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Patient- och närståenderåd 
Sekreterare:  
Conny Nöbbelin, PNR 
Christina Landegren, RCC Syd  
  

Minnesanteckning möte PNR 2019-01-23 
Ordförande hälsar alla välkomna 

Didrik von Porat, ordförande för patient- och närståenderåd hälsade alla välkomna till mötet 
med patient- och närståenderådet. Sekreterare utses, Conny Nöbbelin och föregående 
minnesanteckning godkänns för publicering på RCC Syds webbplats. 

Val av viceordförande 

Vid förra PNR mötet informerades rådet om att en vice ordförande skulle utses och vid dagens 
möte togs frågan upp på nytt. Kriterierna för vice ordförande är att stödja ordförande och 
patient- och närståendeföreträdare i PNR, delta i RCC Syds arbetsutskott för PNR och vid 
behov ersätta ordförande. Efter diskussion valdes HC Lofthus till vice ordförande. 

Kort information/avstämning inför mötet med politiker 

Till eftermiddagen är det två politiker inbjudna till PNR.  

Avrapportering projekt cancerrehabilitering 
Projektgrupp rapporterar från möten i december och januari där plan med förslag på aktiviteter 
är framtaget. Syfte och mål med projektet är att arbeta för att cancerrehabilitering blir jämlik 
och uppfyller målen i vårdprogrammet. Delmål: Att leverera PNR:s syn på två avsnitt i den 
kommande regionala cancerplan både för cancerrehabilitering och patientsamverkan 
 
Cancerrehabilitering är ur ett patientperspektiv ett av de viktigaste områdena att förbättra. Goda 
exempel finns på väl fungerande rehabilitering men generellt behöver mycket förbättras inom 
Södra sjukvårdsregionen för att uppnå målen i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. 
PNR har här en viktig uppgift som pådrivare så at tydliga rutiner för rehabilitering införs i 
samtliga regioner för en jämlik cancerrehabilitering ska kunna garanteras för alla patienter. 
 
Plan för aktiviteter presenterades och arbetsgruppen kommer att träffas nästa gång den 25 
februari 2019. Behov av sexolog, e-Min vårdplan, hälsoskattning mm diskuterades.  
Många synpunkter kom fram. Bland annat framkom ”skallkrav” om samma 
hälsoskattningsverktyg inom hela Södra sjukvårdsregionen från PNR RCC Syd. 
 
Ordförande tackade deltagarna för ett mycket bra arbete och lämnade med några 
frågeställningar till gruppen: 

• Vilka lärdomar finns? 
• Lämna in förslag på hur arbetet skall fortsätta 
• Uppdatera aktivitetsplanen för fortsatt arbete 
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Aktuell information  

Budget patientsamverkan RCC Syd 
Budget för patientsamverkan RCC Syd presenterades för rådet. 

Cancerfonden 
Inbjudan från Cancerfonden som önskar att en patientföreträdare från PNR deltar vid släpp av 
Cancerfondens årsrapport den 13 mars. Leif Eskelid åtog sig uppdraget och återrapporterar till 
gruppen. Om möjlighet finns att hela PNR kan bli inbjudet kommer eventuellt PNR mötet den 
13 mars att flyttas till den 12 mars. 

RCC dagar i Linköping 21 och 22 maj 2019 
Varje år samlas alla RCC och i år är tvådagarsmötet i Linköping. Två deltagare per PNR är 
välkomna att delta under dagarna. Resa och hotell bokas av RCC. Tacksam för besked om vilka 
som vill delta senast den 19 februari 2019 till Ingrid Vogel och Christina Landegren. Om fler än 
två önskar delta kommer RCC Syd att lotta mellan företrädarna. För information se länk. 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/prel.-program-
utvecklingskraft-cancer-21-maj-2019.pdf  

Dialogmöte regionala patientprocessledare 16 och 23 maj 2019 

Samtliga processledare inom RCC Syd samlas för att utbyta erfarenheter av processarbetet. Två 
PNR-företrädare är välkomna att delta per dag med återkoppling därefter till PNR. Anmäl 
intresse att delta senast den 1 maj 2019 till Ingrid Vogel och Christina Landegren. 

RCC Syds webbplats för PNR behöver uppdateras 

Texten på webbplatsen bör uppdateras med aktuellt innehåll och ev. namn på PNR företrädare. 
Arbetsgrupp bildades som ska ta fram förslag till nästa möte: projektplan och förslag till 
innehåll tas fram snarast genom Conny Nöbelin, Leif Andersson och Johanna Norrman. Andra 
PNR: webbplatser sidor kommer att studeras. Vad skall ingå på vår; platser, tider, möten, 
deltagare, foton? 

E-postadress 

Ny funktionsbrevlåda till RCC Syds PNR har satts upp och som hanteras av RCC: 
pnr.rccsyd@skane.se  

Brev till patientföreningar 

Ordförande har tagit fram ett förslag på brev för utskick till patientföreningar i syd för att 
informera att RCC Syd har ett nytt PNR, möjlighet till att träffas samt kontaktuppgifter. Brevet 
kommer att distribueras via RCC Syd. 

Nationellt möte arbetsgrupp patientsamverkan 

• Inför mötet i nästa vecka har förslag kommit in att samtliga PNR ska ha fokus på 
kortare väntetider, cancerrehabilitering och Patientkontrakt. 

• Mer information vid nästa möte i mars. 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/prel.-program-utvecklingskraft-cancer-21-maj-2019.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/prel.-program-utvecklingskraft-cancer-21-maj-2019.pdf
mailto:pnr.rccsyd@skane.se
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Rundabordssamtal med politiker från Region Skåne 

Carina Svensson (S), sjukhusstyrelsen Skånes universitetssjukhus och Annette Linander (C), 1:e 
vice ordförande i Regionstyrelsen, Region Skåne hälsades välkomna till RCC Syds PNR. 
Huvudfokus för dagens samtal var operationstillgänglighet t.ex. för cancerpatienter som berörs 
av nivåstrukturering.  

Ordförande inledde med att ”sätta” fokus på dagen med basen: 
Cancervårdens tillgänglighet: 

• Cancervården nivåstruktureras alltmer 
• Operationsverksamheten allt känsligare för störningar 
• Människor dör i väntan på operation 
• Önskemål om en öppen dialog och många frågor. 

Mål enligt svar från Carina och Annette: 

• Ingen skall lida eller dö p.g.a. personalbrist 
• Förändrat arbetssätt behövs 
• Kortare, nya beslutsvägar behövs 
• Tidigt få in utländska förmågor 
• Viktigt att kunna påverka arbetstider 
• Mjuka frågor viktigare än ”antal huvuden” 
• Förändring av resursnyttjande, nu är det inte optimalt 

 
Förändringsbehov: 

• Se över undanträngningseffekter 
• Se över sårbarheter i nivåstrukturering (specialist slutar, vem kommer?) 

Prioriteringar enligt: 

Centern   Socialdemokraterna 

Kontaktsjuksköterskor  Samsyn 

Tillgänglighet   Ledande i cancerbehandling 

Många utmaningar  Utbildning 

Skånes Universitetssjukhus (SUS) är universitetssjukhus, men också närsjukhus för regionen 
Malmö/Lund. 

Vi måste se Skåne som en (1) enhet! 

Sammanfattning av dagen 

Bra möte, men stor del politiska svar.  

• Svårt att rekrytera – bristande intresse för sjukvårdsutbildning 
• Behov att göra arbetsplatser attraktiva 
• Lönenivåer – inte enbart en grundorsak 
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• Svar på undanträngningseffekt – Ja, de finns 
• Utmaningar är många 
• Se Skåne som en enhet 
• Trögt att komma till förändringar – förändringsprocessen behöver förbättras 
• Resursutnyttjande 
• PNR bör ha fler möten med vårdens beslutsfattare, men vi måste bli mer konkreta i 

frågeställningarna. 
 

En intern diskussion inom PNR efter politikermötet ledde till nya frågeställningar: 

• Hur går vi vidare? 
• Vilken hierarkisk nivå skall vi försöka prata med för att förstå på vilken nivå, 

förändringar kan påskyndas samt hur resurserna kan nyttjas på ett mer optimalt sätt? 

Ordföranden tackade för dagen och avslutade mötet kl.1600. 

Nästa möte  

Nästa möte blir den 13 mars på RCC Syd, Medicon Village i Lund (samma lokal) med bl. annat 
de nationella vårdprogrammen på agendan – Hur ska PNR hantera remissförfarandet? 
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