
 
 

 

Minnesanteckningar från PNR-mötet 2019-05-28 RCC Linköping 

 

Närvarande: Tony Nilsson, Bengt Ekvall, Christian Wessén, Ulla-Karin Svensson, Mariana 

Hermansson, Rune Jansson, Matts Järgården, Yvonne Subay, Jan Björklund, Sissi 

Hamnström Cole, Jerker Pernrud, Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, Annika 

Tomasson, Annika Asketun, Marie Savén. 

 

Annika Tomasson berättade om vad som är på gång inom cancerrehabilitering. Det kommer 

att starta en satsning på gymträning till patienter som inte längre är i behov av sjukvårdens 

hjälp med rehabilitering. I Norrköping och Motala är det i Friskis och Svettis regi och i 

Linköping i Medleys regi. En broschyr kommer att tas fram och vi uppmanas att sprida 

informationen om satsningen till patientföreningarna. Detta kommer att vara en långsiktig 

satsning och ersätter inte rehabiliteringen i sjukvården. 

 

Srinivas Uppugunduri hade glädjande besked att flera vakanta processledare nu är tillsatta 

(se medskickad bilaga). Vi saknar patient/närstående företrädare i några processgrupper så 

fundera gärna om ni kan tänka er att ingå i någon grupp. 

Fortfarande så är Pia Landbergs tjänst inte tillsatt. 

Överenskommelsen mellan regeringen och SKL är fortfarande inte klar. Besked förväntas 

komma i juni. (se bilder som Srinivas visade). 

 

Resten av dagen var vikt till Ulrika Sandén (se Ulrikas bilder). Vi är mycket glada över att ta 

del av Ulrikas historia och spännande att höra om pågående och framtida projekt och 

forskning. 

 

Vi avslutade dagen med att Tony och Yvonne delade med sig av sin cancerresa, tack för att ni 

delade detta med oss andra. 

 

Nästa PNR-möte kommer att vara den 5 september 2019 på RCC (boka redan in detta datum i 

era almanackor). Då kommer vi förhoppningsvis ha nya PNR-medlemmar att välkomna. Vi 

kommer vid detta tillfälle också få besök av Kjell Bergfeldt från Scandionkliniken i Uppsala 

och någon från Medicinsk strålningsfysik på US. 

 

Hoppas att ni alla får en fin sommar! 

 

Sammanställning gjord av  

Ingela Jacobsson 

RCC sydöst 

 

 

 


