kvalitet/ledarskap-for-
omvardnad-och-magnetmodellen/ 
 
13. Övriga frågor 
- Vad händer inom ASIH? Sonja Leikrans lyfte frågan om vad som händer 
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inom ASIH och ordförande skickar mail till Roger med beskrivning av de problem 
som uppkommit beroende på det nya avtalet.. 
- SKL möte om cancerstrategin – Stig Hanno och Yvonne Lärneklev valdes 
att representera RCC Stockholm Gotland på det nationella mötet.  
- Vårdprogram-rehab Margareta Haag rapporterade att Vårdprogram för 
cancerrehabilitering är ute på remiss och med svarstid den 1 april. De som svarat på 
remissrunda 1 bes läsa nuvarande remissrunda och alla organisationer uppmanas 
att svara på senaste remissrundan. 
Formuleringen med ”bör” i vårdprogrammet borde vara ”ska”. Idag så kan man på 
landsnivå inte ändra detta utan det måste vara varje Landsting som gör det. 
Margareta skickar sitt remissvar till PNR för påseende. 
- Broschyrer Mat & Cancer. Information från Margareta Westermark: 
Dietisternas Riksförbund har tagit fram en ny broschyr med tema Mat & cancer som 
kan laddas ned från deras hemsida. http://www.drf.nu/wp-
content/uploads/2017/02/DRF-Mat-och-Cancer-digital2.0-lowres.pdf 
 
 
15. Nästa möte   
Torsdagen den 9 maj, kl. 15.30–18.30, plats: RCC Stockholm Gotland 
 
PNR möten i 2017: 
13 juni, 30 augusti, 4 oktober och 6 december. 
 
16. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen    Yvonne Lärneklev 


