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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 13 februari 2019 

 

Deltagare  

Stig Hanno (ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Margareta Haag (vice ordf.), Barbro Sjölander, Bo Karlsson, Kristina Karlsson, Anita 
Wanngren, Lena Pinner, Christina Wallentin, Christina Saalonen Andersson, Jan 
Bagge, Leena Jibbefors, Karin Liljelund, Karin Mellström, Solveig Lind, Siri Kautsky, 
Marina Fredriksson, och Arent Bogren. 

 
Föreläsare: Eskil Degsell,  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet. 
 

2. Val av justerare 
Kristina Karlsson valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av föregående mötesanteckningar från PNR-möte den 5 

december 2018 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
Minnesanteckningar med bilagor är tillgängliga på hemsidan. 
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/ 
  

5. PNR:s årsberättelse 2018. Godkändes. Bilaga 1 
 

6. Rapport från möte med RCC i samverkan den 11 december, Stig Hanno 
rapporterade från det nationella mötet och informerade om hur man försöker 
samordna och strukturera arbetet med patient/närstående-företrädare i 
samtliga regioner. 
Christina Andersson Saalonen informerade att Mun- och Hals 
cancerföreningen arrangerar gemensamma träffar för alla patientföreträdare. 

  
7. Rapport från videomöte med Nationell arbetsgrupp för patientsamverkan 

30 januari 
Stig Hanno rapporterade från videomötet där olika dokument för patient-
närstående-samverkan godkändes av representanter från samtliga PNR. 
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8. Komplementär – och alternativmedicin (KAM).  

 Margareta Haag informerade, och inbjudan har skickats till Temadag den 28   
mars för ökad kunskap om KAM utifrån patienters och professionens behov. 
Karin Liljelund informerade att det finns ett avsnitt på Lungcancerpodden om 
KAM. Lyssna här: 
https://poddtoppen.se/podcast/1113911466/lungcancerpodden/integrativ-
cancervard-avsnitt-54 
Hemsidan: 
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-
uppdrag/vardprocesser/integrativ-cancervard/ 
Informationsfolder:  
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/brost/stockholm-
gotland/om-du-funderar-pa-komplementar-och-alternativ-medicin.pdf 

 

9. PNR och närstående. ”Tillsammans mot cancer”. Eskil Degsell, 
processledare närstående, informerade om pågående arbete och nytt 
forskningsprojektet ”Vem bryr du dig om och vem bryr sig om dig?” PNR är 
välkomna att dela sina erfarenheter och hjälpa till att förbättra närståendes 
situation. Kontakta Eskil Degsell. Bilaga 2  

 

Hur ska PNR driva frågan om närstående via Cancerplanen? Eskil återkommer med 
förslag på frågor som PNR kan driva. 

  PNR önskar driva frågan om närstående-perspektivet. 

  Häfte Livet däremellan. https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/livetdaremellanforslagenkel.pdf 

  

10. Implementering av Vårdprogram rehabilitering.  
Brev till Ella Bohlin och regionråd på Gotland diskuterades och godkändes för 
utskick. PNR:s mest prioriterade område är cancerrehabilitering.  PNR vill att det 
nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, fastställt av Cancercentrum i 
samverkan i april 2017, implementeras i Region Stockholm. Mötet beslutade att  
förorda att regionen beslutar;  

att implementera Vårdprogrammet för cancerrehabilitering snarast 

att införa hälsoskattning enligt den metod som beslutats i Region Örebro: 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-
vard/rcc-uppsala-orebro/rehabilitering/halsoskattning-for-cancerrehabilitering-
160504-version-2.pdf 

 
11. Når vi målen med Cancerplan 2016 – 2019, nationella cancerstrategin och 

den regionala cancerplan 2020 – 2023. Samverkan RCC och PNR, tidsplan 
och arbetsformer, beslut om workshops m.m.  
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Katja Markovic Lundberg, tf. enhetschef och verksamhetsutvecklare deltog på 
mötet och rapporterade från processledardagen där processledarna rapporterade 
resultat för sina delmål i nuvarande Cancerplan. (bilaga 3) 

 Processledare för IT/E-hälsa efterfrågades av Bo Karlsson.  

Alla mål enl. Cancerplanen 2016-2019 är i gång helt eller delvis, flera av dem 
är klara. 

Kvar att göra: Second opinion (förnyad medicinsk bedömning) 

Second opinion är viktigt för patienterna och mer patientinformation behövs om 
möjligheten till det. 

Diagnostiskt centrum, https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-
uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/diagnostiskt-centrum/ 

Christina Wallentin och Barbro Sjölander lyfte problem med Samordnande KSSK 
inom gynekologisk cancer. Fungerar väldigt dåligt på NKS. 

Förslag att fråga samordnande KSSK hur de upplever sin arbetssituation. 

Cancerplanen 2020-2023 – Cancer berör alla 

 

RCC/PNR     Arbets- och tidsplan - Cancerplan 2020 - 2023 (bilaga 4) 

13/2 PNR informeras av RCC och vi samråder om innehåll och vår roll 
26/3  Planering av workshop (Lena, Katja, Margareta, Stig) 
3/4  PNR och RCC har workshop 
28/5  RCC genomför workshop med externa aktörer och PNR ledamöter  
10/6  Förslag till Cancerplan överlämnas till Ella Bohlin, ordförande i Vårdens 

kunskapsstyrningsnämnd (VKN) 
12/6  PNR samråder om förslaget och beslutar om eventuella synpunkter 
27/8  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) antar Cancerplanen. 
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12. Hur ska vi informera ledamöter i PNR och föreningarna om det som händer 
inom RCC och som kommer att bli föremål för beslut?  Regionrådet Ella 
Bohlin har i mejlsvar skrivit ”vi kommer att kalla till möte med berörd 
cancerorganisation innan klubban faller”.  Konstruktiv och bra dialog med PNR 
förväntas.  
 

13. Gotlandsfrågor Nästa möte med PNR-Gotland: 25 april 2019 kl. 13.30 på 
Visby lasarett. 

 

14. Övriga frågor  
 

15. Nästa möte 3 april kl. 14.30-17.30 (Workshop Cancerplanen) 
 

PNR-möten i 2019: 12/6, 28/8, 8/10 och 4/12. Samtliga möten kl. 14.30-17.30. 

 
16. Mötet avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse. 

 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen       Kristina Karlsson   
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