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Årsrapport 2021 - Patient och närståenderådet (PNR) Stockholm Gotland 

  

• I rådet ingår de cancerprofilerade föreningar för patienter och närstående 

(PNF) som vill medverka. Vi arbetar aktivt för att få fler aktiva 

företrädare (PNF).    

• Vi har under året haft sex möten, varav två på tre timmar och fyra på två 

timmar, huvudsakligen via nätet. Minnesanteckningar med bilagor finns 

på hemsidan. Här finns detaljerad information om vårt arbete.  

• PNF har 22 ledamöter, inklusive två handläggare.  

 

På hemsidan finns mer information samt en webbutbildning om arbetet inom 

RCC och rollen som företrädare. https://cancercentrum.se/stockholm-

gotland/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-

narstaendeforetradare/patient--och-narstaenderadet-stockholm-gotland/  

 

Aktuella arbetsgrupper 2021 

  

Sjukhusgruppen (Barbro, Anita)  

 

 

 PNR:s viktigaste frågor under 2021 

Året har åter präglats av covid19-pandemin. Alla möten har hållits på nätet, 

några delvis fysiska. Detta kompenseras delvis av ett flertal temadagar på nätet. 

PNR:s plats och uppgifter och arbetssätt i RCC har utkristalliserats och målen är 

antagna i samarbete med RCC. Kopplingen med kontaktpersoner till RCC:s 

stödprocesser och medverkan i RCC:s ledningsgrupp, samt att närstående fått en 

egen punkt på varje dagordning är några utmärkande drag. Närstående 

inkluderar även efterlevande som är en stor resurs i våra patientföreningar och 

rik på erfarenheter. 

Med pandemin har andra evenemang, nu främst via nätet, såsom temadagen om 

cancer med grupparbeten, dagen om cancerforskning, dagarna om cancerplanen 

i maj och december, workshop med socialstyrelsen, möten om palliativ vård 

blivit ett viktigt inslag för PNF att lära och påverka i dialog med vård och 

forskning.  

Kraftens hus är det nya projekt som tagit stor plats och där vi fått dela 

erfarenheter av liknande projekt i Sverige och utlandet.  

Rehabiliteringen har diskuterats mycket, dels på grund av dess svårigheter i 

covidtider, dels för att behovet ständigt växer i och med ökad överlevnad. Det 

nationella vårdprogrammet är på väg och här kommer även en särskild 

implementeringsgrupp att finnas nationellt. 

Barncancer, där särskilda insatser nu finns för tonåringar som de som står inför 

att gå över till vuxenvården, samt den långa uppföljningen av,  och stödet till, 
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vuxna med barncancer, där cirka 70% får komplikationer som påverkar resten av 

livet.  

Screeningen kom åter igång efter visst avbrott och utvecklas nu i regionen från 

bröst och tarm till fler diagnoser såsom prostata och lung, som en möjlighet att 

förebygga svår cancer, liksom den individualiserade utvecklingen av 

bröstcancerscreening, samt screening för cervixcancer med hemtester 

Primärvården och Caprim har luftats och där tex kunskapsstöd till primärvården 

efter engelsk modell är en annan förebyggande verksamhet som diskuterats och 

prioriterats.. 

Jämlikheten i vården, både geografiskt, etniskt och socioekonomiskt samt 

mellan olika diagnoser har också varit på tapeten. 

 

 

       PNR härutöver arbetat med följande; 

 

• Webbinarie av Regionala palliativa rådet med tema Möjlighet vid svår 

och allvarlig sjukdom med Christina Wallentin som också är 

patientrepresentant från PNR i den processen.  

• Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan (NAP) har blivit 

Nationellt patient- och närståenderåd. Här har bl.a. patientrelaterade 

forskningsmått tagits upp, liksom de nationella vårdprogrammen. Dessa 

varierar i kvalitet och frågan är om de generella kunskaperna ska in i varje 

diagnosrelaterat vårdprogram eller vara i ett eget program.  

• En ny nationell grupp, NAG för patentsamverkan har bildats, där de som 

handlägger dessa frågor i respektive RCC-region ingår, dvs Siri. 

• Vi har också att särskilt bevaka tidigare prioriterade, delvis tillgodosedda 

områden såsom min vårdplan och kontaktsjuksköterskorna. 

 

 

 

Framåt 

Utvecklingen går mycket fort, men kanske för fort ibland. Patientperspektivet 

får inte tappas bort. Ett bra exempel är precisionsmedicin som kräver helt nya 

metoder, som lovar mycket, som fått mycket uppmärksamhet, medan den 

personcentrerade vården utgår från patientens mänskliga behov av att få respekt 

och få gehör för sina preferenser. Vården och forskningen är främst organiserad 

utifrån personalens behov och intressen, varför det är viktigare än någonsin att 

patientintresset finns representerat överallt där viktiga vårdprocesser pågår. Det 

kan upplevas som politiskt korrekt eller som gisslan ibland men bara att någon 

som levandegör patientens behov är ett första steg.  

Cancervården fortsätter att utvecklas och fokus har riktats mer mot 

förebyggande insatser, främst levnadsvanor och tidig upptäckt. SVF utvecklas 
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men fortfarande svårt med ledtiderna, men där projekt (tex gyncancer) visar att 

de går att påverka mycket. Att påverka forskningen och de register som ligger 

till grund för kvalitetsutvecklingen i vården är för lite diskuterat.   

 

 

Slutord 

Vi som patienter och närstående fortsätter vårt goda samarbete med RCC för att 

med våra erfarenheter och perspektiv bidra till utvecklingen av cancervården. I 

PNR rör vi oss främst på organisationsnivå. Medverkan på den centrala nivån 

ger oss möjligheter att samverka och sprida goda exempel, vilket inte görs av sig 

själv. Vi försöker representera patientperspektivet, från patienter som kan vara 

totalt hjälplösa till spetspatienter, alla tänkbara diagnoser, åldrar, kulturer etc. Vi 

gör så gott vi kan men bör på sikt bredda rådet.  

Sist men inte minst har vi valt ett nytt presidium för två år, nämligen Anita 

Wanngren och Christina Wallentin, som önskas lycka till med sin viktiga 

uppgift. 

 

För Patient & Närståenderådet inom RCC Stockholm Gotland januari 2022. 

  

 

Jan Bagge  Marina Fredriksson    Siri Kautsky 

 

 


