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Minnesanteckningar möte i Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd i 
Lund den 21 augusti 2019  
 
 
Närvarande: Anders Eidergård; Anette Johansson-Sund; Bertil Persson; Bo Erixon; Didrik von Porat; 
Gert Bülow; Gun Olsson; Hans-Christian Lofthus; Jan Erik Olsson; Johanna Norrman; Leif 
Andersson; Leif Eskelid; Martin Strandberg; Mette Klarén; Nicolas Lamb; Peter Ekolind samt från 
RCC Christina Landegren. 
 
Särskilt inbjudna från PNR Väst vilka deltog under eftermiddagen: Bertil Uppström; Gerd de 
Neergaard 
 
 

1. Ordförande Didrik von Porat hälsade alla välkomna. 
 

2. Till mötessekreterare utsågs Martin Strandberg 
 

3. Kort genomgång av minnesanteckningarna från förra mötet samt information från ordföranden: 
 

a. Arbetet med den Regionala Cancerplanen rullar vidare inom RCC. Björn Olsson, 
projektledare för cancerplanen kommer till PNR:s nästa möte den 23 oktober för att 
informera/diskutera hur arbetet med planen tas vidare. 

b. Avrapportering av Gert Bülow och Leif Eskelid från de årliga processutvärderingsmötena 
16e och 23e maj där de deltog som patientrepresentanter. En generell slutsats är att det 
finns ett stort glapp mellan specialistvården och primärvården vilket drabbar 
cancerpatienterna. Gert och Leif fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag till projektplan 
för att PNR ska kunna arbeta vidare med frågan. 

c. Informationsbroschyren Närstående i Cancervården har efter ett antal kritiska remissvar 
delvis arbetats om/kompletterats.  

d. Samverkansarbetet mellan de 6 PNR går vidare. Ordförande samt vice i PNR skall ingå i 
samverkansgruppen döpt till NAP, Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan. 
Fokusfrågor blir initialt att kartlägga det lokala projektarbetet i de sex PNR för att 
möjliggöra större samarbete, uppdatering av de nationella sidorna på RCCs web, utreda 
möjligheten för Facebook-sidor för PNR samt undersöka hur vi kan förbättra 
rekryteringen av patientrepresentanter till patientprocessgrupper och nationella 
vårdprogramgrupper. 

 
4. Avrapportering projekt Cancerrehabilitering med fokus på besöket den 4 juni vid Kraftens Hus 

i Borås. Bo, Johanna och Nick gjorde besöket tillsammans med Christina Landegren och 
Helene Öberg från RCC Syd. Man träffade både anställda och volontärer.                                    
Kraftens hus är en frizon för cancerberörda men bedriver ingen formell rehabilitering.                                         
Verksamheten som startade för två år sedan finns i en kommunal fastighet där flera föreningar 
samverkar. Finansieringen av Kraftens Hus kommer från lokala företag, föreningar, 
organisationer samt från Borås kommun. Chalmers har stöttat uppstarten, och under hösten 
2019 genomförs nu en första utvärdering.                                                                                  
Slutsatser: Det är klokt att invänta Chalmers utvärdering av Kraftens Hus. Vi bör också skaffa 
oss en bättre bild av liknande verksamheter som nyligen startats upp i Region 
Uppsala/Örebro, liksom bedrivs i Syost. Beslut togs att fler besök ska ske av deltagare från 
rehabgruppen, liknande verksamhet skall besökas för att få mer information innan något 
konkret förslag presenteras. Rehabgruppen redovisar nästa steg och hur gruppen ska 
fortsätta arbete tills nästa möte.  
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5. Avrapportering av det fortsatta arbetet inom projekt Websida. Gruppen vill försöka skapa en 

separat rubrik på hemsidan för att kunna avrapportera våra pågående projektarbeten. Det kan 
bli utmanande att hålla sidan uppdaterad. Vi beslöt att tills vidare inte gå vidare med detta. 
Gruppen har vidare diskuterat möjligheten att förse hemsidan med roterande bildsekvenser 
men detta är inte tekniskt möjligt enligt RCC. RCCs Facebooksida har vi i PNR tillgång till men 
vi kan inte göra inlägg själva utan det ska gå via RCCs kommunikatörer för godkännande. 
Kommande aktiviteter som PNR planerar läggs förslagsvis ut på RCCs Facebooksida.          
Att skapa en sluten diskussionsgrupp på Facebook för PNR Syd är möjligt, som ett 
komplement till vår mail, men vi bör vara försiktiga så att vi inte drabbas av ”troll”. 
Arbetsgruppen fick uppgift att ta fram förslag på hur/vad till nästa möte.                                
Ska PNR Syd skapa ett forum för patient och närstående? Beslut togs att frågan skjuts på 
framtiden. Finns redan en hel del forum bl.a. i patientföreningarnas regi.                                
Leif har det övergripande ansvaret för kontakterna med RCCs kommunikatörer. Material som 
ska publiceras elektroniskt ska alltid först godkännas av Patient- och Närståenderådet. 

 
6. Bo Erixon berättar om det nationella arbetet med införandet av Patientöversikt i cancervården. 

Patientöversikt är en översiktlig sammanställning av patients sjukdomsförlopp i realtid avsedd 
för såväl patient som profession och ska vara i full drift 2021. Den är ett komplement till 
patientjournalen. Myndigheter, forskare, politiker, beslutsfattare, patientorganisationer har 
tillgång till sammanställd information från registret, om man som patient ger sitt samtycke. 8 
diagnoser är igång på försök i några regioner (ingen inom Syd). Projektet är nationellt och Bo 
deltar som en av två patientföreträdare.  

 
7. Christina Landegren gav kort information från RCC Syd. Min Vårdplan på 1177-projektet har 

utvärderats och kommer att presenteras den 10 september för RCC i Samverkan och den 24 
september för RCC Syds styrgrupp. Vidareutbildning för patient och närståendeföreträdare 
planeras under hösten. Max 8 deltagare per utbildningstillfälle. Fokus på rollen som patient 
och närståendeföreträdare. Tre olika datum och det blir heldagsutbildningar.                                           
SVF-arbetet ska utvärderas och svar skrivas till Socialdepartementet. RCC Syd önskar att 
minst en patientrepresentant från PNR deltar. Martin och HC valdes.  

 
8. Bertil Uppström, ordförande i PNR Väst berättade inledningsvis kort om Västs historik och hur 

man är organiserade. Man har arbetat med ett antal frågor i form av projekt i mindre grupper, 
och med konsensus vid beslut vilket man upplever positivt. Ett av de första projekten var en 
kartläggning av brister man upplevt i sin eller närståendes sjukdomsförlopp. Mynnade ut i en 
sammanfattning och boken `Så vill vi ha det` som nu används av samtliga RCC.                             
Därefter berättade Gerd de Neergaard om sina generella historiska erfarenheter av 
projektarbete samt specifikt om PNR Västs remissarbete med de nationella vårdprogrammen. 
Lathund för utvärdering av nationella vårdprogrammets innehåll skickas till PNR Syd från 
Väst.  

 
9. Beslut om PNR Syds fortsatta remissarbete med Nationella Vårdprogram. Konsensus att vi 

ska arbeta med vårdprogrammen men med fokus på vissa utvalda delar. Gert och Leif 
fortsätter som arbetsgrupp med NVP. Beslöts att arbetsgruppen tar fram konkreta förslag hur 
vi ska arbeta, vilka frågor ska vi arbeta med, samt vilka NVP vi vill jobba med att presentera 
på nästa rådsmöte. 

 
10. Nästa möte den 23 oktober. Då planerar vi att ha en kort brainstorming i mindre grupper för att 

diskutera det fortsatta arbetet i PNR Syd.    
 

11. Ordföranden tackade alla deltagare och mötet avslutades. 
 

 


