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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 4 oktober 2017 

Deltagarlista  

Stig Hanno (Ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Barbro Sjölander, Karin Mellström, Bo Karlsson, Tommy Björk, Yvonne Larsson, 
Annika de Agé, Elisabeth Asker, Kristina Karlsson, Carl Hamilton, Cajsa Lindberg, 
Siri Kautsky, Margareta Westermark, Gunila Norberg och Wiveka Ramel. 
Föreläsare: Roger Henriksson. 
 
1. Mötets öppnande 
Nyvalda ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet. Stig och Arja 
avtackade Barbro Sjölander som varit flitig ordförande för PNR i perioden 2012-
2017. Gåva och blommor överlämnades. 
 
2. Val av justerare 
Yvonne Larsson valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 
4. Godkännande av föregående protokoll 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  
  
5. Bemötande, Vad kan PNR göra? Stig Hanno 
PNR beslutade att arbeta vidare med bemötande av patienter och närstående inom 

Cancervården. Punkt på mötet 5 december. 
Patientrepresentanterna uppmanas att skicka förslag och aktuella frågor inom 

bemötande till Arja innan nästa PNR-möte i december. 
Utbildning för vårdpersonal inom bemötande, finns det? Christina Wallentin 

informerade om arbetsgruppen inom RCC som arbetar med frågan. 
Carl rapporterade från palliativa rådets möte den 3/10 där han och Tommy Björk 

representerar PNR. 
 
Bemötande är en prioriterad fråga 2017-18. 
 
6.  Rapport från videomöte den 21/9 med PNR i samverkan, Barbro RCC – 
påverkan: Nationellt uttalande från PNR om RCCs framtid, Stig Hanno och 
Barbro Sjölander rapporterade från videomötet där representanter från samtliga 
PNR deltog. Protokoll från mötet bifogas. (bilaga 1) 
 
7. Skrivelser till politiskt ansvariga ang. förslag i SOU 2017 och SKL:s förslag 
till kunskapsstyrning inkl. RCC:s framtid, Barbro Sjölander och Stig Hanno  
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Brevet har godkänts av samtliga PNR och har skickas till socialminister, riksdagens 
socialutskott, RCC- chefer samt RCC-samordnare, landstingsråd i SLL, SKL:s 
ordförande, regionråd på Gotland och samtliga ordförande i PNR. 
(bilaga 2) 
 
8. Rapport från möte med Socialstyrelsen 21/9 ang. uppföljning av SVF, Stig 
Hanno rapporterade från mötet där alla är positiva till SVF. Undanträngning inom 
cancervården diskuterades och kommer att vara aktuellt under en längre tid. 
 

9. Hur ska vi arbeta för mångfald i patient/närstående-representation? Stig och 
Arja 

De flesta PNR är väldigt homogena och mångfald inom PNR diskuterades. Det kom 
fram en del förslag från representanterna: 
- Informationsmaterial på olika språk 
- Integrationsfrågor är en nationell fråga 
- Bjuda in 4 cancerpatienter som inte är medlemmar i patientorganisationer. De bör   
få information om ett tydligt uppdrag. Få komma tillsammans med någon, så de inte 
känner sig ensamma (trygghet) eftersom de inte representerar en patientförening 
men en kulturförening med cancersjuka medlemmar. 
- Hur ska vi samarbeta med andra funktionshinderorganisationer  
- Unga vill ha intressestyrda arbetsgrupper  
- Gotland: Arbeta med mångfald och samarbeta med lokala initiativ, Arja bes hjälpa 
- Frågan om PNR´s struktur diskuterades: Är det bara patientföreningar för en 
cancerdiagnos som ska delta eller ska vi öppna för fler intresseföreningar som t.ex. 
Ung cancer?  
- Mentorskap för nya PNR-medlemmar 
- Arrangera workshop t.ex. i Botkyrka tillsammans med HI och PNR. Vad vill de olika 
kulturerna? 
Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att komma med förslag till 
mångfaldsarbete inom RCC/PNR bestående av Christina Wallentin, Cajsa Lundberg 
och Arja Leppänen. PNR anser att det är viktigt att RCC/PNR arbetar med 
mångfald.  
 
Jämlik vård är en prioriterad fråga 2018.   
 
10. Information från RCC, Roger Henriksson 
- Den digitaliserade Min vårdplan är på gång. Mer information på nästa PNR-möte. 
- Ordförande uppmanade deltagarna att följa RCC i samverkans mötesprotokoll. 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/ 
- Mötesdeltagarna undrade vad som är skillnad på Min vårdplan och Min 
patientpärm och det konstaterades att man ofta menar samma sak. 
- Prostatacancervården i regionen. Man vill uppnå bättre kurativ behandling, 
nivåstrukturering, prostatacancercenter utanför sjukhusen. Politiskt beslut om i 
frågan tas innan utgången av 2017, 
- Det saknas fortfarande många sjuksköterskor inom cancervården. 
- En redovisning av hur överlevnadsutveckling inom cancer har varit kommer att 
göras på nästa PNR-möte. 
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- Patologifrågan i regionen är inte så akut längre. 
- Nivåstrukturering inom olika diagnoser diskuterades. 
- Annelie Liljegren är nyanställd på RCC för arbete med Vårdprogramgrupperna.  
 
11. Cancerrehabilitering 
Karin Mellström deltog som representant från PNR på 
Kontaktsjuksköterskekonferensen den 19 september där vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering diskuterades. Kontaktsjuksköterskor från hela regionen samt 
inkl. Gotland deltog på konferensen. 
 
Feedback från deltagare på konferensen: 
Möjligheter 

o Fungerande remissinstanser 
o Vårdplanen är en god hjälp om den är tydlig och uppdateras kontinuerligt 
o Gott teamarbete samt utbildning.  
o Det nya vårdprogrammet är mycket bättre än det förra.  
o Kännedom om vad vårdgivare utanför den egna verksamheten erbjuder. 
o Göra vårdprogrammet känt på redan befintliga möten, typ personalmöten, 

teammöten, APT mm  
 
Hinder 

o Otydliga remissinstanser 
o Otydliga uppdrag 
o Patientens rehabbehov försvinner i allt medicinska  
o Tidsbrist för att prata oss samman och strukturera vårt arbete. 
o Okunskap om vad andra vårdgivare erbjuder.  
o Tidsbrist i det dagliga arbetet. 
o Annat behöver ofta prioriteras 

 
Barbro rapporterade från möte med Bodil Westman, Margareta Haag och Stig 
Hanno där man bl.a. diskuterade hur bör kan ändras till ska i Vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering. De har nästa möte den 9 november och återrapporterar till 
PNR på nästa möte.  
 
Cancerrehabilitering är en prioriterad fråga 2017-18.  
 
Länk till Vårdprogram cancerrehabilitering: 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-
vard/rehabilitering/vardprogram/ 
 
 
12.  Gotlandsfrågor  
- Nästa rådslag/möte på Gotland arrangeras tillsammans med RCC i februari. 
- Den 17 oktober arrangeras möte mellan patientföreträdare, Thomas Kunze, RCC 
Gotland samt kontaktsjuksköterskan Åsa Wilson. 
 
 

mailto:regionaltcancercentrum@sll.se
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/


4 

 

  
Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland   
Box 6909 | 102 39 Stockholm 
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm | Telefon, hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel: 08-123 132 00 
E-post: regionaltcancercentrum@sll.se | www.cancercentrum.se/stockholmgotland 
 
 

13. Datum för nästa års PNR – 2018, kl. 14.30-17.30 
 8 februari 
 11 april 
 12 juni 
 29 augusti 
 3 oktober 
 5 december 
  
 
14. Arbetet 2018 
PNR önskar att NKS, Nya Karolinska Sjukhuset, kommer upp som en fast 
punkt på dagordningen för kommande möten. 
 
15. Grundutbildning för RCCs patientföreträdare arrangeras den 21 november  
kl. 10-16, och Arja återkommer med inbjudan. 
 
 
16.  Utskickat förslag från arbetsgrupp till utbildning av Patient Närstående 
representanter 
Följande ämnen föreslås för de nio modulerna i webbutbildningen (delkurs 1):  
   
• Patient- och närståendeföreträdare inom RCC (inklusive 

patientföreträdarrollen)  
• Sjukvårdens organisation  
• RCCs organisation och uppdrag samt den nationella cancerstrategin  
• Lagar kring patienters rättigheter  
• Kvalitetsregister  
• Nationella vårdprogram (inklusive regionala tillämpningar, 

standardiserade vårdförlopp (SVF)   
• Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan  
• Allmänt om cancer  
• RCCs hemsida/kommunikation  
   
När man har gått igenom webbutbildningen kommer det att hållas minst en fysisk 
utbildningsdag på respektive RCC varje år. Vid detta tillfälle kommer mer lokal 
information att behandlas. Gruppen föreslår också att varje ny patient- och 
närståendeföreträdare får en mentor, som bör vara en erfaren företrädare från PNR, 
för att bland annat få ökad förståelse för patientföreträdarrollen och uppdraget. 
Följande delar föreslås ingå under det fysiska utbildningstillfället:  
   
• Reflektion över utbildningsmaterialet i webbutbildningen  
• Lokala RCC-organisationen, inklusive lokala vårdprocesser  
• Cancervårdens organisering  
• Regionala cancerplanen  
• Regionala projekt  
• Lokal RCC-webb (inklusive nyhetsbrev)  
• Presentation av personal som de kommer att samarbeta med 
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När grundutbildningen är färdigställd ämnar arbetsgruppen jobba vidare med 
delkurs 2 och då är förslaget att följande delar ingår:  
   
• Cancerrehabilitering  
• Palliativ vård  
• Tidig upptäckt – screening  
• Prevention - att förebygga cancer  
• Nivåstrukturering  
• PROM & PREM  
• Kliniska studier  
• Hälsoekonomi/kvalitetsregister del 2 
 
17. Övriga frågor 
- Rapport från möte på Radiumhemmet (bilaga 3,4) 
 
- Stödpersonsutbildning 

- Tommy Björk inkommer med förslag till stödpersonsutbildning till nästa 
PNR. 

- Christina Wallentin meddelade att Gynsam söker föreningslokal och önskar 
förslag på lokaler eller om andra föreningar vill dela lokal med dem. 

 
18. RCC: s hemsida, Arja gjorde en kort presentation och genomgång av 
hemsidan. 
 
17. Nästa möte 5/12, kl.14.30-17.30, Västgötagatan 2, 4tr. 
     
18. Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen       Yvonne Larsson 
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