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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland
Datum: 8 februari 2018
Deltagare
Stig Hanno (ordf.) och Arja Leppänen (sekr.).
Margareta Haag (vice ordf.), Anita Wanngren, Barbro Sjölander, Bo Karlsson, Eskil
Degsell, Elisabeth Asker, Christina Wallentin, Eva Andersson Hedén, Gunila
Norberg, Karin Mellström, Kristina Karlsson, Siri Kautsky, Yvonne Larsson, Marina
Fredriksson, Leena Jibbefors, Solveig Lind, Karin Liljelund, Tommy Björk, och
Wiveka Ramel.
Föreläsare: Bodil Westman, Mona Ridderheim, Lisa Jelf Eneqvist och Roger
Henriksson.

1. Mötets öppnande
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet och mötesdeltagarna
presenterade sig.
2. Val av justerare
Christina Wallentin valdes till justerare av dagens minnesanteckningar.
3. Godkännande av dagordning
Föreslagna dagordningen godkändes.
4. Godkännande av föregående mötesanteckningar
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
5. Intressegrupp för E-hälsa och IT inom cancervården SLL. (Bo Karlsson,
Blodcancerförbundet) (bilaga 1,2)
Bo Karlsson informerade om eHälsa 2025, visuell intelligens, journal på nätet, doktor
på nätet och andra projekt som är på gång inom IT i vården.
Beslutades att inrätta en arbetsgrupp för eHälsa och IT inom cancervården där Bo
Karlsson är sammankallande. Arbetsgruppens arbetsområden: Bevaka, Bedöma,
Befrämja och Befordra.
Siri Kautsky och Tina Karlsson är intresserade av att delta i arbetsgruppen, och övriga
som är intresserade kontaktar Bo.

6. Våra prioriterade frågor under 2018. Mycket korta lägesrapporter.
a. Primärvården – CaPrim. Se punkt 8 nedan
b. Regionens sjukhus (Barbro Sjölander)
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c.

d.

e.
f.
g.
h.

En arbetsgrupp som arbetar mot sjukhusen utsågs där Barbro
Sjölander, Anita Wennberg (Amazona), Bo Karlsson (Blod), Karin
Mellström (Barncancer), Marina Fredriksson (ILCO), Siri Kautsky (Ung
cancer), Yvonne Larsson BCF Gotland och en representant från
prostataföreningarna ingår.
Gruppen återkommer med förslag på hur man ska arbeta långsiktigt i
frågan.
Syfte: Övergripande frågor för alla diagnoser som drivs mot alla
sjukhus. Vilka frågor ska vi driva mot regionens sjukhus?
Barbro Sjölander och Karin Liljelund är valda representanter till NKS
Strategiska patient- och närståenderåd.
Rehabilitering. Nulägesrapport 2017-12-31
Margareta Haag rapporterade från gruppens arbete. (Bilaga 3)
Ylva Hellstadius, processledare för rehabilitering, deltar på PNRmötet i april. Länk till Vårdprogram cancerrehabilitering:
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabiliteringoch-palliativ-vard/rehabilitering/vardprogram/
Palliativ vård. Nulägesrapport (Carl Hamilton, Tommy Björk)
Tommy rapporterade från möte i Palliativa Rådet.
Processledare Helena Adlitzer och Peter Strang vill gärna
komma och informera på ett kommande PNR-möte.
Vården inom palliativ vård är oftast bra men omsorgen är
bristfällig.
Närståendefrågan måste lyftas och ingå i PNRs uppdrag då
närstående är de största vårdgivarna.
Gotlandsrepresentanter saknas i arbetet.
Eskil Degsell fick i uppdrag att bjuda in Stockholms stad för att
diskutera omsorgsfrågor.
Bemötande i vården (Tommy Björk, Christina Wallentin) Hur ska vi
inom PNR arbeta med bemötande-frågor?
Mångfald, jämlik vård (Arja Leppänen) Inväntar förslag på datum.
Mötet kommer att hållas på Mångkulturellt centrum i Fittja.
Strategi för partnerskap med patienter (Stig Hanno). För kännedom
bifogas inbjudan till fokusgrupp 13 februari. (bilaga 4)
Hälso-och sjukvårdens nya organisering och RCC (Stig Hanno,
Barbro Sjölander). (Bilaga 5,6)

7. Gotlandsfrågor
Fråga ang. Högkvalitativ vård tas upp med Roger.

Roger Henriksson och medarbetare punkterna 8-10;
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8. Överenskommelse mellan regeringen och SKL. SLL:s handlingsplan till
regeringen senast 15 mars.
Två citat från överenskommelsen.
”För de kommande åren handlar det gemensamma utvecklingsarbetet främst om
omställningen mot den nära vård, vilket inkluderar att åstadkomma ökad tillgänglighet
och bättre samordning, förbättrad kompetensförsörjning, ökad digitalisering samt
ökat fokus på att verksamheten ska styras utifrån kunskap och beprövad
erfarenhet. Överenskommelserna ska bidra till att stärka preventiva och
sjukdomsförebyggande insatser inom hälso- och sjukvården.
”Under 2018 ska den elektroniska nationella vårdplanen färdigställas och ett
implementeringsarbete ska inledas i landstingen”.
9. Cancerplanen 2016-2019. RCC:s Lägesrapport 2017-11-30 tidigare utsänd till
PNR.
Bodil Westman presenterade arbetet med den digitala vårdplanen och på PNR-mötet
i april kommer vi att få en utförlig presentation om arbetet av Charlotta Lönnqvist. På
följande länk hittar man mer information om den digitaliserade vårdplanen.
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/minvardplan/min-vardplan-digitaliseras/
Mona Ridderheim presenterade en nulägesrapport om arbetet med CaPrim.
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/varauppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/regional-information/caprim/

Lisa Jelf Eneqvist presenterade en nulägesrapport för SVF som handlar om kortare
väntetider i cancervården. (bilaga7)
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/varauppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/regional-information/
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Patientinformation till patienter inom SVF har tagits fram på flera språk och finns på
följande länk.
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varjedag-raknas/stockholm---gotland/patientinformation-svf-sll.pdf
Roger Henriksson presenterade RCCs lägesrapport för genomförande av
Cancerplanen och lyfte områden som man fokuserar på i 2018.
Insatser inom cancerområdet mellan SKL och regeringen:
- Digitaliserade MDK
- Utveckling och implementering av digital vårdplan
- Cancerrådgivningen
- Förbättrad registrering i kvalitetsregister
- Kortare ledtider inom patologin
- Nytt Diagnostiskt Centrum på Danderyds sjukhus
- Stöder kunskapsutveckling om komplementär medicin
En genomgång av Cancerplanen efterfrågades och Kjell Bergfelt bes boka en tid med
PNR-representanter.
PNR önskar att processledarna gör en sammanställning av vad som gjorts inom
deras process enligt Cancerplanen. Roger ber Lena Sharp följa upp detta.
Roger önskar att PNR diskuterar hur patienter ska vara delaktiga i läkemedelssamarbetet.
En arbetsgrupp för att se på Patientrapporterade utfallsmått utsågs och i den ingår,
Barbro Sjölander, Eskil Degsell, Lena Rosenlund och Marie Lindqvist.
10. Aktuella personalfrågor inom RCC
Kjell Bergfelt slutar februari 2018 och har erhållit en tjänst som verksamhetschef på
Skandionkliniken i Uppsala.
Mona Ridderheim går i pension maj 2018.
Roger Henriksson slutar april 2018 och det blir en tf chef för RCC Stockholm Gotland
fram till hösten då en ny chef tillsätts.
Kommunikatör och verksamhetsutvecklare sökes till RCC Stockholm Gotland.
Annons finns på hemsidan.
11. Övriga frågor:
EUs dataskyddslag, GDPR, PNR diskuterade frågan och man konstaterade att detta
är en fråga för varje enskild patientorganisation.
På nedan länk finns en föreläsning om GDPR.
http://video.qbrick.com/play2/embed/player?accountId=1200059&mediaId=66fdad9
000090152452d651a&configId=default&pageStyling=adaptive&autoplay=false&rep
eat=false&sharing=true
Stödpersonsutbildning Material inför utbildning håller på att tas fram. Christina
Wallentin och Arja Leppänen diskuterar utbildningsprogrammet och kontaktar Lenita
på Cancerrådgivningen.
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12. Nästa möte, den 11 april, kl. 14.30-17.30
Datum för årets PNR – 2018, kl. 14.30-17.30
12 juni
29 augusti
3 oktober
5 december
13. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare:

Justeras:

Arja Leppänen

Christina Wallentin
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