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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 3 april 2019 

 
Deltagare  
Stig Hanno (ordf.) Margareta Haag (vice ordf.), Barbro Sjölander, Bo Karlsson, 
Anita Wanngren, Jan Bagge, Karin Liljelund, Solveig Lind, Siri Kautsky, Annika 
Thunell, John Stewart, Yvonne Bernhardsson, Pia Bergman, Mia Rajalin och 
Tryggve Åhlstad.   
 
 
1. Mötets öppnande  
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet.  
Eftersom Arja var sjuk ombads Anita Wanngren att skriva dagens 
minnesanteckningar. 
 
2. Val av justerare  
Siri Kautsky valdes till justerare av dagens minnesanteckningar.  
 
3. Godkännande av dagordning  
Föreslagna dagordningen godkändes med ändringen att börja med punkt 6 samt att 
lägga till en punkt om ”Vår vision för patientsamverkan”.  
 
4. Godkännande av föregående mötesanteckningar från PNR-möte den 13 
februari 2019  
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
Minnesanteckningar med bilagor är tillgängliga på hemsidan. 
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/  
 
5. Rapporter 
 
a. PNR:s mejl till regionrådet Ella Bohlin 
PNR har meilat regionrådet Ella Bohlin följande: 
”PNR har vid sammanträde 13 februari beslutat förorda att regionen beslutar; 
att implementera Vårdprogrammet för cancerrehabilitering snarast 
att införa hälsoskattning enligt den metod som beslutats i Region Örebro.” 
Inget svar har inkommit. Dock har processledaren Ylva Hellstadius meddelat att hon 
håller på att skriva en regional tillämpning av VP rehabilitering för att få fart på 
implementeringen av vårdprogrammet i cancerrehabiliteringen och för att erbjuda 
en mall till kliniken. 
b. Temadag KAM 28 mars  
En temadag för ökad kunskap om KAM utifrån patienters och professionens behov. 
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Stig rapporterade från dagen där resultatet var en mycket positiv utvärdering. 
Utvärderingen utmynnade i två rekommendationer inför arbetet med Cancerplanen   
- dels att regionen beslutar implementera de förslag i den statliga KAM-utredningen 
som regionen kan ta ansvar för. 
- dels att samordna de fyra processerna rehabilitering, KAM, egen vård och palliativ 
vård i den nya cancerplanen för 2020-2023. 
PNR beslutade att ställa sig bakom dessa två rekommendationer. 
 
6. Workshop Cancerplanen 2020-2023 under ledning av Lena Sharp och Katja 
Markovic Lundberg 
En mycket väl förberedd workshop där alla i PNR fick ge sina synpunkter på vad 
cancerplanen bör innehålla under ett antal huvudrubriker. 
 
Workshopen avslutades med tidsplanen för det fortsatta arbetet: 
28/5 RCC genomför workshop med externa aktörer och PNR ledamöter  
10/6 Förslag till Cancerplan överlämnas till Ella Bohlin, ordförande i Vårdens 
kunskapsstyrningsnämnd (VKN)  
12/6 PNR samråder om förslaget och beslutar om eventuella synpunkter  
27/8 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) antar Cancerplanen.  
 
7. Vår vision för patientsamverkan 
Sjukhusgruppen informerade om resultatet från ett möte strax innan detta möte. 
Man hade diskuterat visionen för patientsamverkan och kommit fram till att den bör 
innehålla följande tre delar som bör finnas med i cancerplanen: 

- Kvalitetsregister 
- Patientöversikt + hälsoskattning 
- Samverkan mellan sjukhusen och patientföreningarna i “öppna möten”. 

 
PNR uppdrog åt sjukhusgruppen att utveckla detta i en skriven text att bilägga 
protokollet. Se bilaga 1. 
 
Barbro Sjölander informerade om det möte hon och Anita Wanngren haft med 
Tema Cancer på KS. Protokollet från mötet återfinns i bilaga 2. 
 
8. Nästa möte    12 juni kl. 14.30-17.30 

PNR-möten i 2019:  28/8, 8/10, 4/12 
 

9. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för visat intresse. 
 
Justeras 
 
 
 
Stig Hanno      Siri Kautsky 
Ordförande      Justerare 
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