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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 29 augusti 2018 

 

Deltagare  

Stig Hanno (ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Margareta Haag (vice ordf.), Barbro Sjölander, Bo Karlsson, Britt-Marie Dahlström,  
Christina Saloonen Andersson, Christina Wallentin, Kristina Karlsson, Yvonne 
Larsson, Anita Wanngren, Elisabet Asker, Eva Andersson Hedén, Gunila Norberg,  
Karin Mellström, Solveig Lind, Siri Kautsky, Aime Koolmeister, Marina Fredriksson, 
Annika de Agé, Marie Robertsson, Trygve Åhlstad, John Stewart, Tommy Björk, och 
Arent Bogren. 
Föreläsare: Elinor Nemlander och Lena Sharp. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet. 
 

2. Val av justerare 
Anita Wanngren valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av föregående mötesanteckningar från PNR-möte den 12 

juni 2018 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Temadag för patient/närståendeföreträdare den 6 november  

Stig informerade om den planerade temadagen (föreläsningar, workshop) om 

rehabilitering. 3 representanter per förening kommer att inbjudas. 

Inbjudan med agenda skickas till föreningarna och heldagsarvode utgår. 

6. Cancer i primärvården - Ca Prim, Elinor Nemlander, koordinator CaPrim 

Fortsätter sitt goda arbete och deltar i olika aktiviteter som knyter specialistvården 

och primärvården närmare. Caprim-projektet är förlängt till 2020 och innefattar även 

Gotland numera. 

Ca. 220 vårdcentraler i Stockholm varav 40% styrs av landstinget och 60% är 

privata.  

Det finns 75 primärvårdsrehabiliteringsteam. 

SPESAM – Specialister i samverkan (cancer) 

CaPrim har fortbildningsaktiviteter på utbildningar för vårdpersonal om cancer 

CaPrimRehab – fortbildningsaktiviteter för primärvården om cancerrehabilitering 
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Man ser över avtalen om barncancer vad Vårdcentralerna ska göra eller om man 

lägger det på några få VC. Barncancerföreningen vill gärna delta i det vidare 

utvecklingsarbetet. 

På Gotland arbetar Anna Gradelius och Irina Samsonova med CaPrim och SVF.  

Stora bemanningsproblem på VC där. (bilaga 1) 

http://www.cefam.se/fortbildning/kunskapsteam/caprim 

 

 
  

7. Webutbildning för patient/närståendeföreträdare (Stig och Arja) länk se 

mail och påminnelse 

Företrädarna har fått tillskickat en länk till den nya webutbildningen för 

patientföreträdare och det är viktigt att alla genomför den och ger feedback om dess 

innehåll samt förslag på nya moduler till fortsättningsutbildningar. Några förslag har 

skickats till Arja och det kom ytterligare några under mötet:  

 Seneffekter, biverkningar 

 Rehabilitering 

 Kliniska prövningar 

Webutbildningen kommer att utvärderas efter årsskiftet och det innebär att det är 

viktigt för patientföreträdarna att genomföra den innan 31 december. Samtliga 

registreras vid inloggning och därmed kan man följa statistik på hur mycket det 

används. https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-

narstaende/patientsamverkan/utbildning/ 
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8. Lena Sharp, tf. RCC chef, Reflektioner inför hösten 2018 

 Finansiering av CaPrim är förberett och beslutat för fortsatt arbete. PNR får 

ta del av verkställighetsbeslutet. 

 Kan man på något sätt stjärnlista VC som är specialiserade för cancer och 

som deltar på fortbildning. 

 Sammanställning med VC som utför teledermatoskopi skickas till PNR. 

 Temadagen 6 november om rehabilitering. Plats: Nalen 

Föreläsningar och workshop på eftermiddagen. 3 deltagare från varje 

patientförening kan delta. 

 Inför valet är det många frågor från tidningar och politiska partier. 

 Lena Sharp har fått förlängt uppdrag som tf. verksamhetschef, t.o.m. 31 mars 

2019 

 RCC flyttar i slutet av 2019 till Lindhagensplan 

 Ny tf. enhetschef tillsetts i perioden 1 oktober – 31 mars 

 Barbro Naroskyin slutar som Hälso- och sjukvårdsdirektör den 31 december.  

 Beatrice Melin slutar som Nationell cancersamordnare på SKL den 31 

december och hennes tjänst är utannonserad. 

 

9. Goda vanor för ett friskare liv / Jämlik vård, (Arja Leppänen) 

Arja presenterade arbetet med Goda vanor-arbetet inom Jämlik vård. (bilaga 3)   

Man planerar att starta stödgrupper för mångkulturella cancerpatienter och i det 

arbetet kommer man att försöka samarbeta med patientföreningarna. 

Det har tagits fram informationsmaterial på olika språk om cancerprevention, 

mammografi, strålning och cytostatikabehandling. Detta material kan 

patientföreningarna använda om de önskar. 

På 1177 finns ytterligare informationsmaterial på flera språk.  

10. Rapporter från arbetsgrupper:  

Regionens sjukhus, Anita informerade och pm bifogas, (Bilaga 2) 
 Rehabilitering - temadag 6 november. Se punkt 5.  

 Palliativ vård – Rehabgruppen arbetar med förslag till handlingsplan 
 Bemötande i vården - inget att rapportera 

Mångfald/jämlik vård, punkt 9 ovan 
Hälso-och sjukvårdens organisering /RCC bordlades 
E-hälsa och IT inom cancervården/SLL Bo rapporterade från gruppens 
vidare arbete. En inventering och förslag på åtgärder kommer att 
presenteras på PNR-mötet i december. 
                                                            

11. Gotlandsfrågor Företrädare efterlyste heldagsmöten. 
 

12. Övriga frågor  
Stig informerade om vidare arbete med projektet #frånförtillmed 
Plan för partnerskap med patienter i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, har en viktig roll att spela i skapandet av 

mailto:regionaltcancercentrum@sll.se


4 

 

  
Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland   
Box 6909 | 102 39 Stockholm 
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm | Telefon, hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel: 08-123 132 00 
E-post: regionaltcancercentrum@sll.se | www.cancercentrum.se/stockholmgotland 
 
 

partnerskap i vården. Projektet #frånförtillmed fick uppdraget att ta fram en plan för 
att öka patientsamverkan inom HSF:s egna processer för styrning och ledning av 
hälso- och sjukvården. Gemensam utveckling av partnerskap mellan patienter, 
profession och politiken inom landstingen. 
Stig och Margareta har PNRs mandat att driva frågan. 
http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/franfortillmed/ 
 

13.  Nästa möte 3 oktober 14.30-17.30  
       Datum för årets sista PNR i 2018 är 5 december kl. 14.30-17.30 
  

14.  Mötet avslutas 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen       Anita Wanngren  
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