
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2020-02-06 
RCC Sydöst, Linköping 

 
Närvarande: Jerker Pernrud, Bengt Ekvall, Gunilla Persson, Tony Nilsson, Inger Berg, Michael 
Liderfors Westholm (via telefon på förmiddagen), Yvonne Subay, Matts Järgården, Christian 
Wessén, Janne Björklund,  Ingela Jakobsson, Srinivas Uppugunduri, Annica Tomasson, Frida 
Forsberg. 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna. Sissi Hamnström Cole har beslutat att avsluta 
sina uppdrag inom RCC för att kunna fokusera på sitt nya jobb. Det enda hon har kvar är 
uppdraget med nivåstrukturering. Ulrika Ploghed har avsagt sig uppdraget inom PNR p.g.a. 
sjukdom. Hälsningar från icke närvarande medlemmar.  
 
Specialistläkare Frida Forsberg Smärt- och rehab centrum presenterade sig och sitt projekt som 
hon gör på RCC. Ett cancerrehabteam ska startas inom region Östergötland, där kliniker kan 
vända sig för att få hjälp till sina patienter. Frida vill ha hjälp av PNR i sitt arbete och hon 
kommer tillbaka vid nästa PNR-möte 8 april. Frida fick telefonlistan över PNR-medlemmar så 
hon kanske hör av sig vid specifika frågor. 
 
Annica Tomasson pratade om ”Hälsosamma levnadsvanor och fysisk aktivitet”. I region 
Jönköping fungerar detta mycket bra medan det i Östergötland går väldigt trögt. Kan det vara så 
att i Östergötland hittar man sina egna aktiviteter via patientföreningar? Janne Björklund 
berättade om framgången med träning genom Medley i Norrköping som man har tillsammans 
med prostatacancerföreningen. Där kommer man ev vidga till flera grupper. Förslag att man ev 
kan söka pengar i fonder och lägga till en egen avgift för att starta aktivitetsgrupper. 
Bengt Ekvall poängterade att det var viktigt med marknadsföring för att nå ut till 
patienter/anhöriga. 
Vi kan också ta lärdom (tips och idéer) från hjärtsjukvården. Där involveras oftast både patienter 
och anhöriga i rehabiliteringen redan innan ev operationen/åtgärd. 
 
Information från RCC: Srinivas och de som var med på jubileumsdagen ”Cancerstrategin 10 år” 
berättade om dagen som hade ett bra program och underhållning. Här kan ni som inte var med se 
och höra vad som hände under dagen https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2020/februari/cancerstrategin-10-ar/ 
 
RCC:s styrgrupp; Jerker har tillfälligt hoppat in i stället för Mariana. I den nya styrgruppen ingår 
det representanter från, kirurgi, lungsjukdomar, kvinnosjukdomar, urologi, radiologi och patologi. 
Överenskommelsen är nu helt klar. Satsning på långtidsuppföljning för barn med cancer. Ett 
projekt har startat med Kristina (Stina) Johansson som projektledare. Vi kommer att höra mer 
om detta projekt vid nästa PNR-möte 8/4. 
Ett nationellt måldokument ”Vägen fram” har tagits fram av RCC i Samverkan. RCC styrgruppen 
ska under året använda måldokument för att ta fram en prioriterad utvecklingsplan för RCC 
Sydöst.   
 
En workshop genomfördes utifrån några frågeställningar som vi annonserade redan innan detta 
möte. Två grupper arbetade med samma frågor och sedan sammanställde vi resultaten 
tillsammans. 
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Mandattid: Båda grupperna tyckte att 5-6 år är en bra tid. Vi har i dag 6 år. Det kom ett förslag 
att man kan försöka värva en ny kandidat när det närmar sig tiden för avslut. Bra om man kan gå 
parallellt i ca 6 månader, då har man alltid någon att fråga. 
 
Hur blir vi fler: Svårt att rekrytera yngre och med annan etnicitet. Man har ingen föreningsvana. 
Kan ta hjälp av kontaktsjuksköterskor att rekrytera fler. De kan fråga om patienten är intresserade 
att ingå i PNR och förmedla mail eller telefon till oss för kontakt. 
Ha PNR-möten på olika ställen i regionen, inte bara på RCC i Linköping. Förslag att vid lång 
resväg rätt till hotellövernattning. 
 
Hur får vi en jämnare fördelning av deltagare i PNR mellan länen i vår region? 
Kontakta patientföreningar som kan förmedla kontakten med patienter/närstående. Ta kontakt 
med personer i Kalmar- och Jönköping län som har tillgång till register med patienter/anhöriga. 
Ex. ”Levande bibliotek” i Jönköping och Anna Olheden som är verksamhetsutvecklare i Kalmar. 
 
Vem ska besluta vilka som får vara med i PNR? 
RCC, diskussion mellan Srinivas och Ingela. 
Nominering 
 
Vad ska PNR sydöst satsa på de närmsta åren:  
Förslag: 

• Presentera PNR – i sjukvården bl.a. hos kontaktsjuksköterskorna. – På processledardag. 
• Ha ”öppet hus”  
• Jobba med PROM –PREM. Bjuda in Helena och statistiker för att få information hur det 

ser ut med svarsfrekvensen och om PNR kan göra någonting för att öka den.  
• Väntetider. 
• Ha en artikel i tidskriften ”Hälsotecken” där man kan presentera och informera om PNR. 

Ingela försöker ta kontakt med ansvarig utgivare om det är möjligt att få in en artikel. 
• Rehab är alltid aktuellt att jobba vidare med. 

 
 
 
PNR-möten under 2020: 
8 april (OBS! detta datum är ändrat!) 
28 maj 
24 september 
3 december 
 
Vid pennan 
 
Ingela Jakobsson 
RCC sydöst 
Tel:072 241 3957 
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