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Närvarande: 
 
Anders Eidergård, Anette Johansson Sund, Bo Erixon, Conny Nöbelin, Didrik von Porat, 
Hans-Christian Lofthus, Gert Bülow, Johanna Norrman, Lars Karlsson, Leif Andersson, Leif 
Eskelid, Martin Strandberg, Mette Klaren, Nicolas Lamb, Peter Ekolind 
 
Under del av eftermiddagen deltog Björn Lövgren-Ekmehag 
 
 
Sekreterare och föregående möte 
 
Martin Strandberg utsågs till mötessekreterare. 
Föregående protokoll godkändes och las till handlingarna. 
 
 
Slutsatser från föregående möte (20191218) med Cancersamordnarna 
 
Koncensus att vi hade haft bra diskussioner. Tydligt att Cancersamordnarna trots lite olika 
positioner i sina respektive organisationer saknar formella befogenheter att ta beslut större 
beslut, de verkar primärt i en rådgivande funktion i sina regioner. 
 
Överlämning av cancerpatienter från specialistvård till primärvård är fortsatt en utmaning.  
 
Mycket av beslutsfattandet inom vården är informellt då det handlar om erfarenhet och 
kontakter. Långsiktigt arbete från PNR krävs för att bygga kontaktnätverk både inom 
professionen och politiken, både lokalt och centralt.  
  
Vi måste försöka påverka utvecklingen inom primärvården och hur medel fördelas mellan 
primärvård och specialistvård. Hur kan primärvården bli bättre på bemötande och 
överlämning/mottagning av cancerpatienter? En väg kan vara att en ny typ av befattning 
införs i primärvården – Cancersjuksköterska. PNR bör arbeta på flera nivåer samtidigt för att 
nå fram med påverkan. En modell som kan presenteras som fungerar. Dels ska Peter skriver 
en artikel för införande i någon av de större tidningarna, dels ska vi göra en presentation för 
beslutsfattarna i Södra Regionvårdsnämnden, dels driva samma fråga lokalt.  
 
 
Slutsatser från föregående möte med Marie Stenmark-Askmalm, RPPL Genetisk 
cancer 
  
Alla tyckte Maries föredrag var mycket intressant och tankeväckande.  
Men, är ärftlig cancer något vi för närvarande ska jobba med inom PNR? 
Är en person som är bärare av en mutation som kan ge cancer men som ännu inte insjuknat 
patient eller inte? Vem inom vården ska ansvara för uppföljningen? Frågan är under 
utredning av Södra Regionvårdsnämnden.  
 
Beslöts att Ärftlig cancer är en bevakningsfråga för PNR men inget vi jobbar aktivt med. 
              
 
Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan (NAP) 
 



Arbetet har successivt blivit mer samordnat och mindre spretigt. Förutom arbete med 
samordnade ersättningsregler för patientföreträdare och hur fler patientföreträdare kan 
rekryteras har mycket kretsat kring hur vi ska uppnå fortsatt förbättring av 
cancerrehabilitering samt hur alla patienter ska få kontaktsjuksköterska samt vårdplan. 
Samarbetet med RCC i Samverkan, dvs. gruppen av RCCs chefer, har utvecklats positivt, 
och vi i PNR har nu en plattform för att samordna arbete nationellt när vi så önskar. 
 
 
Mötesplats för cancerberörda 
 
Rehab-gruppen har under 2019 besökt Kraftens hus i Borås och tittat på möjligheter att 
skapa något liknande i Region Syd, men utan att hitta en väg att gå vidare. I Växjö 
samverkar lokala patientföreningar under Världscancerdagen. Kanske skulle vi kunna skapa 
en Mötesplats i Växjö som kan fungera som mall för hur liknande mötesplatser kan skapas 
på andra ställen inom vår region? 
Rehabgruppen vill göra några ytterligare studiebesök till etablerade mötesplatser i Region 
Örebro respektive Jönköping innan rapport/förslag på pilotprojekt presenteras för rådet.  
 
 
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef Skånes Universitetssjukhus på besök 
 
Björn är förutom chef för SUS också ordförande i RCC Syds styrgrupp, och var inbjuden för 
att diskutera cancervården. 
 
1. Hur kan den regionala cancerplanen gå från vision till ”verkstad” i hela Södra 
sjukvårdsregionen trots det kommunala självstyret? Hur kan PNR bistå för att det sker?  
 
Björn: Ett långsiktigt och mödosamt arbete med långvariga insatser. Gemensam målbild 
finns och hög medvetenhet. På väg mot en ökad likhet i omhändertagandet av patienter. 
Nationella och regionala initiativ. Data och journalsystem utvecklas för att förenkla 
vårdprocesser och skapar liknande arbetssätt. Större grad av enhetlighet i systemen. 
PNR kan bistå genom att jobba för att underlätta delning av information. Avvägningen mellan 
integritet och medicinska behov skapar hinder i informationsflöden. 
 
2. Förbättrad cancerrehabilitering är en nyckelfråga för PNR. Hur kan vi tillsammans snabbt 
öka tillgänglighet och jämlikhet när det gäller cancerrehabilitering?  
 
Björn: Organisationer för rehabilitering tar tid att bygga och skapa. Vården kommer inte 
kunna möta behoven genom att öka personalen för det saknas både pengar och människor. 
Lösningen är att jobba smartare och att använda digitala verktyg i större grad. 
 
3. Tack vare nivåstrukturering är SUS centralt för cancervården i hela Södra 
sjukvårdsregionen i många diagnoser. Hur säkerställa kapaciteten – främst av kirurgi? 
 
Björn: Volymerna av patienter har ökat vilket gör att väntetiderna ökar. I synnerhet brist på 
sjuksköterskor på vårdavdelningar och operation. Patienter skickas till andra regioner och i 
vissa fall utomlands för att ge vård i tid.  
 
4. Vad ser du som PNRs viktigaste frågor att jobba med under 2020? 
 
Björn: Hur vården kan bli bättre utan att anställa mer personal och utöka bemanningen. 
Patienter och Professionen ska samarbeta ännu mer. Arbeta vidare med primärvården och 
genom ändrade ersättningsmodeller få dom att avlasta specialistvården. 
 
 



Christina Landegren gav en kort uppdatering från RCC 
 
RCC sköter från 2020 den nationella förvaltningen av Min vårdplan på 1177. Generella texter 
för varje cancerdiagnos tas fram, och sedan är tanken att varje region ska introducera Min 
vårdplan på 1177 lokalt, kompletterad med patientspecifik information. 
 
Till hösten har PNR Syd verkat i två år. RCC mycket nöjda med samarbetet men formellt ska 
ett nytt råd väljas för perioden 2020 – 2022. Vill och kan nuvarande rådsmedlemmar 
fortsätta? Christina återkommer efter sommaren med mer information.  
 
 
Avrapportering arbetsgrupperna Web och Nationella Vårdprogram 
 
Beslöts att Webbgruppen döps om till Informationsgruppen för att bättre spegla gruppens 
arbete. Jobbar vidare med informationsspridning om PNR Syd tillsammans med RCCs 
informatörer. Information om PNRs arbete under 2019 kommer på RCC nyhetsbrev.  
 
Nationella vårdprogramgruppen jobbar på bra med remissarbetet. 15e februari ska nästa 
omgång remisser vara besvarade. Fortsatt fokus på omhändertagandedelarna i 
vårdprogrammen. 
 
 
Övriga frågor 
 
Fatigue-problem är något som sällan lyfts efter cancerbehandling och missas ofta av vården. 
Barn och ungdomsperspektiv och efterföljder av behandling senare i livet bör arbetas med.  
Conny framför att vi bör lyssna in från de mindre regionerna också och inte bara från 
Skåne. (Se nedanstående beslut). 
 
 
Nästa möten 
 
Nästa möte tisdag den 10 mars i Halmstad. Lokal meddelas senare. På programmet bl.a. 
information av Patrik Göransson om projekt fysträning för onkologiska patienter vid 
Helsingborgs Lasarett.  
 
Vårens sista möte måndag den 18 maj.  
 
 
 
      Martin Strandberg 
 
 


