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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 30 augusti 2017 

Deltagarlista  

Barbro Sjölander (ordf.), Stig Hanno (Vice ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Karin Mellström, Bo Karlsson, Tommy Björk, Yvonne Larsson, Kristina Karlsson, 
Margaretha Haag, Ann-Sofie Mellqvist, Cajsa Lindberg, Siri Kautsky, Trygve 
Ahlstad, Marie Robertsson, Katarina Berg, Carin Tegefeldt, Gunila Norberg, Ann-
Sofie Rytting och Wiveka Ramel. 
Föreläsare: Mona Ridderheim, Katja Markovic-Lundberg, Cristin Lind och Roger 
Henriksson. 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande önskade alla välkomna till mötet och beklagade Birgitta Rhenbys 
bortgång. RCC skickade Minnesbrev till hennes begravning. 
 
2. Val av justerare 
Marie Robertsson valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 
3. Godkännande av föregående protokoll 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
Ordförande påminde alla om att tidigare minnesanteckningar med bilagor finns på 
RCCs hemsida http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/ 
  
4. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 
5. Kompetensförsörjning enl. Cancerplanen, Nulägesrapport, Katja Markovic-
Lundberg, processledare RCC 
Katja informerade om kompetensförsörjning inom RCC som genomförs enl.  
Cancerplanen och Nationella Kompetensförsörjningsplanen inom följande områden 

- CaPrim 
- Teledermatoskopi , läkare tar foto och skickar till specialistvård som sedan 

diagnostiserar 
- Taskshifting  
- Kontaktsjuksköterska. Det har anställts många nya KSSK och RCC erbjuder 

utbildning till yrkesgruppen.  
- Koordinatorsutbildning inom SVF. Vårdpersonalens kontaktperson inom SVF. 

Koordinatorerna har ett eget nätverk som träffas en gång per månad. 
- Cytostatikakörkort. Web-utbildning för att kunna ge cytostatika. 
- Teamutbildning för personal för att främja arbetslag. 
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/ 
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7. Nulägesrapport Cancerrehabilitering 
Margareta Haag och Roger Henriksson informerade om nuläget inom 
cancerrehabilitering. Karin Mellström som representant från PNR kommer att delta 
på Kontaktsjuksköterskedagen den 19 september där cancerrehabilitering kommer 
att diskuteras. 
Ny processledare inom cancerrehabilitering har anställts på RCC.   
Målet för vårt arbete inom PNR med rehabilitering är att det nya vårdprogrammet 
ska implementeras fullt ut. Margareta, Stig och Barbro jobbar vidare för att se hur 
detta ska kunna ske. Ett första steg är att på Kontaktsjuksköterskedagen göra en 
enkät om rehabilitering. 
. 
Centrum för cancerrehabilitering som arbetar med mer avancerad rehabilitering 
finns på  http://rehabcancer.se/. Gör reklam för dem i era egna föreningar. 
 
8. RCCs Framtid, Roger Henriksson 

- Stor satsning inom SVF på mångkulturell preventionsinformation (ref. 
Botkyrkaprojektet) 

- Fråga från PNR ang. ökning av ålder på deltagare i screeningprogram. RCC 
följer rekommendationer för åldersintervaller. 

- Ny Processledare på RCC för anhöriga/närstående är Eskil Degsell. 
 PNR vill att Eskil Degsell och Lena Rosenlund deltar på ett kommande 

möte och informerar om deras arbete med PROM/PREM. 
RCCs framtid. Rogers uppfattning är att fram till 2020 kommer RCC att finnas och 
RCCs organisationsstruktur kommer att användas som mall för andra 
sjukdomsområden. 
Beatrice Melin är ny samordnare för RCC i samverkan. 

- På ASCO i Chicago visades en studie där patienter via en app fått rapportera 
in hur de mår. En sköterska har läst av och vid behov ändrat medicinering 
eller hört av sig. Detta har visat sig öka livslängden med lika mycket som för 
många nya avancerade läkemedel. . 

- Utveckla patientperspektivet ?? 
 
9. CaPrim, Mona Ridderheim 
Idag startar 70% av alla cancerutredningar i primärvården. Med anledning av detta 
har RCC Stockholm - Gotland tillsammans med primärvården ett initiativ som 
finansieras inom ramen för arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). 
Genom det nystartade kompetensnätverket CaPrim (Cancer i primärvården) når 
man alla 216 vårdcentraler i SLL med information och kunskap om 
cancersjukdomar. 
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Målet med CaPrim är: 

 Att etablera ett nätverk för cancer i primärvården och att sprida information 
om detta 

 att öka kunskapen om cancerutredning och cancervård i primärvården 

 att förbättra omhändertagandet av patienterna. 
http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional-information/caprim/ 

 
Man arbetar med att ta fram CaPrim på Gotland. 
Barnonkologi ingår ännu inte i CaPrim och Uppföljning och rehabilitering blir nästa 
arbetsområden. 
 
10.  Utestående punkter från föregående möte 
PNRs prioriterade frågor 2017 och uppföljning: (punkt a-n) (bilaga 1) 
       
11. RCC – påverkan: Nationellt uttalande från PNR om RCCs framtid, Stig 
Hanno  
Stigs dokument om RCC:s framtid 
De övriga PNR ställer sig bakom PNR Stockholm Gotlands dokument om RCCs 
framtid och hur man kan påverka beslutsfattare i frågan. 
PNR gav Barbro Sjölander och Stig Hanno i uppdrag att kontakta RCC- cheferna, 
med målet att utarbeta gemensamma förslag och en handlingsplan för att påverka 
ansvariga i regering och landsting 
 
Politisk påverkan utifrån Runda Bords dokumentet 
Rundabordssamtal. Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström bjöd 
in till rådslag om framtidens cancervård i syfte att diskutera hur vården och 
samhället bättre kan förberedas på en framtid där allt fler får och lever med en 
cancerdiagnos. De synpunkter och den information som förmedlades under 
samtalen blir underlag i regeringens långsiktiga arbete med cancerfrågor.  
Patientföreträdare har deltagit i rundabordssamtalen och de dokument som 
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patientföreträdare tog fram inför samtalen skickas till alla riksdagspartier inför 
riksdagsvalen med frågan ”Vad tycker ert parti?” Vad gör ni om ni vinner valet? Det 
kommer också att skickas för kännedom till Landstingets ansvariga politiker för 
sjukvårdsfrågor, både alliansen och oppositionen. (bilaga 2, 3) 
   
12. Nya nationella Utbildningsfilmer/webutbildning, Stig Hanno och Arja 
Leppänen deltar på uppstartsseminarium om framtagande av ny utbildning för 
patientföreträdare den 13-14/9 på RCC. 
 
13. Partnerskap och patientcentrering i HSF, Cristin Lind, QRC 
Cristin informerade om projektet Partnerskap och patientcentrering i HSF där Cristin 
Lind är projektledare och Arja Leppänen vice projektledare. Man önskar ha med fler 
patientföreträdare i arbetet och Stig Hanno valdes som PNRs representant till 
gruppen. http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/ 
 
 
 
  
14. Gotlandsfrågor 
Yvonne Larsson rapporterade hur det är att vara patientföreträdare på Gotland. 
Samarbete mellan vården och patientföreträdarna fungerar väldigt dåligt och 
ledarskapet ifrågasattes. Inom patientinflytande finns många förbättringsområden. 
 
15. Valberedningen informerar/eventuella val 
Kristina Karlsson presenterade Valberedningens förslag och hälsade från Yvonne 
Lärneklev som också deltagit i arbetet men p.g.a. allvarlig sjukdom inte kunde delta 
på mötet. 
 

- Stig Hanno valdes till ordförande och tackade för uppdraget. Barbro 
Sjölander tackade för fyra otroligt intressanta och givande år. 

- Margareta Haag valdes till vice ordförande. 
- Kristina Karlsson valdes som representant för Gotlandsfrågor.  
- Carl Hamilton har erbjudit sin hjälp i PNR-arbetet. 

 
Vilka frågor inom ramen för Cancerplanen har PNR-representanterna? Arja skickar 
mail med frågor till representanterna som sedan presenteras på hemsidan 
tillsammans med representanternas fotografi, namn och kontaktuppgifter. 
 
16. Övriga frågor 
Stödpersonsutbildning i föreningarna diskuterades: 
Gyncancerföreningen Stockholm tog upp frågan hur andra föreningar utbildar sina 
stödpersoner. 
Blodcancerföreningen Cancerfonden har utbildat  
Gyncancerföreningen Cancerfonden har utbildat 
Lungcancerföreningen Arrangerar utbildning i samarbete med RCC 
Bröstcancerföreningen Arrangerar egen utbildning samt tillsammans med BRO 
Ung cancer   Arrangerar egen utbildning.  
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Barncancerfonden Pier-support-utbildning. Har egen utbildning och 
matchning av patienter med samma diagnos. 

 
Vilken typ och stöd är det föreningarna efterfrågar och behöver? Detta kan ligga 
som underlag till uppbyggnad av en stödpersonsutbildning. 
De föreningar som önskar en stödpersonsutbildning skickar en ”önskelista” till Arja 
på vad en utbildning bör innehålla. 
Arja undersöker möjligheten att RCC erbjuder en stödpersonsutbildning för 
föreningarna till nästa möte. 
Utbildning om hemsidan efterfrågades. Arja får punkt på nästa möte och informerar 
om hur man hittar information. 
Det används många förkortningar och deltagarna efterlyste en sammanställning 
med de vanligaste förkortningarna förklarade. 
Tommy Björk, Lungcancerföreningen, deltar på möte om vårdprogram och 
nationella riktlinjer den 1 september.  
 
 
 
17. Grundutbildning för RCCs patientföreträdare arrangeras den 21 november  
kl. 10-16, och Arja återkommer med inbjudan. 
     
18. Nästa möte 4/10, kl.14.30-17.30, Västgötagatan 2, 4tr.  
 
19. Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen       Marie Robertsson 
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