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Minnesanteckningar möte 2:2021, 25 mars 2021 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

Jan Bagge (ordförande), Marina Fredriksson (vice ordförande), Siri 

Kautsky (Processledare RCC, sekreterare), Anita Wanngren, Karin 

Mellström, Margareta Haag, Pia Bergman, John Stewart, Christina 

Mablin, Christina Wallentin, Solveig Lind, Bo Karlsson, Eva 

Backman  

 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades  

2. Val av justerare. 

Anita Wanngren valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 28 januari 2021.  

Minnesanteckningarna godkändes 

5. Cancer och Covid, Ralf Segersvärd 

Pga av miss från processledare så kunde inte Ralf närvara, han 

ska bjudas in till nästa möte. RCC har släppt en rapport om SVF 

och COVID. Margareta rapporterar att screening och 

diagnostisering av cancer har blivit lidande av pandemin. Lena 

Hallengren har blivit inbjuden till ett seminarium av the 

Economist om hur Sverige ska arbeta med tidig upptäckt. Anita 

lyfte att vårdskuld som byggts upp kan leda till sämre SVF 

siffror, tidig upptäckt och larmsignaler.  

6. Rapport från NAPs möte med RCC i Samverkan, Jan 

NAP-medlemmarna lyfte sina egna PNRs frågor och 

prioriteringar (se bilaga 1). Jan framförde prioriteringarna från 

Stockholm-Gotland (se bilaga 2). NAP har anser att man 

behöver mer tid med RCC i SAM för att få ett bättre utbyte.  

7. Rapport från workshop med Socialstyrelsen (SoS), Karin 

och Anita 
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Workshopen diskuterade det material som framkommit från SoS 

utredning av RCC SG och de slutsatser man dragit hittills. Anita 

(och Karin) framförde att underlaget borde ha kommit dem 

tillhanda tidigare för att kunna ha med sig PNRs synpunkter.  

Anita gick igenom delar av presentationen från workshopen och 

tog upp det som var viktigt för patienter och närstående (se 

bilaga 3). Dessutom berättade Anita att hon och Karin påpekat 

följande under workshopen (markerade punkter kommer från 

Karin och Anitas minnesanteckningar och har lagts till i 

efterhand. Socialstyrelsen har ej återkommit med officiella 

minnesanteckningar från workshopen än (29/4 2021)): 

• Samordnande kontaktsjuksköterska fyllde en viktig 

funktion. 

• Snabb upptäckt är viktig för bot och bättre överlevnad, 

detta bör ingå när man mäter ledtider. 

• Lyckad samverkan med patient- och 

närståendeföreträdare är idag personberoende. 

• Viktigt med utbildning av representanter för att vi ska 

kunna påverka, delta i debatter och bli en trovärdig part. 

• Lyfta fram goda exempel på samverkan 

• Krav på patient- och närståenderepresentant i alla 

projekt, processer och vårdprogram. 

• Utjämna de stora socioekonomiska skillnaderna. 

• Koppla samman sjukvården med hälsovården. 

8. Fortsättning från temadagen 18/2, summering och 

diskussion. 

Uppdelning i 3 grupper som diskuterade aktiviteterna som 

identifierats tidigare för att förtydliga dem och lägga till ytterligare 

aktiviteter som man ansåg saknades. 

9. Information  

a. KI Forskningsdag 31/3 

b. Workshop/utvärdering av Cancerplanen 26/5 

10. Övriga frågor. 

Marina berättade att region Stockholm ska upphandla 

medicinska hjälpmedel som rör stomiopererade och berörda 

riskerar därför att tvingas sluta använda produkter som är väl 
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fungerande för dem. Förslag:  PNR kan titta närmare på 

upphandling i allmänhet.  

11. Nästa möte: 27/5 kl 16-18 

12. Mötet avslutas. 

 


