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Minnesanteckningar möte i Patient- och 
Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd i Lund den 23 
oktober 2019  
 
Närvarande:  
Anders Eidergård; Anette Johansson-Sund; Bo Erixon; Didrik von Porat; Gun Olsson; Jan Erik 
Olsson; Johanna Norrman; Leif Andersson; Leif Eskelid; Martin Strandberg; Mette Klarén; 
Nicolas Lamb; Peter Ekolind samt från RCC Christina Landegren., Ingrid Vogel och Niklas 
Berndt. 
 

Särskilt inbjudna till rådet: 
Ulrika Fyrhag och Agneta Hagren, kontaktsjuksköterskor från huvudhalscancerteamet Skånes 
universitetssjukhus samt Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare RCC Syd.  
          
Ordförande hälsar alla välkomna. Sekreterare utses. Föregående mötesprotokoll. Fler uppmanas 
att söka till vidareutbildningen för PNR som RCC Syd erbjuder. Det är två tillfällen, ett i 
december och ett i januari.              

Brainstorming 
Brainstorming i smågrupper – vad har varit bra respektive mindre bra med vårt arbete i PNR 
Syd under vårt första år. Vad kan vi göra bättre/annorlunda?  

Bra/positivt 

• Börjat påverka och lyssna in problematik hos beslutsfattare, politiker, cancersamordnare 
• Påverkan på informativa texter  
• Tittar på hur andra regioner arbetar och om vi kan ta till oss samma bra exempel 

kraftens hus, ljuspunkten m.fl. 
• Hemsidan är tydlig och kommunikativ 
• Bra sammansättning av företrädare 

Mindre bra 

• PNR upplevs som spretigt 
• Gärna vidareutbildning av företrädare tidigare i processen 
• Når PNR fram med sitt budskap eller är PNR ett spel för gallerierna 
• Går mycket tid åt PNR 
• Mycket information via mejl 
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Förbättringar 

• Fortsätta att konkretisera vad vi ska arbeta med och vad PNR ska fokusera på. 
• Fokusera på vad som saknas  
• Tydligare samarbete med patientföreningarna 
• Uppföljning av politiker, beslutsfattare, cancersamordnare m.fl. 
• Arbeta under en struktur t.ex. Årshjul 
• Behöver samla ihop hur PNR jobbar vidare med pågående projekt 
• Marknadsföra vad PNR vill och var PNR vill/önskar påverka 

Summering av alla grupper 

• Uppföljning av påverkan på årets aktiviteter och grupparbeten 
• Konkretisera arbetet och vad vi ska fokusera på 
• Hur kan PNR påverka på bästa sätt 
• Fokusera på vad som saknas som vi vill se eller ha med 

Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019 - 2022 
 
Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare, RCC Syd, berättar om den regionala cancerplanen samt 
vad RCC Syd kommer att fokusera på under 2020. Bildspel bifogas. 

Från RCC Syd till PNR 

• Gå igenom cancerplanen tillsammans  

• Fundera över:  

– Vad är särskilt viktigt att arbeta med för oss just nu? 

– Vilket stöd har vi i cancerplanens mål? 

– Vilken kartläggning behöver vi göra? 

– Vilket stöd behöver vi från RCC Syd? 

• Lyft fram fokus områden och förslag i dialog med RCC Syds kansli och styrgrupp 

 

Cancerrehabilitering – hur arbetar kontaktsjuksköterskor och teamet 
inom huvud- och halscancerprocessen på Skånes universitetssjukhus. 
 
Presentation hur ett förbättringsarbete har påverkat information till patienten och uppföljning 
av patienter när det gäller Min vårdplan och strukturerat arbetssätt. Bilder bifogas. 
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Information från RCC Syd 

Min vårdplan på 1177.se 
RCC samverkan har beslutat om nationell förvaltning av innehåll/texter samt utgivning av Min 
vårdplan. Nationella Min vårdplan är nu på gång som ska bli tillgängliga under början av 2020. 
Här i syd kommer Blekinge att gå vidare med fler diagnoser och Halland är i planeringsstadiet. 
Länk till Min vårdplan på 1177.se: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-
vardplan-pa-1177/  

Närstående 
Stödmaterial/vägledning till närstående är nu publicerat på RCC:s webbplats och finns här: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/narstaendestod/  
 

Rapport från respektive projektgrupp  

Cancerrehab 
Diskussion kring Kraftens hus och vad gruppen ska arbeta med framåt. 
Förslag: 

• Kontakta Helené Öberg, verksamhetsutvecklare på RCC Syd med fokus på cancerrehab 
• Inventera vilka möjligheter det finns till cancerrehab. 
• Hälsoskattning 
• Aktiva överlämningar t.ex. till primärvård 

Nationella vårdprogram 
Leif E presenterar förslag till struktur som gruppen har tagit fram. Gruppen har utarbetat en 
lathund för vilka rubriker som ska granskas. Fokus är på mjuka data.  
Önskemål finns att den som granskar ett vårdprogram ska arvoderas från RCC Syd med 200 kr. 
Förslaget lyfts till RCC Syds ledningsgrupp. 
Arbetsgruppen går nu över från projekt till förvaltning d.v.s. Gun, Gert och Leif blir ansvariga 
för vårdprogram. RCC Syd skickar ut vårdprogram på remiss till hela rådet där arbetsgruppen 
sedan tar över. 
Införa en punkt på varje möte där återkoppling på vårdprogram redovisas. 
 

Webbgrupp 
Webbgruppen har tagit fram ett antal förslag på hur man ska kommunicera inom rådet. Beslut 
tas att kommunikation sker via e-post där bla dokument kan bifogas. Leif A starta upp en sluten 
FB grupp där de som är intresserade kan ansluta sig. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/narstaendestod/
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Information om Patientöversikt 
Bo Erixon informera och visar filmen om Patientöversikt som ligger på RCC:s webbplats.  
Regionala cancercentrum i samverkan bedriver under 2018–2021 utveckling och införande av 
en gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Åtta cancerdiagnoser 
medverkar i projektet, där konstruktion av diagnosanpassade patientöversikter och införande på 
kliniker ingår. Patientöversikten är ett stöd och komplement till journalen.  
Kan t.ex. Patientöversikten underlätta aktiv överlämning till primärvård? 
 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/inforandeprojekt/  
 

Nästa möte 18 december 
 
Till nästa möte är cancersamordnare i Södra sjukvårdsregionen inbjudna att delta och här 
diskuteras syfte med att träffa vederbörande. Planen är att ha dialog och skapa samarbete. 
Förslag till dagordning är att be cancersamordnare berätta om sin roll – vad gör du och vad 
ingår i din funktion som cancersamordnare. Därefter jobba i workshops tillsammans. 
Förslag på område där rådet och cancersamordnare kan samverka är införandet av strukturerad 
rehabiliteringsbedömning som Hälsoskattning och aktiva överlämningar. Didrik sammanfattar 
och skickar till RCC Syd som bjuder in. 

Möte våren 2020 
Följande datum är aktuella:  

• 21 januari 
• 10 mars 
• 18 maj 

Förslag kom upp att bjuda in ordförande för RCC Syds styrgrupp till januari. 
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