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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland
Datum: 3 oktober 2018
Deltagare
Stig Hanno (ordf.) och Arja Leppänen (sekr.).
Margareta Haag (vice ordf.), Barbro Sjölander, Bo Karlsson, Kristina Karlsson,
Yvonne Larsson, Anita Wanngren, Leena Jibbefors, Karin Liljelund, Karin Mellström,
Solveig Lind, Siri Kautsky, Aime Koolmeister, Marina Fredriksson, Trygve Åhlstad,
John Stewart, Olle Karlsson, Lennart Zetterström, och Arent Bogren.
Adjungerad: forskare Lisa Lindén
Föreläsare:
1. Mötets öppnande
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet.
Lisa Lindén, forskare Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs
universitet deltog på mötet för att se hur patientföreträdare arbetar.
Margareta tipsade om visitkort med QR-kod till föreningar.
2. Val av justerare
Olle Karlsson valdes till justerare av dagens minnesanteckningar.
3. Godkännande av dagordning
Föreslagna dagordningen godkändes.
4. Godkännande av föregående mötesanteckningar från PNR-möte den 29
augusti 2018
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
Minnesanteckningar med bilagor är tillgängliga på hemsidan.
5. Temadag för patient/närståendeföreträdare den 6 november
Arja och Stig informerade om den planerade temadagen (föreläsningar, workshop).
3 representanter per förening kommer att inbjudas. Inbjudan med agenda skickas
till föreningarna och heldagsarvode utgår.
6. Rapport från Svenskt Forum för Integrativ Cancervård, Margareta Haag
Margareta Haag rapporterade från seminariet där hon var inbjuden som talare.
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/omoss/nyheter/2018/september/integrativ-cancervard/
Patienter erbjuds redan en del yoga, mindfulness, m.m. men det behövs mycket
mer kunskap inom integrativ vård.

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

2

Karin Liljelund informerade om en intressant bok skriven av Soki Choi med titel
Kimchi och kombucha.
Forskningsfinansiering diskuterades och Margareta Haag rapporterade från Forska
Sverige´s arbete.
Patientföreträdarna uppmanades att svara på den enkät som skickats och som
forskare Helena Ullgren gärna vill ha svar på då den ska presenteras på ESMOkonferensen i Munchen.

7. Webutbildning för patient/närståendeföreträdare (Arja)
Företrädarna har fått tillskickat en länk till den nya webutbildningen för
patientföreträdare och det är viktigt att alla genomför den inför Temadagen den 6
november.
Reflektioner från dem som gjort utbildningen: Bra utbildning
Webutbildningen kommer att utvärderas efter årsskiftet och det innebär att det är
viktigt för patientföreträdarna att genomföra den innan 31 december. Samtliga
registreras vid inloggning och därmed kan man följa statistik på hur mycket det
utbildningen används. https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-ochnarstaende/patientsamverkan/utbildning/
8. Vad händer med förslagen i utredningen #från för till med, Stig
Det har skickats brev till landstingsledningen om hur man har tänkt arbeta vidare
med dokumentet. Stig och Margareta ska träffa Anna Starbrink den 26 oktober ang.
genomförande. Patientföreträdarna uppmanas att läsa dokumenten.
http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/franfortillmed/

9. Socialstyrelsens förslag Egen vård. Har föreningarna svarat?
Margareta informerade om remiss för Egenvård och uppmanade
riksorganisationerna att svara. (bilaga 1)
10. Cancerplanen, personalnyheter inom RCC och vad händer inom SLL
efter valet, Lena Sharp, tf. RCC chef
 Stig och Margareta träffar tf. verksamhetsutvecklare Katja Markovic den 29
oktober
 Sammanställning med processledare och processer (bilaga 2)
 Ny nationell samordnare och Hälso-sjukvårdsdirektör i landstinget är inte
tillsatt.
 Lena Sharp har fått förlängt förordnande som tf. verksamhetschef t.o.m.
mars 2018.
 RCC Stockholm Gotland flyttar hösten 2019 till Lindhagensplan
 Länk till RCC Samverkans mötesanteckningar,
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/
 Hur kan PNR samverka nationellt om remissvar?
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11. Rapport från Nationell PNR möte den 25/9 (Stig)
Stig rapporterade från nationellt möte inom PNR och lyfte brevet som skickades
från gruppen till RCC Samverkan.
Olika arbetsförutsättningar i de olika PNR, logistik, avstånd, PNR-struktur, m.m.
diskuterade på mötet.
12. Ev. Rapporter från arbetsgrupper:
Regionens sjukhus, Anita Wanngren redovisade vägledning för
patientföreträdare. (bilaga 3 )
Rehabilitering - temadag 6 november. Se punkt 5.
Palliativ vård – temadag 6 november
Bemötande i vården – temadag 6 november
Mångfald/jämlik vård – temadag 6 november
Hälso-och sjukvårdens organisering /RCC möte 5 december
E-hälsa och IT inom cancervården/SLL Bo Karlsson rapporterade
att en inventering och förslag på åtgärder kommer att presenteras på PNRmötet den 5 december. Målsättningen med rapporten är att
patientföreträdarna kan vidareutveckla detta i sina föreningar. Material
skickas i mitten av november till patientföreträdarna.
13. Gotlandsfrågor
Den 31 oktober arrangeras möte på Visby lasarett där patientföreträdare blir
inbjudna.
14. Nästa möte - förslag till punkter på dagordningen
 Uppföljning av temadagen ”It takes two to tango”
 E-hälsa – redovisning av arbetsgruppens förslag och sammanställning
 Björn Wettermark, HSF – Nationell samverkan för en mer
kunskapsbaserad, jämlik, resurseffektiv vård. Kunskapsstyrning i
regionen.
 SVF – Lisa Jelf Eneqvist
 PNR-Presidium: Arja förbereder val av presidium. Val av ny
ordförande sker på april-mötet
15. Övriga frågor
Bra hemsidor med mycket bra information att:
www.patientenkat.se
www.cancercentrum.se
Reflektioner från Lisa Lindén som deltog som adjungerad på dagens möte:
Intressanta diskussioner, företrädarrollen i fokus, Lisas reflektioner kommer att
publiceras i nationella och internationella artiklar.
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16. Nästa möte 5 december kl. 14.30-17.30
17. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och önskade en trevlig höst.

Sekreterare:

Justeras:

Arja Leppänen

Olle Karlsson
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