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Minnesanteckningar möte 5:2022, 18 oktober 2022 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Solveig Lind, Pia Bergman, Barbro Sjölander, Margareta Haag, 

Marina Fredriksson, Yvonne Larsson, Jan Bagge, Karin Liljelund, 

Eskil Degsell (Processledare RCC), Henrik Almlöf 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 

2. Val av justerare 

Jan Bagge valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.  

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 6 september 2022 

Eftersom minnesanteckningarna från föregående möte inte blivit 

utskickade innan mötet bordlades deras godkännande till 

nästkommande möte. 

5. CaPrim – Aktiva övergångar, Marie Nilsson och Annika 

Fanger 

Presentation av projektet Aktiva övergångar (se bilaga 1). 

Det är ett pilotprojekt där man ska testa konceptet men det 

behövs fler enheter både på primär och sekundärsidan av 

vården. Rehabiliteringsinsatser kodas med KVÅ-koder och kan 

därför följas upp. Representanter från projektet sitter även med i 

den regionala arbetsgruppen (RAG) för rehabilitering. Kan lyftas 

till strategiska rådet på KS för att öka kännedomen om projektet.  

Närstående behöver inkluderas i projektet och involveras i.  

Man använde sig av sakkunniga på personcentrerad vård från 

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs 

Unviversitet, vid framtagning av utbildningen för 
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distriktssjuksköterskor. Syftet är inte att dist. Sjuksköterkorna 

ska kunna alla diagnoser men genom att öka kunskapen om 

cancer generellt kan man möta ett generellt behov. Detta kan 

även bidra till ökad kunskap på vårdcentralen. Projektet ser 

gärna att patient- och närståenderepresentanter deltar framöver. 

6. Närstående: Efterlevande 

Påbörjat ett projekt inom huvud- och halscancer, barncancer och 

hjärntumör där man ska kontakta efterlevande och med tillstånd 

följa deras vårdkonsumtion från diagnos av den avlidna 

patienten tom 5 år efter att patienten dött. Man vill även se till 

sjukskrivning och inkomstbortfall.  

7. Patient- och närståendesamverkan 2.0 

Eskil och Siri summerar rapport om samverkan (bilaga 2). 

8. Information från RCC  

Rapport om höjd inklusionsåldern för mammografi för vårdens 

kunskapsstyrningsnämnd som beslutade att inte höja 

inklusionsåldern men att man ska arbeta för att fler personer 

som blir kallade kommer på sin undersökning.     

Återgång till regionens (Stockholm) vårdgaranti på 30 dagar 

efter att den varit förlängd under pandemin. 

Utredning av hpv-vaccination av pojkar, en möjlighet nu när 

WHO har ändrat rekommendation men kan vara svårt att 

genomföra eftersom FHM inte har ändrat sina riktlinjer 

Förslag på workshop/studiecirkel kring patientsamverkan 2.0-

rapporten. 

9. Avrapportering workshop Tidig Upptäckt 29/9 

Avrapportering från deltagare i workshop kring tidig upptäckt.  

10. Avstämning Verksamhetsplan 2022 

a. Uppföljning Temadag Precisionsmedicin 

Video och bilder från presentationerna kommer skickas 

ut, minnesanteckningar från workshopen (se bilaga). 

b. Kraftens Hus 

Man har inte ett påskrivet kontrakt för hyra av lokal än 

men kommer ha ett styrelsemöte den 20 oktober kring 

detta.   

c. KS Tema Cancers patient- och närståendesamverkan 
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Framtagen digital symptomkontroll inför cytostatika via 

Alltid Öppet. 

Inför en tvåbent organisation, dvs omvårdnadscheferna 

ska också vara en del av ledningen. 

Kavlitet- och patientsäkerhetsråd söker 

patientrepresentant, förslag Eva Backman.  

Påbörjan av arbete för att omcertifiera KS för 

Comprehensive Cancer Center certifiering där 

patientsamverkan är en stor del. Det kommer skapas en 

arbetsgrupp som kommer arbeta med detta. Förutom 

Anita Wanngren och Barbro Sjölander kommer 

Margareta Haag också delta. Förslag: informera om 

patientföreningar.  

På mottagningen för gynekologisk cancer kommer man 

mäta kontinuiteten i läkarkontakt under ett år, detta 

kommer ev anpassas och göras på flera mottagningar på 

Tema cancer.  

d. Process-samverkan  

Processledarna Siri och Eskil planerar för att mha 

rapporten patientsamverkan 2.0 arbeta med några 

utvalda stödprocesser kring samverkan. Förslagna 

processer: Komplementär och Integrativ medicin, Jämlik 

vård, Palliativ vård, Egenvård, Rehabilitering, 

Primärvård. 

11. Aktuell information från föreningarna – Laget runt 

SÖF kurser i egenvård 

Palema följer forskning, fokus på svårigheter efter operation. 

Snabbare handläggning för diagnoser som är extra aggressiva.  

Närverket mot gyncancer marknadsför utrotning av 

cervixcancer. Precisionsmedicin, tar fram en broschyr för 

närstående. Uppmärksammar smala diagnoser. Bedömning av 

forskningsanslagsansökningar för Cancerfonden. 

Mag-tarmföreningen arbetar med patienträttigheter och 

patientlagen  

Barncancerfonden (föreningen) Stödverksamhet på 

barnavdelningen. Forskning kring patientsamverkan. Aktivt 
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samarbete med Barncancerfonden. Uppföljning efter 

barncancer. Etik kring biologiska prover.  

ILCO Se över föreningens stadgar. Café-träffar och planering för 

julbord. Delar lokal med lungcancerföreningen nu vilket ger 

mervärde. 

Amazona Oktober – Rosa månaden, mässor och besök, väl 

synliga. Ger ut information om egen undersökning av bröst. 

  

12. Nästa möte är den 1/12 kl. 16:00-18:00, fysiskt/digitalt? 

Digitalt möte 

13. Övrigt 

Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kommer 

skrivas om för att det ska vara jämförbart med andra 

habiliteringsprogram. 

14. Mötet avslutas 

 

 


