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Företrädare: x = närvarande 

Namn RCC Närvarande 

Jerker Pernrud Sydöst x 

Karin Svensson Sydöst x 

Anita Wanngren Sthlm x 

Christina Wallentin Sthlm -- 

Alexandra Andersson  Norr x 

Leif Näckholm Norr x 

Christina Hansson Väst x 

Sten Carlson Väst x 

Bo Erixon Mellan -- 

Ulla Allard  Mellan x 

Nicholas Lamb Syd x 

Leif Andersson  Syd x 

Siri Kautsky Sthlm x 

 

Ärende/aktivitet Anteckning 

15:00 
Modulutbildning cancerrehab 
information om modulutbildningen:  
strukturerat arbetssätt riktad till specialistvården 
och en riktad till primärvården. 
Sofie Grinneback, RCC Väst 
Victoria Tauson, RCC Väst 

Sofie: NAG cancerrehabilitering har tagit fram en utbildning med syfte 
att stärka kunskapen i primärvården ang. cancerrehabilitering. 
Utbildningen kommer att testas inom kort för att publiceras på RCC:s 
webb underhösten. Tanken är att varje region kan lägga in 
utbildningen i sina verktyg för digitala utbildningar dvs närmare 
primärvården. Förslag från NatPNR är att utbildningen skulle kunna 
användas för tex Försäkringskassan men också i vårdrelaterade 
grundutbildningar. När utbildningen är publicerad kan länk till 
webbsidan skickas till NatPNR. 

Victoria: för målgrupp kontaktsjuksköterskor planeras en utbildning 
med fokus på strukturerat arbetssätt inom cancerrehabilitering med 
fokus på prehabilitering och rehabilitering underbehandling, 
uppföljning osv. Utbildningen ska även kunna inkludera insatser som 
berör egenvård. Eftersom det fortfarande är en hel del planering kvar 
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är det önskemål att Victoria återkommer till NatPNR för en 
uppföljning av vad som är på gång. 

15:30 – 16:00 
RCC samverkan:  möte 20/9 
Helena Brändström 
Tf. nationell cancersamordnare 

Kan mötet med RCC samverkan mer bli mer en dialog? Behöver 
samtliga från RCC samverkan delta? Tydligt syfte med mötet. 

Den 20/9 träffas NatPNR och RCC samverkan. Temat är med fokus 
på överenskommelse mellan regering och SKR 2023.NatPNR anser 
att det är en vinst att träffa RCC samverkan. Diskussion med Helena 
Brändström angående patientinflytande där frågeställningen bla var 
hur kan vi ytterligare stärka samverkan, sam-arbete och medverkan.  

NatPNR kom fram till följande punkter som ska tas upp i dialog med 
RCC samverkan med tema ”Hur krokar vi arm”. Bilder tas fram. 

Sommaren 2022 – dyrbart efteråt – hur kan vi se till att detta inte 
händer igen? Vad kan RCC göra? Vad kan vi göra för att komma i 
kapp och underlätta? 

Överenskommelse mellan regeringen och SKR 

Vad har hänt och vad höll vi i? Utvärderingar? Vad måste vi ta med till 
nästa överenskommelse? Har något område tappats bort? Vad finns 
kvar? Vad har hänt? Jämlik vård – har det uppnåtts?  

Långsiktighet  

Patienters kontakter med vården och mellan vårdgivare tex specialist- 
och primärvård. Hur kan vi bli mer samsynkade, säkrare och bättre 
överlämningar? Vad har RCC för möjligheter? 

Patientinflytande 

Hur ska RCC använda patient- och närståendeföreträdare? Regionalt 
och nationellt? Är patientsamverkan implementerat? Vad förväntar ni 
er av oss? Tycker ni att det är implementerat fullt ut? 

 Pga. lång diskussion förlängdes mötet till 17:30 

Kommande möten 
20/9 RCC samverkan 
9/11 NAG kssk och MVP – utvärdering MVP 
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