
 
 

 

Minnesanteckningar från PNR-mötet 2019-09-05 RCC Linköping 

 

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

Jansson, Matts Järgården, Yvonne Subay, Jan Björklund, Sissi Hamnström Cole, Jerker 

Pernrud, Gunilla Persson, Inger Berg, Elin Ericson,  Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, 

Annika Tomasson, Marie Savén, Måns Agrup. 

 

Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna. Vi höll en tyst minut för vår medlem Dieter 

Rühmann som avled den 17 juni 2019. 

 

Vi har fått tre nya medlemmar i PNR och två av dem (Elin Ericson och Inger Berg) var med 

vid dagens möte. Vi hade en presentationsrunda runt bordet. 

 

Srinivas Uppugunduri berättade att överenskommelsen med SKL var klar och bygger i stort 

sett på den gamla men med lite nyheter som ex en satsning på barncancer på 60 miljoner 

kronor. Det har varit en hel del diskussioner om Alivias cancervårdsförsäkring som går ut och 

erbjuder en ”second opinion” men detta har man redan rätt till gratis inom den offentliga 

sjukvården. 

Detta år kommer man ”ha lite extra ljus” på diagnoserna bröst-, prostata- och gyncancer och 

nästa år utöka till hud- och lungcancer.  

Det kommer att bli en omstrukturering i ledningsgruppen inom RCC men detta berör inte 

PNR-medlemmarna som sitter med i ledningsgruppen. 

 

Fortfarande finns det några vakanser i processgrupperna. 

 

På vissa ställen i vården så är det ont om kontaktsjuksköterskor och för att lösa detta problem 

så har man på vissa ställen angivit fler än ett namn och också angivit nummer till en funktion 

där andra än ens namngivna kontaktsjuksköterska kan svara. En diskussion om 

kontaktsjuksköterskornas arbete startade och där alla höll med om att denna personalgrupp 

var mycket viktig både för patienter och anhöriga. 

 

Sissi Cole Hamnström slutar sitt uppdrag i ledningsgruppen vid årsskiftet och Ulla-Karin 

Svensson går upp som ordinarie. Mariana Hermansson väljs in efter Sissi. 

 

Annika Tomasson informerar om ett projekt som startar v.40 i Linköping (Medley), Motala 

(Korpen) och Norrköping (Friskis & Svettis) för cancerpatienter som inte är patienter längre. 

En gång i veckan kommer man ha möjlighet till träning med ledare. Man står själv för 

kostnaden. Projektet utvärderas efter 6 månader. 

 

Temadag Cancerrehabilitering 2019 är i Nässjö den 15 oktober. Det kommer att vara olika 

föreläsningar och även ett hälsogalleri med utställare. Önskemål om att PNR har en poster 

eller liknande för att visa upp vilka olika aktiviteter som finns i regionen för patienter och 

närstående. Janne Björklund kommer tillsammans med Matts Järgården och ev Lena 

Davidsson och/eller Bengt Ekvall antingen göra en poster eller en rullande power point- 

presentation där man beskriver vilka aktiviteter som finns att tillgå i regionen. 

 

Vi hade en genomgång av processgrupperna och var det fattades PNR-deltagare. Elin Ericson 

erbjöd sig att gå in i processgruppen barncancer. Inger Berg och Jerker Pernrud gick in i  



 
 

 

 

processgruppen palliation och Sissi Hamnström Cole i processgruppen övre G-I. Dock fattas 

det fortfarande PNR-deltagare i vissa processer så titta igenom var det fattas och tänk efter var 

just du kan tänka dig att gå in. Viktigt att vi får med oss patient- och närståendeperspektivet i 

alla processgrupper.  

 

 

Jerker Pernrud, Yvonne Subay och Ulla-Karin Svensson har i ett projekt undersökt om 

”Hjärtats hus” i Linköping har någon framtid efter en vår med sviktande besökare. Efter 

genomgång och utvärdering så har man kommit fram till att avsluta aktiviteten ”Hjärtats hus”. 

Skickar med rapporten som är skriven av projektgruppen. 

 

Skandionkliniken i Uppsala hade genom Kjell Bergfeldt bett att få komma till detta PNR-

möte men ett sent avhopp gjorde att Måns Agrup på onkologiska kliniken i Linköping (men 

som också har en del av sin tjänst på Skandionkliniken) fick informera i stället för Kjell. 

Skickar med Måns bilder. Man öppnad Skandionkliniken i Uppsala hösten 2015. En ny typ av 

strålning – protonstrålning som gör att man kan minska strålningen runt målorganet och få en 

mer precis punktstrålning. Eftersom det är en mycket dyr behandling och anläggning så har 7 

landsting gått ihop och betalar och till viss mån även bemannar kliniken. Behandlingen 

lämpar sig till bl.a. barn med hjärntumörer men även patienter med tumörer i rygg, huvud-

halsregionen och bröstkorg behandlas. I snitt så får patienterna ca 30 behandlingar (1 om 

dagen, 5 dagar i veckan). Patienterna och anhöriga bor oftast på hotellet som ligger i samma 

byggnad som strålkliniken. Man kan behandla ca 25 patienter/dag. Varje behandling tar 

endast några minuter. Små barn sövs alltid och då hyr man in narkospersonal från 

Akademiska sjukhuset i Uppsala. Man räknar med att en hel behandling kostar ca 165.000 kr 

+ grundbehandling + resor + mat och hotell. 

Man kan även ha patienter från andra länder som ex Norge och Danmark (men i Danmark har 

man nyligen öppnat en egen klinik i Århus). 

 

Nästa PNR-möte är den 5 december på RCC då har vi tänkt ha en utbildning för patient- och 

närståendeföreträdare. Men vi hoppas också hinna med några presentationer som vi inte hann 

med i dag. 

 

Vid pennan 

 

Ingela Jakobsson 

RCC sydöst 

Tel:072 241 3957 
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