
 
 
Minnesanteckningar möte i Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd i Lund 
den 13 mars 2019  
 
 
Närvarande: Anders Eidergård; Bo Erixon; Conny Nöbelin; Didrik von Porat; Gert Bülow; Gun Olsson; 
Hans-Christian Lofthus; Jan Erik Olsson; Jenny Bandheim; Leif Andersson; Leif Eskelid; Linda 
Kjellnäs; Martin Strandberg; Mette Klaren; Nicolas Lamb; Peter Ekolind 
 
 

1. Ordförande Didrik von Porat hälsade alla välkomna.  
 

2. Till mötessekreterare utsågs Martin Strandberg 
 

3. Kort information från ordföranden: 
 

- Lokala informationsmöten mellan PNR Syd och Patientföreningar planeras under 
våren. 14/5 i Bräkne-Hoby/Blekinge, 16/5 i Malmö och 23/5 i Helsingborg. Till hösten 
motsvarande möten i Halmstad, Växjö och Kristianstad.  

- RCC i Samverkan vill utveckla samarbetet mellan de sex PNR, vilket vi ser positivt på. 
Under 2018 har några initiala möten hållit och RCC har nu lagt förslag till en mer fast 
struktur kallad Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan. PNR Syd beslöt att 
tillstyrka förslaget. 

- Presentation för Södra regionvårdsnämnden. PNR Syd är inbjudna av Rita Jedlert att 
presentera sin syn på cancerrehabilitering vid kommande möte den 2 maj i Växjö. 
Tema Cancervård. 3 max 4 personer från PNR kan delta. Beslut togs på att vice 
ordföranden Hans Christian, sam delar av PNR Syds Rehabgrupp kommer vara på 
plats. Martin Strandberg anmälde intresse att också delta om plats finns.  

- RCC-dagarna går som vanligt av stapeln i maj. I år hålls de i Linköping 21/22 maj. 
Ingen från PNR Syd hade anmält intresse av att närvara varför det beslöts att Didrik 
och Hans Christian deltar.  

- Årligt rocessutvärderingsmöte med de Regionala Patientprocessledarna (RPPL) för de 
40 cancerprocesserna planeras 16 och 23 maj. Deltagare från PNR önskas. Anmälan 
till Christina Landgren.  
 

4. Rapport från arbetsgrupp Cancerrehabilitering presenterades med närvaro av Heléne Öberg, 
RCC. Så här långt har fokus varit på den Regionala Cancerplanens kapitel om rehabilitering. 
Universellt skattningsformulär för att på ett organiserat och likriktat sett bedöma alla patienters 
behov av rehabilitering är viktigt för att garantera en jämlik cancerrehabilitering.  
Region Halland har någon form av skattningssystem idag. Uppsala och Örebro har enats om ett 
gemensamt skattningsverktyg. Mer information ska tas fram. På mötet med Södra 
Regionvårdsnämnden ska vi presentera/föreslå att gemensamt skattningsverktyg införs.  
Kraftens hus i Borås (Region Väst) är ett bra exempel på rehabiliteringsstöd för cancerpatienter. 
Studiebesök önskas.  
Beslut att arbetsgruppen ska uppdatera sin projektplan enligt ovan och fortsätta arbetet.  
 

5. Kommunikatör Magdalena Taylor från RCC deltog och informerade om RCCs websida. 
Arbetsgrupp Websida PNR presenterade därefter sitt förslag för uppdatering av websidan vad 
gäller PNR Syd. Beslut att föreslagna texter ska gås igenom av rådets medlemmar, samt att 
feedback ska skickas till gruppen senast sista veckan i mars.  
Arbetsgruppen ska därefter tillsammans med Magdalena göra en uppdatering i enlighet med 
projektgruppens förslag. Gemensam e-post adress för PNR rådet ska kommuniceras utåt på 
hemsidan med gemensam bild på rådsmedlemmar. Regiontillhörighet ska framgå men ingen 
personlig information typ e-postadresser, telefonnummer osv. 
 



6. Linn Rosell från RCC informerade om arbetet med den regionala cancerplanen. Cancerplanen 
vänder sig i första hand till sjukvårdspersonal och politiker. Synpunkter framfördes på nya 
planen. Bland annat kapitlet som berör barn. Senast den sista veckan i mars ska rådets 
medlemmar skicka sina synpunkter till rådets ordförande som sammanställer och framför 
synpunkterna rill RCC Syd. 

 
7. Annika Wendt Wesén från RCC informerar om RCCs arbete med Nationella Vårdprogram 

(NVP).  Diskussion och beslut om hur PNR Syd ska arbeta med det löpande remissarbetet med 
NVP. Gert Bülow och Leif Eskelid skall gå igenom ett antal NVP samt återkoppla till rådet med 
förslag på vilka kapitel i respektive NVP rådet skulle kunna remissbehandla ur ett 
patient/närståendeperspektiv.  

 
8. Rådet diskuterade om att driva ytterligare projekt utifrån skriften ”Livet däremellan” och Ung 

Cancer-rapporten. Frågan om behov av bättre ekonomiskt stöd för unga och unga vuxna som 
drabbats av cancersjukdom är en fråga för PNR i Samverkan då den är nationell. Peter Ekolind 
och Jenny Bandheim tar fram ett förslag till andra hälften av april vilket ordförande och vice 
ordförande kan förankra med övriga PNR.    

 
9. Övriga frågor: 

Rådet önskar mer information om hur arbetet med ärftlig cancer drivs inom regionen. RCC Syds 
ansvariga Marie Stenmark-Askmalm ska inbjudas till ett av höstens möten. 

 
10. Ordföranden tackade alla projektgrupper för mycket goda arbetsinsatser samt rådets övriga 

medlemmar för deras deltagande varefter mötet avslutades. 
 
Nästa PNR-möte den 8 maj. Plats Lund, annan lokal inom Medicon Village enligt senare information. 
Vid detta möte kommer regionala cancersamordnare liksom den nationella cancersamordnaren 
deltaga. 

 
 


