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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 9 maj 2017 

Deltagarlista  

Barbro Sjölander (ordf.), Stig Hanno (Vice ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Karin Mellström, Yvonne Larsson, Bo Karlsson, Kristina Karlsson, Margaretha Haag, 
Christina Wallentin, Tommy Björk, Ann-Sofie Mellqvist, Cajsa Lindberg, Katarina 
Berg, Siri Kautsky, Trygve Ahlstad och Susanne Syrén. 
Föreläsare: Lisa Jelf-Eneqvist, Lena Furmark, Marie Hjälm-Eriksson och Roger 
Henriksson. 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande önskade alla välkomna till mötet. 
 
2. Val av justerare 
Christina Wallentin 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 med följande tillägg under övriga frågor: 

- Utbildning av patientföreträdare 
- Rapport från möte med Radiumhemmet den 8 maj 
- Vårdprogrammet cancerrehabilitering, hur tänker RCC Stockholm Gotland 

implementera det? 
 
6. Utestående punkter från föregående möte 
- Brev Harald Blegen. Ordförande rapporterade att det inte har kommit något svar 
från Blegen på skrivelsen som PNR skickade. 
- ASIH, Barbro har kontaktat ASIH Norr och samordnande kontaktsköterskor. 
Baserat på deras uppgifter har hon har skickat brev till Ella Bohlin med frågor om 
utförare av ASIH då det är svårt för patienter att värdera utövare, hur tänker man 
stoppa det höga antalet av inläggningar, KSSK är viktiga nyckelpersoner, m.m. 
Beslutades att Tommy Björk och Christina Wallentin deltar på workshop om ASIH 
den 22 maj. 
 
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.  
RCC kommer att redovisa sina erfarenheter av projektet  
c. Kompetensförsörjning          - Vad gör Landstinget, vad saknas 
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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? 
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     
a. Utvärdering av patientöverenskommelsen i RCC (bilaga 1,2)  
b. RCC dagarna 16-17/5 Uppsala. Frågor som ska drivas av patientföreträdare under 
dagarna diskuterades, kvalitetsregistren (vad händer?), kompetensförsörjning (vad 
kan RCC bidra med?) Vilken plan finns? Rehabilitering, RCCs framtid, m.m.  
c. Rundabordssamtal. Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström har 
bjudit in till ett 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. Diskussionerna kommer bland annat att röra hur vården kan och 
behöver utvecklas, men också hur vi kan förbättra det förebyggande arbetet och hur 
vi bättre kan involvera patienten i den egna vården. De synpunkter och den 
information som förmedlas blir underlag i regeringens långsiktiga arbete med 
cancerfrågor.  
Barbro företräder samtliga RCCs patientföreträdare i ett rundabordssamtal den 2 juni 
Tema: Hur arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra 
patientens hela vårdkedja.  Ingrid Kössler, RCC Västs PNR, har företrätt alla PNR i 
ett tidigare rundabordssamtal med temat:  Hur utvecklar vi strukturen inom 
cancervården för att möta framtidens behov 
 
PNR läser dokumenten för samtalen och funderar på frågor som man kan driva 
under 2018. (bilaga 3) 
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Organisationer, företag och enskilda som vill bidra till rådslaget är även välkomna att 
till och med den 20 augusti skicka in sina synpunkter via e-post på följande adress: 
s.framtidenscancervard@regeringskansliet.se   
 
7. Nulägesrapport SVF, Standardiserade vårdförlopp, Lisa Jelf Eneqvist, 
projektledare SVF RCC Stockholm Gotland  (bilaga 4) 
RCC arrangerar en SVF-konferens den 10 maj där Barbro och Stig är moderator 
hela dagen.  
Data från patientenkäten presenteras på konferensen för de fem första diagnoserna 
som startades. På konferensen lyfts citat som inkommit från patienterna och 
diskuterar bl.a. dessa.  
Mål: Om drygt 3 år ska alla nya cancerfall utredas enligt SVF och stimulansmedel till 
satsningen finns till år 2018.  
Samtliga 28 vårdförlopp presenteras på http://www.cancercentrum.se/stockholm-
gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/ 
Projektuppföljning: 
Information om Akademiska Vårdcentralen (AVC) 
Gotlandsfrågan ställdes och där kommer man också att ha en person som med 
koppling till AVC 
Hur ska man fånga unga personers symptom så de inte behöver vänta länge på en 
diagnos. 
Tidig upptäckt ska prioriteras. 
     
8. Digitalisering inom vården, Lena Furmark avdelningschef E-hälsa och strategisk 
IT Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm  (bilaga 5-8 ) 
Alla rekommenderas att gå in på https://www.1177.se/Stockholm/vanliga-symtom/ 
Detta är tänkt som en extraservice till invånare t.ex. innan man åker till 
akutmottagningen. 
Självservice prioriteras och utvecklas som en invånarrelaterad tjänst.  
 1177.se   

 88 miljoner sessioner. 

 8 miljoner besök per månad 

 3,5 miljoner konton på e-tjänster, nästan 2 miljoner inloggningar/månad 

 5,5 miljoner samtal per år 

 Facebook-sida finns för 1177 
 
Viktigt att Gotlands invånare får samma möjligheter som de som bor i Stockholm. 
Journaltjänsten är inte heltäckande för alla, några sjukhus finns redan. Bifogas till 
protokollet vilka tjänster som finns i Journaltjänsterna, (Journal på nätet) 
Patienter kan inte boka egna remisser till specialister. Egenremiss är viktig för 
patienterna 
Patienterna vill ha möjlighet att kunna skicka direktmail till sin vårdkontakt 
Strategisk utvecklingsplan bifogas protokollet. Lena skickar den med mail.
       
9. Patientöversikt Prostatacancerregistret, Marie Hjelm Eriksson, Projektledare 
RCC Stockholm Gotland  (bilaga 9) 
Alla kan gå in på Nationella prostatacancerregistrets hemsida www.npcr.se och läsa 
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Årsrapport m.m. Ratten är en interaktiv årsrapport på hemsidan som kan vara ett bra 
verktyg för att få en jämlik vård. http://statistik.incanet.se/npcr/ 
 
Nya effektivare läkemedel för behandling av prostatacancer gör att det finns ett 
behov av att följa behandling och behandlingseffekt av dessa läkemedel. Därför har 
man skapat Patientöversikt prostatacancer (PPC) som är ett register vid avancerad 
prostatacancer som hålls på INCA-plattformen, dvs samma plattform som övriga 
kvalitetsregister inom cancerområdet.  PPC sammanställer den enskilde patientens 
situation i en grafisk översikt som ger den behandlande läkaren överblick över 
behandling och behandlingseffekt. http://npcr.se/rapporter/ppc/ 
Patienterna fyller i en PROM-enkät innan vårdbesöket så läkaren kan läsa detta 
innan patientmötet. 
Verktyg med multipla funktioner räknas vara färdigt 2018. ”Koll på läget” 
På sikt ska man kunna använda verktyget som en forskningsresurs och registret är 
ett bra verktyg för patienter, vårdpersonalen och anhöriga. 
RCC arbetar med att få denna typ av patientöversikt för samtliga diagnoser. 
Patientrepresentanter finns i styrgruppen för NPCR 
 
10. Information från Roger 
Presenterade RCC och önskade representanterna från Ung Cancer välkomna.  
Vill ha input från föreningarna i PNR på frågor som de önskar ska lyftas. Arja skickar 
en förfrågan till representanterna i PNR. 
ASIH – Samordnande kontaktsjuksköterskor har ju gjort en genomlysning av ASiH, 
varit ute och pratat med teamen och även slutenvården och det har framkommit en 
del utvecklingsområden. Detta ska diskuteras på en workshop den 22 maj där ASiH, 
slutenvård och flera aktörer deltar.  
Arbetet pågår och alla parter vill ha en bra lösning. 
Gotlandsperspektiv ska lyftas. 
Gotland ingår i RCC och patienter på Gotland ska få erbjudande om samma 
behandlingar som patienter i Stockholm 
Strålutredningen diskuterades med patientrepresentanterna och arbetet fortskrider. 
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-
uppdrag/nivastrukturering/nivastrukturering-sll/utredning-av-stralverksamheten/  
Det mesta i Cancerplanen för perioden 2016-2018 är genomfört men det är viktigt 
hela tiden att patientrepresentanterna lyfter frågor som inte fungerar. 
Godkännande av nya läkemedel diskuterades och hur de skrivs ut till patienterna i 
landet.  
Vårdprogrammet Cancerrehabilitering kommer att implementeras i RCC Stockholm 
Gotland. Ansvariga är Processledarna för Rehabilitering på RCC och Centrum för 
cancerrehabilitering 
    
11. Val av valberedning 
Yvonne Lärneklev, ILCO, och Kristina Karlsson, Gotland, valdes till valberedning 
inför val av ny ordförande samt vice ordförande. 
Alla föreningar uppmanades att skicka förslag på personer till valberedningen. 
  
12. Övriga frågor      
a. Utbildning av patientföreträdare. Nationella nätverket för 
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patientsamordnare har tagit fram ett förslag att producera nya utbildningsfilmer för 
patientföreträdare då man upplever att de nuvarande är för långa och gamla. 
Förslaget har godkänts av RCC-cheferna och PNR önskar ha representanter i 
arbetsgruppen för framtagande av nya filmer. 
De patientföreträdare som inte erbjudits en grundutbildning inom RCC Stockholm 
Gotland kommer att erbjudas detta under hösten 2017.  
b. Rapport från möte den 8 maj med patient- och närstående rådet på 
Radiumhemmet. Minnesanteckningar och organisationsschema bifogas protokoll. 
(bilaga 10,11) 
- Vårdprogram-rehab Margareta Haag rapporterade att det nu finns ett 
Vårdprogram för cancerrehabilitering.  
Formuleringen med ”bör” i vårdprogrammet borde vara ”ska”. Man inte göra den 
förändringen nationellt utan det måste vara varje landsting göra. 
 
 
13. Nästa möte   
Tisdagen den 13 juni, kl. 15.30–18.30, plats: RCC Stockholm Gotland 
 
PNR möten i 2017: 
30 augusti, 4 oktober och 6 december. 
 
14. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen    Christina Wallentin  
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