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Patient- och närståenderåd  
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Ingrid Vogel, verksamhetssamordnare 

Minnesanteckning möte PNR 2018-11-07 

Förmiddag 

Ordförande hälsar alla välkomna 

Didrik von Porat, ordförande för patient- och närståenderåd hälsade alla välkomna till första 
mötet med patient- och närståenderådet. Rådet består nu av 23 patient- och 
närståendeföreträdare. Samtliga företrädare presenterade sig med namn, 
bostadsort/hemlandsting, patient eller närstående, aktiv inom patientförening eller andra 
nätverk och vad vill jag bidra med till PNR. Vad jag vill bidra med/påverka sammanställdes till 
en bild och bifogas som bilaga. 
 
Introduktion RCC Syd 
Lisa Rydén, verksamhetschef RCC Syd presenterade RCC och vad som är på gång nationellt 
och regionalt inom RCC (bildspel bifogas) 
 
Nationellt 
”Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården”, dokumentet finns att läsa i 
sin helhet på: https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/nyheter/2018/maj/regeringens-langsiktiga-inriktning-for-cancervarden/  

Med bibehållet fokus på patientens bästa anser regeringen att RCCs framtida arbete bör vara 
inriktat på att skapa: 

1. Ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt. 
2. Bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård. 
3. Mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider 

förekommer. 
4. En mer välfungerande kompetensförsörjning. 
5. En mer effektiv kunskapsstyrning. 
6. Goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer. 
7. En mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården. 
8. En stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående. 
9. Bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation. 
10. En stärkt cancervård för barn och unga. 

 
Regionalt 
En ny cancerplan för södra regionen ska tas fram och ersätta den plan som kom 2015. Arbetet 
pågår just nu där regionala patientprocessledare med flera ska bidra med material. Även RCC 
Syds patient- och närståenderåd kommer att involveras. Nuvarande cancerplan ”Delar i sin 
helhet” delades ut till samtliga företrädare (i mappen). 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/maj/regeringens-langsiktiga-inriktning-for-cancervarden/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/maj/regeringens-langsiktiga-inriktning-for-cancervarden/
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Presentation av stöd till PNR (bildspel bifogas) 
Uppdrag som patient- och närstående företrädare RCC Syd har tidigare skickats ut till samtliga 
företrädare inför samtal/intervju. Överenskommelse mellan RCC Syd och företrädare är 
nationellt framtagen och justeras utifrån vilket RCC och uppdrag. Samtliga företrädare på mötet 
fick en överenskommelse som ska skrivas under och returneras till RCC Syd tillsammans med 
jävsdeklaration. 
 
Arvode och ersättning: på blankett arvode/reseersättning för icke anställd (den övre halvan) 
fyller ni i. Region Skåne har avtal med SWEDBANK och kan därför inte själv välja vilken bank 
ersättningen ska gå till. Du anmäler ditt lönekonto på länken www.swedbank.se/kontoregister  
eller på närmaste Swedbankkontor. 
 
RCC Syd följer Region Skånes miljöpolicy företrädarna har tidigare fått information om vad 
som gäller för resor. Övriga policy för patientsamverkan finns på RCC:s webbplats www.rcc.se  

 
Vice ordförande 
Rådet ska utse en vice ordförande som ska ingå i arbetsutskottet (AU) RCC Syd tillsammans 
med ordförande, verksamhetsutvecklare och verksamhetssamordnare. Den som är intresserade 
anmäler intresse till RCC Syd och ordförande. Rådet beslutade att vice ordförande utses vid 
nästa möte. 
 
Uppdrag som vice ordförande: 

• Vice ordförande ska stödja patientföreträdare i rådet och samverka med RCC Syd 
• Samverka med patient- och närståendeföreträdare inom RCC Syds diagnosprocesser. 
• Ordförande och vice ordförande ingår i RCC Syds arbetsutskott (AU) för PNR  
• Delta i nationella och regionala sammanhang där kallelse utgår att ordförande och vice 

ordförande är inbjudna att delta 
• Vice ordförande ersätter ordförande vid möte, sammankomster mm där ordförande inte 

kan delta 
 
Eftermiddag 

Kort tillbaka blick på föregående patient och närståenderåds arbete och vision framåt  (bildspel 
bifogas). Därefter diskussion om PNR:s arbete framåt i fyra arbetsgrupper. Varje grupp fick 
identifiera vad PNR bör fokusera på: 
 

• Positivt med projekt, gärna mindre till en början, 
• Bra med fokusområden – låt intresse styra i vilken grupp som företrädaren hamnar i 
• Rätt person i rätt grupp 
• Behöver sälja in vad PNR fokuserar på och kommer fram till 
• Motivera 

Fokusområde som identifierades: 

http://www.swedbank.se/kontoregister
http://www.rcc.se/
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• ASIH 
• Närstående  
• Kommunikation från PNR och ut mot 
• Cancerrehabilitering både för barn och vuxna– psykosocialt, fysisk, psykisk, medicinsk, 

materiellt, närstående – ”Hur kan jag leva lite bättre”.   
• Kontaktsjuksköterskans roll 
• Min vårdplan 
• ”Hjärtats hus” – mötesplats för patienter och närstående inkl. cancerrehabilitering 
• Aktiva överlämningar från specialistvård till primärvård 
• Utveckla primvården att kunna ta hand om patienter och närstående ex 

cancerrehabilitering. 
 

Beslut togs av rådet att som första projekt fokusera på cancerrehabilitering. Ordförande 
kommer att lyfta valet av fokusområde vid möte med RCC Syds styrelse den 14 november. 
 
På gång 

Möte för en optimerad och jämlik cancervård 30 november 
RCC Syd bjuder in till ett möte för chefer och regionala patientprocessledare. Syftet är att få till 
stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra 
sjukvårdsregionen.  
När: 10.00–14.30 (kaffe från 09.30) 
Var: Hörsalen, Medicon Village i Lund 
Samtliga företrädare bjuds in att delta – arvode och ersättning utgår. Besked senast den 15 
november till ingrid.vogel@skane.se  

 
Möte med övriga PNR samt RCC samverkan 11 december 
Ordförande samt en företrädare från rådet åker till Stockholm och representerar PNR RCC Syd. 
 
Nästa möte blir den 23 januari på RCC Syd, Medicon Village i Lund (samma lokal). 
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