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Minnesanteckningar möte 2:2022, 28 april 2022 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Solveig Lind, Bo Karlsson, Pia Bergman, Barbro Sjölander, Henrik 

Almlöf, Ywonne Bernhardsson, John Stewart, Yvonne Larsson, 

Maria Anckers, Jan Bagge, Karin Liljelund, Eskil Degsell  

Presentatörer:  

Lena Sharp (RCC), Katja Markovic Lundberg (RCC), Maria 

Wahlström Norlin, Eskil Degsell (RCC) 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades 

2. Val av justerare 

Karin Mellström valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 17 februari 2022 

Minnesanteckningarna från mötet den 17 februari godkändes. 

5. Kraftens hus, Maria Wahlström Norlin 

Maria berättade om projektet Kraftens Hus Stockholm (se bilaga 

1). Det kommer vara ett fristående hus med rum för olika 

aktiviteter, inklusive fysiska. Det kommer finnas möjlighet för 

föreningar att nyttja lokalerna för möten. Föreningar som vill 

nyttja lokaler kan ingå samarbetsavtal. Det är fullt finansierat av 

2023 ut av RCC, därefter kommer man behöva söka bidrag och 

sponsring. Det finns idag en interimsstyrelse med bla. Anita och 

Karin M, Maria WN är ordförande. Enligt stadgarna ska 50% 

vara patient- och närståenderepresentanter. Stadgarna har 

skickats ut till PNR. Medlemskap krävs för att ta del av utskick 

och tillgång till den tänkta digitala plattformen. Budget kan 
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redovisas senare när man har fått besked om lokal och anställt 

verksamhetschef.  

6. Samverkan med stödprocesserna, Katja Markovic Lundberg 

och Anita Wanngren 

Anita repeterade sin presentation som hon höll för 

processledarna 25/4 (se bilaga 2). Regionala processledare har 

i uppdrag att hålla samman hela vårdprocessen för diagnosen i 

regionen. Inom lungcancer har det varit fördel att både sitta med 

i PNR och i processen och vid ledningsbordet på Karolinska för 

en komplett bild. Christina efterfrågade en till representant i 

palliativa processen. Listan med intresserade representanter 

visades (se bilaga 3) och det finns möjlighet att fylla på. Den kan 

sedan delas med stödprocesserna.  

7. Närstående, Eskil Degsell 

Eskil presenterade läget inom närståendeprocessen. Det 

nationella anslaget har ökat från 10 till 16 miljoner. 

Närståendefrågorna hamnar lätt i skymundan eller antas vara 

samma som patienternas. 

8. Inför valet 2022 

Planen är att på kommande möte bjuda in relevanta politiska 

parter, regionråd Désirée Pethrus (KD) och oppositionsråd Talla 

Alkurdi (S). Ledamöterna i PNR kom med förslag på frågor att 

ta upp. 

Förslag 

• ASIH  

• Rehabilitering  

• Kompetensförsörjning 

• Information  

• Tillgång till nya behandlingar 

• Närståendestöd  

• Prevention och tidig upptäckt 

o Större resurser till primärvården 

o Satsning på teknik  

o Symptommonitorering 

o Rökförbud 
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o Screening 

9. Information, Anita Wanngren 

a. Patientnämnden 

Anita deltog på möte med patientnämnden och delade 

material därifrån (se bilaga 4). 

b. Ny medicinsk bedömning 

Barbro Sjölander rapporterade från sin testning av ett 

system under utveckling för att be om en ny medicinsk 

bedömning. Upplevde att det inte var anpassat till 

patienten och inte följde patientlagen. PNR bjuder in 

projektledaren Ralf Segersvärd att berätta mer om 

projektet. 

c. Utredning – höjd ålder för mammografi 

RCC har påbörjat en utredning för se över om 

åldersgränsen för mammografiscreening ska höjas eller 

till och med tas bort. I dag kallas kvinnor upp till 74 år 

ålder.  

d. Nytt från Karolinska sjukhuset 

Anita och Barbro har haft möte med strategiska rådet på 

Karolinska (se bilaga 5), nästa möte 8/6. Karolinska höll 

ett firande att man ackrediterats som Comprehensive 

Cancer Center (CCC). Nästa tillfälle för ackreditering 

sker 2025 och kommer ha större tyngd på patient- 

närståendesamverkan. St Göran och SöS tänker ansöka 

om den lägre graden (CC). Stort intresse från sjukhuset 

att satsa mer på samverkan.  

Karin L, Anita och Barbro deltog i presentation av 

projektet kring ökad tillgänglighet bla genom Tele Q (se 

bilaga 6). Patienter har ombetts ge input under hela 

utvecklingen.   

 
10. Övriga frågor 

a. Webbutbildning 

Siri påminde om att webbutbildningen finns tillgänglig 

och att RCC just nu efterfrågar att representanter svarar 
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på en enkät om utbildningen. Resultatet ska sedan 

användas till att förnya utbildningen.  

b. Temadag – precisionsmedicin 

Just nu planeras en temadag för PNR och andra 

patienter och närstående om precisionsmedicin. 

Planeringsgrupp bestående av Anita, Christina W, Siri, 

Katja och Lena Sharp håller just nu på att organisera 

dagen. Efterfrågades en patient som kunde berätta om 

precisionsmedicin utifrån egen erfarenhet. Karin Liljelund 

erbjöd sig att vara talare. Temadagen blir den 30 

september, 10:00-15:00. 

c. Info - Ledningsgruppen RCC  

Siri hänvisade till bilaga med sammanfattning från 

ledningsgruppens möten sedan förra PNR (se bilaga 7). 

d. Nationella PNR  

Anita berättade om senaste mötet i Nationella PNR där 

Nationella arbetsgruppen (NAG) för rehabilitering 

presenterade sitt arbete. Vid samma möte medverkade 

även Hans Hägglund som utryckte önskan att ha en 

närmare kontakt med Nationella PNR. Minnes 

anteckningar från Nat. PNR kan läsas här: 

Cancercentrum.se | Nationella PNR  

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

Nästa möte flyttas till den 16/6. Mötet kommer ske digitalt 16:00-

18:00.  

12. Mötet avslutas 

 

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/

