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Minnesanteckningar möte 1:2022, 17 februari 2022 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

Siri Kautsky (Processledare RCC, sekreterare), Karin Mellström, 

Petra Dahlberg, Solveig Lind, Bo Karlsson, Pia Bergman,  

Margareta Haag, Barbro Sjölander, Henrik Almlöf, Yvonne 

Bernhardsson, Marie Robertsson, John Stewart, Yvonne Larsson, 

Maria Anckers, Jan Bagge, Christina Öjenäs, Karin Liljelund, Eskil 

Degsell  

Presentatörer:  

Lena Sharp (RCC), Katja Markovic Lundberg (RCC), Ylva Svahn 

(Centrum för cancerrehabilitering), Eskil Degsell (RCC) 

 

1. Mötets öppnande, Anita Wanngren och Christina Wallentin 

Anita och Christina hälsade välkomna och öppnade mötet. 

2. Val av justerare 

Christina Wallentin valdes till justerare. I fortsättningen kommer 

Siri fördela uppdraget som justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 7 december 2021 

Minnesanteckningarna från 7 december 2021 godkändes. 

5. RCC och PNR, Lena Sharp  

Lena Sharp, tf verksamhetschef, presenterade Regionalt 

Cancercentrums uppdrag (se bilaga 1). Lena berättade även om 

att i kallelse till bukaorta-screening testar man nu användning av 

QR-kod för att ge den kallade information på 8 olika språk om 

det finns på inställt på telefonen.   

6. Patient- och närståendeutbildning, Siri Kautsky 

Siri Kautsky informerade om webbutbildningen på hemsidan, 

viss information är daterad (ex. Landsting → Region), denna ska 

uppdateras under året. Det kommer hållas ett fysiskt 
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utbildningstillfälle ca 3 timmar en sen eftermiddag, med 

möjlighet till anslutning digitalt om nödvändigt. Alla ledamöter är 

välkomna på denna utbildning. Datum kommer. Länk till 

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

uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-for-

patient--och-narstaendeforetradare/  

7. Samverkan med stöd- och diagnosprocesserna, Katja 

Markovic Lundberg och Anita 

Katja berättade om RCCs processverksamhet (se bilaga 2). 

Föreningarna har främst kontakt med diagnosprocesserna och 

PNR har främst kontakt med stödprocesserna.  

Arbetet i dessa grupper ser olika ut och vid kommande PNR -

möten kommer avstämningar att ske för utbyte av erfarenheter. 

Man ska kartlägga statusen i de olika diagnosprocesserna. 

Viktigt med utbildning av företrädarna för att stärka dem i arbetet 

ute i grupper och processer. Ett utbildningstillfälle kommer hållas 

under våren och RCC har påbörjat arbete för att uppdatera 

webbutbildningen.  

Anita kommer att tillsammans med processledarna för 

bröstprocessen berätta om deras samarbete på 

processledarmötet den 24/3. 

Nationellt PNR 27/1, Anita och Christina  

Anita Wanngren och Christina Wallentin rapporterade från mötet 

mellan Nationellt PNR och RCC i Samverkan den 27 januari 

2022 (se bilaga 3). 

8. Centrum för cancerrehabilitering, Ylva Svahn 

Ylva Svahn presenterade Centrum för cancerrehabilitering 

(CCR) som nu i början av 2022 har fått ett nytt avtal med Region 

Stockholm och har nu även anställt flera i sin verksamhet. 

Numera behöver man remiss från läkare eller 

kontaktsjuksköterska för att få komma till CCR eftersom det är 

en specialiserad nivå av rehabilitering. Med remiss kan även 

patienter utanför regionen komma. CCR har inget med 

specialiserad inneliggande rehabilitering att göra. De som 

kommer till CCR kan ha behov av allmän psykisk och fysisk 

rehabilitering men det finns även rehabilitering som är specifik 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-for-patient--och-narstaendeforetradare/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-for-patient--och-narstaendeforetradare/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-for-patient--och-narstaendeforetradare/
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för diagnosgrupper. För hjärntumörspatienter har det varit svårt 

att komma till CCR och det har varit svårt för behandlare att veta 

var man ska skicka patienter. Eskil Degsell efterfrågar en ökad 

tydlighet i vad CCR erbjuder och till vilka. Hur ska samverkan 

med PNR gå till? Siri Kautsky och Margareta Haag blir 

kontaktpersoner och andra i PNR som är intresserade kan höra 

av sig till Siri.  

Idag kan man utredas för lymfödem på CCR men inte få 

specialiserad behandling. 

Eskil belyser ett behov av att se över vad man erbjuder 

närstående och hur det passar med andra insatser från 

kommun, kyrka mm.  

9. Närstående, Eskil Degsell 

Eskil Degsell presenterade närståendeprocessens arbete, ffa 

care maps (se bilaga 4).  

10. Tema Cancer – patientsamverkan, Anita Wanngren 

Anita Wanngren presenterade Karolinska sjukhusets strategi för 

patientsamverkan (se bilaga 5). Anita och Barbro Sjölander är 

inbjudna till ett strategiskt möte den 7/3, Tills dess är det bra om 

föreningarna kan meddela om de har en företrädare vid 

ledningsbordet som inte stämmer med det som står på KS lista.  

11. Kraftens Hus, Christina Wallentin 

Christina Wallentin gav en lägesrapport av projektet, det har 

varit 1 av 2 öppna möten där man inhämtar idéer och 

synpunkter från patienter, närstående och efterlevande om 

önskemål och behov. PNR organiserar en referensgrupp att ge 

återkoppling till projektgruppen inom Kraftens hus. Detta för att 

säkerställa att patientföreningarna håller sig informerade och har 

möjlighet att lämna synpunkter. Christina kommer att skicka ett 

mail till samtliga deltagare i PNR för anmälan till denna 

referensgrupp. 

12. PNRs årsrapport 2021, Jan Bagge och Marina Fredriksson. 

Årsrapporten godkändes. Förslag framfördes att i framtiden ska 

man i årsrapporten utvärdera arbetet utifrån befintlig 

verksamhetsplan.  
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13. Förslag till PNRs verksamhetsplan 2022, Anita Wanngren 

Anita Wanngren presenterade ett förslag på verksamhetsplan 

(se bilaga 6). Förslag till verksamhetsplanen som kom upp 

under mötet: 

• Till nästa möte ska ledamöterna ha hört med sina 

föreningar vilka frågor som är viktiga för dem att driva 

politiskt. 

• Anita och Christina Wallentin sammanställer till nästa 

möte  det intervjuer som sker med patientföreningarna 

• Bevakning av precisionsmedicinområdet, efterfrågades 

en gemensam bild av mediciner och kostnader. En 

stående punkt vid fortsatta PNR-möten. 

• PNR bör stämma av att verksamhetsplanen har ett 

underlag i cancerplanen. 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

15. Årets mötesdatum: 28/4, 15/6, 6/9, 11/10, 1/12 

16. Mötet avslutas 


