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Minnesanteckningar 
 
 
 
Möte Strategisk samverkan med PNR (patient- oh närståenderåd) i Tema Cancer  
 

Datum: 2022-03-07 
 
Närvarande: Anita Wenngren, Ann-Britt Johansson, Barbro Sjölander, Camilla Hultberg, Eva Jolly, Jeffrey Yachnin, 
Mattias Hedman, Signe Friesland, Stephan Mielke, Susanne Wallberg, Tobias Lekberg, Yvonne Wengström 

 

 

Syftet med mötet och arbetet framåt (Signe) 
Syftet med dessa möten är att arbeta mer strategiskt och med övergripande frågor. Tidigare har 
Tema Cancer haft möten tillsammans i mindre skala och träffat patientrepresentanter. Från och med 
nu arbeta tillsammans i större skala med representanter från hela Tema Cancer där 
verksamhetschefer och vårdenhetschefer är kallade.  
 
Patientinvolvering 2.0, kort uppdatering (Yvonne) 
Yvonne redovisar hur Tema Cancer ska fortsätta med patientinvolvering vid ledningsgruppsborden på 
sektionsnivå samt strategisk patientsamverkan.  
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Presentation av ledningsborden från respektive ME (Alla) 
 
ME Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom (BES) (verksamhetschef Robert Bränström) 

Patientflöde Mötesintervall Patientrepresentant Patientrepresentant 
deltar 

Bröst 4 ggr/termin Anita Wenngren Varje möte 

Endokrin/sarkom 2 ggr/termin Nej  

Ärftlig cancer 3 ggr/termin Anita Wenngren  Varje möte 
 

ME Bäckencancer (verksamhetschef Stefan Carlens) 

Patientflöde/Sektion Mötesintervall Patientrepresentant Patientrepresentant 
deltar 

Gynkirurgi 1 gång/mån Christina Wallentin 1 gång/halvår/termin 

Gynonkologi 1 gång/mån Barbro Sjölander 1 gång/halvår/termin 

Övriga sektioner har ännu inte kommit igång (urologi, uroonkologi, kolorektal) 
 

ME Hematologi (verksamhetschef Kristina Sonnevi) 

Patientflöde Mötesintervall Patientrepresentant Patientrepresentant 
deltar 

Benmärgssvikt & leukemi 4-6 ggr/termin Bo Karlsson Varje möte 

Myelom 4-6 ggr/termin Elisabeth Johansson Varje möte 

Lymfom 4-6 ggr/termin Louise Seimyr och 
Ywonne Bernhardsson 

Varje möte 

Koagulation 4-6 ggr/termin Adnan Berberovic Varje möte 
 

ME Huvud-, hals-, lung- och hudcancer (HHLH) (verksamhetschef Signe Friesland) 

Patientflöde Mötesintervall Patientrepresentant Patientrepresentant 
deltar 

Huvud-halscancer 1-2 ggr/termin Kari Fasterius Varje möte 

Hudtumörer 3-4 ggr/termin Hanna Suomalainen Varje möte 

Lungonkologi 3 ggr/termin Karin Liljelund  Varje möte 

Okänd primärtumör 1-2 ggr/termin Nej  
 

ME Övre Buk (verksamhetschef Ernesto Sparrelid) 
Patientflöde Mötesintervall Patientrepresentant Patientrepresentant 

deltar 

Lever- och 
pankreassektionen 

1-2 ggr/månad Nej  

HPB (Lever- och 
Pankreaskirurgi) 

1-2 ggr/månad Anders Bovin och Eva 
Backman (alternerar) 

Varje gång 

MM (Matstrupe magsäck) 1-2 ggr/månad Lars Arnberg Varje gång 

 
Inga patientrepresentanter men har dialog med patientföreträdare/ska påbörja dialog: 
• ME Cellterapier och Allogen stamcellstransplantation (CAST) (verksamhetschef Stephan Mielke) 
• ME Centrum för Kliniska Cancerstudier (CKC) (verksamhetschef Jeffrey Yachnin) 
• ME Medicinsk behandlingsavdelning MBA (verksamhetschef Susanne Wallberg) 
• ME Strålbehandling (verksamhetschef Mattias Hedman) 
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Övrigt 
Anita och Barbro berättar hur patient och närståenderådet RCC arbetar (PNR), se bilaga 1 
Att vara med och utveckla ”Patientsamverkan 2.0” på Karolinska Sjukhuset, Tema Cancer, kan de 
övergripande frågorna lyftas och samarbete kring temaövergripande projekt.  
 
 
2-bent organisation 
Tema Cancers ledning har fattat beslut om 2-bent organisation i Tema Cancer. Temats 
vårdenhetschefer och omvårdnadsansvarig Yvonne Wengström har fått i uppdrag att ta fram 1-2 
förslag på organisationsmodell. Vårdenhetschef Camilla Hultberg ME Övre buk är utsedd som 
sammankallande för arbetsgruppen. Förslag till beslut ska presenteras på temaledningen i mars 2022.  
 

Utdrag från Tema Cancers ledning: 
Internationella erfarenheter indikerar att ett förtydligat mandat för omvårdnad inklusive 
ekonomisk rådighet har potential att ge ett förbättrat vårdkvalitetsutfall. Det har även visat 
potential att öka produktivitet och tryggare kompetensförsörjning inom 
omvårdnadsyrkesgrupperna. Karolinska har av dessa skäl inom stora delar av verksamheten valt 
att organisera omvårdnad i separata större omvårdnadsverksamheter (omvårdnadsområden) 
under Temachef. Tema Cancer har efter en Temagemensam utredning om förutsättningar och 
långtidseffekter beslutat att implementera en förändrad omvårdnadsorganisation med separata 
omvårdnadsområden. 

 
Sammanfattningsvis betyder det att ett antal vårdenhetschefer blir verksamhetschefer och 
rapporterar direkt till temachef. I nuvarande organisation är vårdenhetscheferna underställda 
verksamhetscheferna.  
 
 
ME CAST (Cellterapier och Allogen stamcellstransplantation) – Stephan Mielke 
Vuxna patienter kommer från flera andra teman. Fler och fler patienter botas. Just nu finns ingen förankrad 
patientrepresentation men patientmedverkan är väldigt viktig att få till. CAST behandlar även barn och denna 
patientgrupp tillhör Barn (Astrid Lindgrens barnsjukhus) och CAST är mer av en funktion.  
 
 
ME MBA (Medicinsk behandlingsavdelning) – Susanne Wallberg 
Vid årsskiftet samlades alla medicinska behandlingsavdelningar ihop till en egen medicinsk enhet med 
Susanne Wallberg som verksamhetschef. ME:t håller nu på att forma till sig och ma har ännu inte 
tänkt ang patientrepresentation. Susanne W hör gärna av sig till Anita och Barbro framöver.  
 
Nästa möte 8/6 13.30-14.30 
Med bland annat följande punkter: 

• Palliationer – Yvonne W 
• Digital symtomkontroll inför medicinsk behandling och utvärdering av den – Susanne W 
• Tillgänglighetsprojekteter 
• 2-bent organisation 
• Ev temagemensamma projekt att informera om 

 
 
 

Susanne Jansson, chefsassistent 
 
 


