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Minnesanteckningar möte 6:2022, 1 december 2022 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

Anita Wanngren (ordförande), Christina Wallentin (vice ordförande), 

Siri Kautsky (Processledare RCC, sekreterare), Solveig Lind, Pia 

Bergman, Barbro Sjölander, Margareta Haag, Ywonne 

Berhardsson, Jan Bagge, Karin Liljelund, Eskil Degsell 

(Processledare RCC), Maria Anckers. 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 

2. Val av justerare 

Christina Wallentin valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående 

möten den 6 september och den 18 oktober 2022 

Minnesanteckningarna från mötena den 6 september och 18 

oktober godkändes. 

5. Återkoppling LG RCC 

Under nästa år är det sista året för innevarande cancerplan, 

man kommer under våren 2023 arbeta med att ta fram 

nästkommande cancerplan. Synpunkter att ta med inför 

planerandet av processen och förslag på områden:  

• Mer input från diagnosprocesserna som tillsammans har 

diskuterat med patientföreningarna.  

• IT/digitalisering.  

• Inte krocka med andra initiativ.  

• Taskshifting ut från vården.  

• Olikheter i upphandling av cancerläkemedel   

Annan information från LG:  
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Budgeten för Region Stockholm kommer läggas i början av 

december. Man håller på och undersöker om pandemin medfört 

att fler diagnosticeras med en spridd cancer.  

6. Närstående 

Regionen ser mer och mer att närstående är en viktig resurs. 

Närståendeprocessen håller på med kartläggning av 

närstående.  

Barn som närstående är viktig fråga men svår.  

Man ser inte att sjukvården kommer anställa mer personal men 

att vårdbehovet kommer öka. Kontakt med 

socialförsäkringsministern som hävdar att de stora kostnaderna 

ligger inte inom sjukvården utan i form av sjukskrivningar och 

arbetsbortfall. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som 

bedömer behandlingar och sjukvård gör det inte utifrån 

socialförsäkringskostnaderna. Man borde inbjuda 

sjukdomsminister, socialförsäkringsminister och finansminister 

till PNR, detta kommer diskuteras på kommande PNR.  

Life-scikontoret kommer finnas kvar. 

7. Specialiserad Rehabilitering i Region Stockholm 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har kontaktat Siri för att 

insamla synpunkter från PNR om denna vårdform. Föreningarna 

som har haft möjlighet har frågat sina medlemmar som tagit del 

av denna behandling: 

• Positiv upplevelse  

• Kostnader var inte tydligt inför vistelse 

• Plats för kroniker?  

• Möter få med sin egna diagnos 

• Uppföljning av resultat och överlämning till ordinarie 

vårdgivare behövs 

• Saknats anpassning till besvär som uppstått i samband 

med behandling av sjukdom, ex kost och 

bäckenproblem. 

• Kan man lägga in avancerat lymfödem under detta 

paraply? 

• Yngre patienter har svårt att få delta 
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• Viktigt med en utvärdering som kan komma till PNR till 

del.  

• Vilka åker inte dit? Varför då?  

8. Nationella PNR 

Vilka frågor vill NPNR ägna sig åt nästa år?  

• Kraftens hus 

• MVP – ska utvärderas 

• IPÖ – intresse av att följa utvecklingen och införandet 

Vad ska man göra under ordförandeåret? Sverige är ordförande 

i EU första halvåret 2023. I den rollen kommer vi att leda ca 

2000 möten i Bryssel och Luxemburg och ca 150 informella 

möten och konferenser i Sverige. I den politiska inriktningen 

finns inte sjukvården med. 

9. Uppföljning Verksamhetsplan 2022 

Se bilaga 1. 

a. Temadag Precisionsmedicin 

Inspelningarna finns upplagda på hemsidan under 

Stockholm-Gotlands flik .  

Hur ska man hantera patientdatan?  

Hur ska man klara ekonomin för att införa detta?  

Viktigt att behandlingarna följs upp i kvalitetsregister. 

Följs upp på kommande PNR-möte 

b. Kraftens Hus 

Anita och Christina har lämnat styrelsen eftersom att de 

inte kan ställa sig bakom den ekonomiska planen för 

föreningen. Karin Mellström kommer sitta kvar. 

Verksamhetschef är anställd och började 1/11. Man 

kommer förhoppningsvis öppna verksamheten på 

Serafen efter årsskiftet. Det finns en valberedning som 

ska tillsätta ordinarie styrelse på ett årsmöte senast sista 

mars, kontakta Lena Sharp för intresse. På andra håll i 

landet finns det intresse att starta liknande initiativ. Siri 

och Lena Sharp kommer att ordna med en utvärdering 

av extern part som kan se till hur patientsamverkan har 

fungerat i projektet.  

c. KS patient- och närståendesamverkan  

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/
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i. Tema Cancer strategisk samverkan (ej Tema 

Neuro och Tema Barn Cancer) 

Möte med alla chefer inom Tema cancer. 

Minnesanteckningar skickas separat. dragning 

om rehabilitering. Efterfrågade om CaPrim. 

Berättade om övergången till tvåbent 

organisation. Precisionsmedicin: där man 

behöver vara men inte var man vill vara. Ska lyfta 

frågan om kontinuitet, undersöka gynflödet 

specifikt.  

Lungcancer: När det sker en förändring i 

sjukdomen eller behandling, då vill man ha 

kontakten med ansvarig läkare. 

Att fortsätta följa upp: KSSK, har deras tillgång 

och uppgifter ändrat sig?  

Neuro: har snabbutbildat efterlevande att möte 

nydiagnosticerade pga brist på 

kontaktsjuksköterskor.      

ii. Strategiska rådet, Karolinska 

d. Process-samverkan, engagera tvärprocesser 

Siri och Eskil kommer under våren hitta formerna för att 

starta upp samverkan med patienter och närstående i 

tvärprocesserna: Palliativ vård, Rehabilitering, Jämlik 

vård, Egenvård och Primärvård.   

10. Förslag till Verksamhetsplan 2023 

Se bilaga 2. Anita och Christina tar fram förslag som antas på 

första mötet nästa år. 

11. Övriga frågor 

Valmöjligheterna för medicinska hjälpmedel begränsas. Ex: 

Kompressionsstrumpor och häftband (lymf), stomi? Har 

patientrepresentanter funnits med i besluten? Inbjuda Talla mfl 

och fråga om detta.   

RCCs kontor färdigt, det kommer finnas möjlighet att låna lokal, 

mer info kommer.  

12. Aktuell information från föreningarna – Laget runt 
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Nätverket mot gyncancer: planerar gyncancerdagen i mars 23, 

inbjuden till onkologdagarna: hur ser det ut om 10 år? lära sig 

om precisionsmedicin, tagit fram broschyr till patienter och 

närstående om sex och samlevnad.  

Lung: Karin deltog vid life-sci 2.0, tog upp patientsamverkan, 

vad kan göras för att införa. 15/12 kommer KS ha en dag för 

anställda om precisionsmedicin. Lungcancerdagen – man var 

med i TV4 tillsammans med CaPrim om hur man kan hitta 

cancer tidigt i primärvården. Debatt-artikel skriven med 

primärvårdsläkarförbundet om tidig upptäckt. 

SÖF: fortsatt prio på rehabilitering och egenvård. Webbinarium 

och fysiska tillfällen. Lyfta behovet av att integrera rehabilitiering 

med resten av vårdet. Arbete med patientsamverkan 2.0 samt 

personcentrering tillsammans med vården.  

Gyncancerföreningen GCF Stockholm: sittande styrelse 

kommer inte sitta kvar, får se om föreningen kommer fortsätta. 

Man hänvisar till NMG och till Kraftens hus. Behovet av att 

träffas är stort.  

Palema: världsdagen för pancreas: temadagar i stockholm och 

Umeå. Försöker få över 1000 medlemmar. Tittar på Ny 

Medicinsk Bedömning och ser att det saknas information. 

Kvalitetsregisteret behöver användas. Följer utvecklingen inom 

precisionsmedicin.  

Blodcancer: möten för de olika diagnosgrupperna samt för 

närstående. Anordnar promenader för medlemmarna. Önskan 

om kvalitetsmärkning för ASIH.  

Amazona: inbjudna till samverkansmöte inför startande av 

patientråd på SöS. Genetisk cancer ett viktigt ämne.   

13. Nästa års möten 

7 februari 16:00-18:00 (digitalt), 27 mars 16:00-19:00 (fysiskt), 

13 juni 16:00-18:00. 

14. Mötet avslutas 

Mötesdeltagarna önskade varandra God Jul och gott nytt år. 

Tack för 2022! 


