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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 13 juni 2017 

Deltagarlista  

Barbro Sjölander (ordf.), Stig Hanno (Vice ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Karin Mellström, Yvonne Larsson, Carl Hamilton, Kristina Karlsson, Margaretha 
Haag, Ann-Sofie Mellqvist, Cajsa Lindberg, Siri Kautsky, Annika De Agé, Birgitta 
Rhenby, Elisabet Asker, Ingegerd Paulsson, Yvonne Lärneklev, Lena Malm, 
Margareta Westermark, Carin Tegefeldt, Berith Öhman, Gunila Norberg och Wiveka 
Ramel. 
Föreläsare: Lena Sharp, Bodil Westman och Roger Henriksson. 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande önskade alla välkomna till mötet. 
 
2. Val av justerare 
Siri Kautsky valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 
3. Godkännande av föregående protokoll 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  
  
4. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 
5. Utestående punkter från föregående möte 
Roger informerade på förra mötet att ”Vårdprogrammet Cancerrehabilitering kommer 
att implementeras i RCC Stockholm Gotland. Ansvariga är processledarna för 
cancerrehabilitering och Centrum för cancerrehabilitering. PNR undrar hur det ska gå 
till och hur får vi fram vad som saknas? Den regionala cancerrehabiliteringen håller 
på att byggas upp hos Centrum för cancerrehabilitering, och Roger önskar att PNRs 
valda representant för frågan, Margareta Haag, deltar på uppföljningsmöten om 
cancerrehabilitering.   
En ny regional organisation för vårdprogrammet utarbetas. 
RCCs Processledare för cancerrehabilitering är involverade i arbetet och PNR bjuder 
in processledarna att delta på PNR-möte i oktober för att informera om hur 
cancerrehabiliteringsfrågan fortskrider. Margareta förbereder processledarna inför 
mötet med frågeställningar som PNR önskar svar på. 
Cancerrehabilitering för barn togs upp och speciellt de barn som fick en 
cancerdiagnos som barn och nu är vuxna. Mer information om barncancer och 
rehabilitering kan man få av processledare RCC och överläkare på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, Stefan Söderhäll. http://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/cancerdiagnoser/barn/ 
CaPRIM, Cancervård i primärvården, är en del av arbetet inom SVF. Målet med 
CaPrim är: 
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 Att under 2017 etablera ett nätverk för cancer i primärvården och att sprida 
information om detta 

 att öka kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården 

 att förbättra omhändertagandet av patienterna. 
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/caprim/ 

 
 
PNRs prioriterade frågor 2017 och uppföljning: (punkt a-n) 
a. Workshop i Egenvård 2017 

b. Min vårdplan – Fokus kring den digitala utvecklingen av en individuell vårdplan ska 
läggas helt på samverkan med den nationella plattformen Stöd och Behandling och 
övergår till SLL-projekt. Fördröjt till 2018 och PNR tar uppfrågan på augustimötet. 
RCC kommer att redovisa sina erfarenheter av projektet  
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 och hur många deltar i studier? 

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

-Presentation av Hjärntumörföreningens app. inför varje 
läkarbesök 

n. Patientsäkerhet och bemötande 
   -Workshop med Lena Sharp i 2017 
  
6. Samverkan med RCC  
RCC dagarna 16-17/5 Uppsala  
Stig och Barbro deltog på RCC dagarna där programmets tema var ”Framtidens 
cancervård”. (bilaga 1) 
Stig rekommenderade alla i PNR att läsa SOU 2017-48, om kunskapsbaserad och 
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jämlik vård, utredare Sofia Wallström. 
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/c8f0ef5cd4644a3e8d6169e8afdc7a9
0/sou_2017_48_kunskapsbaserad-och-jamlik-vard-forutsattningar-for-en-larande-
halso--och-sjukvard.pdf 
 
PNR diskuterade RCCs framtid och hur man kan påverka beslutsfattare om detta. 
PNR beslutade att anta följande förslag till uttalande:  

 
”Bibehåll, utveckla RCC, dess mandat. och stärk patientperspektivet” 

 
PNR uppdrar åt Barbro Sjölander och Stig Hanno att kontakta övriga PNR, RCC- 
chefer, ett urval av processledare och ansvariga för kvalitetsregister samt SKL:s 
samordnare med målet att utarbeta gemensamma förslag och en handlingsplan för 
att påverka ansvariga i regering och landsting. Ett möte med Gunilla Gunnarsson är 
inplanerat måndagen den 19/6. 
 
Rundabordssamtal. Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström har 
bjudit in till rådslag om framtidens cancervård i syfte att diskutera hur vården och 
samhället bättre kan förberedas på en framtid där allt fler får och lever med en 
cancerdiagnos. De synpunkter och den information som förmedlas blir underlag i 
regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor.  
Barbro företrädde samtliga RCCs patientföreträdare i ett rundabordssamtal den 2 
juni. Tema för samtalen var Hur arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer 
tidigt och förbättra patientens hela vårdkedja. (bilaga 2,3) 
 
7. Preliminära resultat från patientenkäter, jämförelse 2014 och 2016, Lena 

Sharp, verksamhetschef/enhetschef (bilaga 4 ) 
- Lena presenterade resultat från patientenkäten och enligt den har några 

områden blivit bättre men det finns fortfarande mycket som måste förbättras. Bl.a. är 
det väldigt få som får information om möjlighet att begära en förnyad medicinsk 
bedömning. 
RCC Stockholm-Gotland tillsätter 15 tjänster som samordnade kontaktsjuksköterskor 
med övergripande funktion. Uppdraget innefattar hela den aktuella vårdprocessen i 
regionen. Tjänsterna som samordnade kontaktsjuksköterskor ska vara besatt senast 
1 oktober. 
Uppdraget innebär att samverka med vårdprocessens olika aktörer för att förbättra 
cancervården utifrån patientens perspektiv med sikte på att öka jämlikheten.  
Den samordnande kontaktsjuksköterskan koordinerar och utvecklar vården så att 
den utformas utifrån patientens perspektiv och de mål som fastställts i den regionala 
cancerstrategin.  

- PNR önskar att forskningsrapporter publiceras på ett lättförståeligt språk. 
- Viktigt att inhämta svar från barnpatienter men att man måste se på 

möjligheten att skicka till både patient och vårdnadshavare då. 
 
 
 
8. Min vårdplan, nulägesrapport nationellt/lokalt, Bodil Westman (bilaga 5) 
Digitalisering av min vårdplan diskuterades och mötesdeltagarna såg filmen  

mailto:regionaltcancercentrum@sll.se
http://www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se/
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/c8f0ef5cd4644a3e8d6169e8afdc7a90/sou_2017_48_kunskapsbaserad-och-jamlik-vard-forutsattningar-for-en-larande-halso--och-sjukvard.pdf
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/c8f0ef5cd4644a3e8d6169e8afdc7a90/sou_2017_48_kunskapsbaserad-och-jamlik-vard-forutsattningar-for-en-larande-halso--och-sjukvard.pdf
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/c8f0ef5cd4644a3e8d6169e8afdc7a90/sou_2017_48_kunskapsbaserad-och-jamlik-vard-forutsattningar-for-en-larande-halso--och-sjukvard.pdf


Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland 
Box 6909, 102 39 Stockholm 

Besöksadress: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel: 08-123 132 00 
E-post: regionaltcancercentrum@sll.se 

http://www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se 

 

 

”Min vårdplan”. 
       
9. Nivåstrukturering, Roger Henriksson 
Nivåstrukturering för samtliga diagnoser är inte genomförd men man arbetar med 
olika lösningar. 
När det gäller Gotlandspatienter är de inkluderade i de förslag som ligger ute i 
Nivåstruktureringen. 
Fråga ang. nivåstrukturering för kolorektalcancer och screeningålder diskuterades. 
Ref. Socialstyrelsens uppföljning av RCC 2016 (Nivåstrukturering och 
vårdprocesser) 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20599/2017-4-19.pdf 
 
10. Information från Roger  
Roger informerade om Bojestigs utredning Samordnad utveckling för God och 
nära vård 
http://www.regeringen.se/49c297/contentassets/bbb35df88be240b08c5134090fe48b
43/delbetankande-av-utredningen-samordnad-utveckling-for-god-och-nara-vard-sou-
2017_53.pdf  
och Wallströms utredning om Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för 
en lärande hälso- och sjukvård. 
http://www.regeringen.se/49c8c5/contentassets/c8f0ef5cd4644a3e8d6169e8afdc7a9
0/sou_2017_48_kunskapsbaserad-och-jamlik-vard-forutsattningar-for-en-larande-
halso--och-sjukvard.pdf 
    
11. Gotlandsfrågor 
a.  Önskemål från Gotlands patientföreträdare att tidigarelägga möten i PNR. 

Beslutades att PNR-mötena i fortsättningen ska börja kl. 14.30. 
b.  PNR´s representanter önskar mer information om hur vården fungerar på 

Gotland.  
 Vid föreläsningar är det värdefullt att Gotlandsperspektivet lyfts. 
c. Rekommendation att ha gemensamma möten på Gotland en gång per 

termin. Roger vill gärna ha ett möte med representanterna under 
Almedalsveckan. 

d.  Presentation av rådets representanter. Arja lägger upp fotografier, namn 
och patientföreningsnamn på RCCs hemsida under hösten. 

 
12. Rapport från ASIH workshop, Christina Wallentin och Tommy Björk 
Slutrapport bifogas. (bilaga 6) 
 
13. Rapport från nationellt möte om SVF  
Margareta Haag deltog den 28 mars som patientrepresentant på det nationella mötet 
om SVF, Standardiserade vårdförlopp, på SKL. (bilaga 7) 
Barbro Sjölander och Stig Hanno deltog på den SVF-dagen som arrangerades av 
RCC Stockholm Gotland den 11 maj och var moderatorer under dagen. 
Läs mer om SVF, på följande länk, http://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/ 
14. Valberedningen informerar 
Yvonne Lärneklev och Kristina Karlsson informerade om valberedningens arbete och 
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önskar nomineringar tillsänt på ordförande och vice ordförande. Har de fått 
nomineringar och hunnit prata med dem som nominerats innan PNRs augustimöte 
så görs valet på det mötet. 
 
15. Övriga frågor    
  
16. Nästa möte 30/8, kl.14.30-17.30, Västgötagatan 2, 4tr. Obs! Ny mötestid! 
 
17. Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen    Siri Kautsky 
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