
 Ort 2022-03-07 

 1(2) 

 

Regionalt cancercentrum syd    

Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund 
Besök: Scheeletorget 1 
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd 

  
 

Nationellt PNR 220301 kl. 15 -18 
Företrädare: x = närvarande 

Namn RCC Närvarande 

Jerker Pernrud Sydöst x 

Sissi Hamnström Cole Sydöst x 

Anita Wanngren Sthlm x 

Christina Wallentin Sthlm x 

Alexandra Andersson  Norr _______________ 

Leif Näckholm Norr x 

Christina Hansson Väst x 

Elsy Samuelsson Väst x 

Bo Erixon Mellan x 

Ulla Allard Mellan x 

Nicholas Lamb Syd x 

Leif Andersson  Syd x 

Siri Kautsky Sthlm x 

 

Ärende/aktivitet –  

Uppdrag och arvode natPNR 

 

Kort dragning av uppdrag natPNR- se bildspel 

Ulla Allard: 
RCC Mellansverige har haft hjälp av en 
forskare, Mio Fredriksson angående hur 
patient-och närståendemedverkan på 
organisationsnivå: erfarenheter från ett 
regionalt cancercentrum. PNR har fått flera 
frågor som de arbetar med.  
 
Bildspel bifogas 
 
 
 

Genomgång av frågor och förslag är att respektive PNR går 
igenom frågorna till nästa möte och sammanställer en kort 
presentation. Det här är ett sätt att lära känna varandra då flera 
är nya i natPNR. 
 

• Hur skall vi jobba som en röd tråd i våra olika 
PNR på olika nivåer. Vem gör vad …  

• Hur ska jag göra för att kunna representera på 
bästa sätt?  

• Vilka förbättringar behöver göras?  
• Vilken roll har medlemmarna och PNR på olika 

nivåer?  
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• Hur representerar medlemmar i PNR:  
• Vilka (om några) representerar medlemmarna?  
• Vad betyder egentligen att ha en stödjande och 

rådgivande funktion? Vad förväntas av 
medlemmarna?  

• Vad har medlemmarna för förväntningar på vad 
PNR ska kunna göra och vad RCC ska göra?  

• Vad betyder det att PNR agerar mellan nivåer?  
• Vad är ”ett lyckat resultat” av vårt arbete?  
• Borde PNR:s ordförande också ha beslutanderätt i 

RCC:s styrelse? Vad skulle det iså fall betyda för 
hur medlemmar rekryteras?  

 
Cancerrehabilitering 
Heléne Öberg 
Ordf. nat. arb. grupp cancerrehabilitering 
Information och senaste nytt angående 
implementering av nationellt vårdprogram 
cancerrehabilitering – vad är på gång. 
Bildspel bifogas 

Information och senaste nytt angående implementering av 
nationellt vårdprogram cancerrehabilitering – vad är på gång. 
Nationellt vårdprogram ska revideras för ny remiss 2023 och det 
pågår arbete med ev ny struktur avseende innehåll. Fokus på 
fysiskt, psykiska, sociala och existentiella symtom/funktion. 
Exempel på ytterligare område som kan beröras är digitala 
verktyg, överlämning till primärvård, sammanfattning av 
vårdförlopp och plan för uppföljning. 

Arvid Widenlou Nordmark 
Nationell registersamordnare inom cancer  
Patientföreträdare till samordningsgrupp 
läkemedel 

RCC har en samordningsgrupp för uppföljning av 
cancerläkemedel dvs användning av läkemedel och hur följs det 
upp. Gruppen har digitala möten ca 4 ggr per år och 1,5-2h 
mötestid varje gång.  

Bo Erixon, utses som patientföreträdare till gruppen. 

Register för cancerläkemedel - RCC (cancercentrum.se) 

Hans Hägglund 
Nationell cancersamordnare  
RCC samverkan 
 
Uppföljning möte med RCC samverkan 27 
januari 2022. 
 

Positiv respons från RCC samverkan men önskar mer dialog 
under mötena. Viktigt möte och att lyssna in patientföreträdare. 
Flera punkter på natPNR:s dragning arbetar RCC med.  Vi 
behöver kroka arm och arbeta tillsammans framåt och här måste 
vi prova olika arbetssätt. RCC behöver draghjälp från natPNR 
tex inom IPÖ och MVP. 
Förslag framåt på kommande möten med RCC samverkan: 

• Tema för mötet 
• Dagordning  
• Underlag som ev. ska läsas in – förbereda 
• Längre tid 
• Ev. indelning i grupper 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
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