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Minnesanteckningar möte 1:2021, 28 januari 2021 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Sjölander, Elisabet Asker, Karin Mellström, Margareta Haag, Pia 

Bergman, John Stewart, Christina Mablin, Christina Wallentin, 

Ywonne Bernhardsson, Solveig Lind, Lennart Zetterström, Henrik 

Almlöf, Gustav Skulason,  

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av justerare. 

Karin Liljelund valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 9 december 2020.  

Minnesanteckningarna godkändes.  

5. Genomgång och diskussion av 2021s överenskommelse 

Överenskommelse mellan staten och SKR (cancercentrum.se) 

Jan gick igenom viktiga punkter från dokumentet. Extra vikt 

läggs vid jämlikhet och tillgänglighet.  

Ledamöter fick diskutera innehållet och lyfta vad som var viktigt. 

Man vill se: 

- Mer screening. Större jämlikhet och tillgänglighet till 

screening, höja den äldre åldersgränsen. 

- Fortsatt förbättring av standardiserade vårdförloppets 

ledtider, speciellt för cancer med sämre överlevnad. 

- Ökat kunskapsstöd till primärvården. T ex. genom att ta upp 

alarmsymptom.  

- Kartlägga tid från symptom till diagnos.  

- Barncancer, specifikt övergång till vuxen.  

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/overenskommelse_effektiv_cancervard_2021.pdf


 

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland   
Box 6909 | 102 39 Stockholm 
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm  
cancercentrum.se/stockholmgotland 

- Rehabilitering och palliationBemanning av specialister och 

erfarna. Rehabilitering i hela Sverige, antagning av NVP.  

- Kliniska studier, bl. a. studier som inte kunnat genomföras, 

stöd till kliniker som deltar.  

- HPV-Vaccination under 5 år av 23 åringar.  

- Kunskapslyft inom radioterapi. 

- Kartlägga väntetiderna efter diagnos. 

- Brist på erfaren personal. 

Jan tar med sig de lyfta punkterna till NAP för vidare diskussion 

och därefter framför vad den gruppen väljer till RCC i 

Samverkan den 9 februari.  

   

6. PNRs årsrapport 2020, Jan och Marina 

Jan och Marina presenterade årsrapporten (se bilaga 1). Till 

2021 kan man sätta upp tydligare mål som kan redovisas till 

nästa årsrapport.  

7. Patient- och närståendesamverkan – inför temadag 18/2 

Information om tema-dag. 

  
8. PNRs arbete 2021 

Förslag: PNR kan göra ett projekt om vikten av screening.  

Samordnande kontaktsjuksköterska, vad händer när rollen inte 

längre existerar?  

 
9. Övriga frågor 

Christina påminde om Webbinarium om palliativ vård, kan 

spridas till föreningarna. Möte med palliativa rådet, om 

webbinarium och Covid. Äldre dementa kan ta skada av att 

skickas till sjukhusen, men man behöver stärka personal.  

Arbetsgrupp diskuterar Kraftens hus i Stockholm, eventuellt ska 

förberedande workshop hållas.    

Årets mötesdatum: 25/3, 27/5, 7/9, 26/10, 9/12  
10. Mötet avslutas. 


