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Minnesanteckningar möte 3:2021, 27 maj 2021 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

Jan Bagge (ordförande), Marina Fredriksson (vice ordförande), Siri 

Kautsky (Processledare RCC, sekreterare), Anita Wanngren, Karin 

Mellström, Ywonne Bernhardsson, Pia Bergman, Henrik Almlöf, 

Christina Mablin, Christina Wallentin, Solveig Lind, Stig Hansson, 

Petra Dahlberg, Eskil Degsell. 

 

 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades. 

2. Val av justerare. 

Pia Bergman valdes till justerare.  

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 25 mars 2021.  

Minnesanteckningarna från mötet den 25 mars 2021 godkändes. 

5. Information från RCC, Lena Sharp 

Lena informerade om att siffrorna för antalet diagnostiserade 

cancerfall för senaste året varit betydligt lägre. Många av dessa 

är sådana som vanligen upptäcks via screening, men även 

prostatacancer. Främst i gruppen 60+ ses en minskning. RCC 

informerar i alla tillgängliga kanaler om behovet att uppsöka vård 

för bekymmer. Till exempel genom hälsoinformatörer. Man 

kommer erbjuda extra dagar för hudcancerscreening och 

tillfälligt ta bort remisstvång. Information ges ut av Hälso- och 

Sjukvårdsförvaltningens direktör och i samband med 

vaccinering. Anita Wanngren föreslog att man informerar i 

pensionärsföreningar/organisationer. Meddela gärna RCC om 

det är svårt att bli mottagen av specialist. 
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Stockholm-Gotland kommer vara först med att erbjuda catch-up 

vaccincering mot HPV i åldrarna 21-26. Detta gäller för kvinnor 

men man diskuterar det även för män. 

6. Rapport från workshop om Cancerplanen 26/5.  

Workshopen var välbesökt med ca 140 deltagare. Man gick 

igenom några av projekten som jobbar utifrån cancerplanen. 

Upplägget uppskattades med korta, koncisa presentationer. 

Diskussionsgrupperna fungerade med varierat resultat på grund 

av tekniska problem.   

 
7. Rapport från nationella RCC-dagen 18/5. 

De olika RCC turas om att arrangera Nationella RCC-dagar, i år 

gjordes det av RCC väst. Temat för dagen var rehabilitering. 

Föreläsningarna avhandlade ämnen som Kraftens Hus, Maggies 

House, sena biverkningar för barncancer, utbyggnad av 

rehabilitering och datainsamling med relevanta mått. Deltagare 

var bland annat Inger Ekman och Christina Lindström. Förslag 

från Jan till PNR: titta närmare på kvalitetsregistren, Lena 

föreslår att man kontaktar Marie Abrahamsson för mer 

information om register.  

8. Information  

a. Kraftens nav 

Information om förstudie och projektstart av ”Kraftens 

Nav”.( Se bilaga 1) 

Projektet kommer troligen få grönt ljus och finansiering 

för uppstart av RCC Stockholm-Gotland. 

Kommentarer: 

- Amazona gör detta redan och bidrar gärna med sina 

erfarenheter.  

- Förträfflig idé men orolig för organisationsformen och 

det ekonomiska.  

- Hur blir det med Gotland och är det mer än bara 

digitalt. Svar: än så länge är enbart en fysisk plats i 

Stockholm planerad men gotlänningar kommer 

förstås ha tillgång digitalt eller vid besök i Stockholm. 

- Bjud in vårdpersonal under utbildning för att lära sig.  
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- Viktigt att det förankras hos föreningarna, styrningen 

viktig: inte bara RCC bör ansvara för styrningen.  

Skicka synpunkter till Christina eller Siri. 

 

b. IPÖ 

Införandet av Patientöversikter är ett RCC-projekt som 

pågått sedan 2018 och nu ska avslutas. Individuella 

patientöversikter samlar patientens data på ett och 

samma ställe samt skapar en grafisk översikt som kan 

användas vid vårdmötet. Projektet har sammanställt en 

slutrapport som ska presenteras för RCC i Samverkan 

med förhoppning om att verktyget ska spridas till fler 

diagnoser och kliniker i landet. Se denna webbsida för 

mer information: 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/  

9. PNRs verksamhetsdokument – diskussion. 

Diskussion av tidigare utskickat dokument (se bilaga 2). Det 

saknas några punkter från den nationella 

uppdragsbeskrivningen som ska skrivas in.  

Slutgiltigt dokument antas i höst och presenteras för 

ledningsgruppen hos RCC Stockholm-Gotland. 

Kommentarer:  

- Råd som lyfts till RCC från PNR bör dokumenteras och 

redovisas även i deras verksamhetsberättelse.  

- Siri kan efterfråga input till ledningsgruppsmötena, när det är 

aktuellt, via mejl och på PNR-mötena.  

10. Bestämma tema för nästa möte. 

Förslag: Barncancer 

11. Övriga frågor. 

Mandatperioden för Jan Bagge och Marina Fredriksson går ut 

vid årsskiftet. Därför ska nya kandidater nomineras alternativt 

kan sittande gå med på omval. Henrik Almlöf och Christina 

Wallentin utsågs till valberedning 

12. Nästa möte: 7 september kl: 16-18 

Blandat möte (fysiskt och digitalt) om möjligt.   

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/
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13. Mötet avslutas. 

 


