
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2020-06-03  
Digitalt möte via Skype/telefon 

 
Närvarande: Jerker Pernrud, Inger Berg, Michael Liderfors Westholm, Matts Järgården, 
Christian Wessén, Rune Jansson, Ulla-Karin Svensson,  Ingela Jacobsson, Srinivas 
Uppugunduri, Marie Savén. 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna till ett lite annorlunda PNR-möte. Vi gick laget 
runt och alla fick berätta hur de har det och vad som hänt sedan sist. De flesta patientföreningar 
hade ingen eller väldigt lite aktivitet för tillfället, pga. Covid-19. 
 
Information från RCC 
Marie Savén, enhetschef på RCC Sydöst, berättade hur det för tillfället ser ut på RCC Sydöst. De 
flesta möten är digitala och det har fungera bra. Många av medarbetarna jobbar hemifrån, men 
det finns alltid någon på plats på RCC. Ersättning för dagens möte blir timersättning för 2 
timmar. 
 
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på RCC Sydöst, berättar att cancervården är prioriterad i 
hela Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) trots pandemin. Man har samverkat mer och man har 
fått ta del av flera operationssalar när andra avdelningar inte har haft behov av dem. 
 

• Mammografin i Östergötland har varit pausad (men är startad igen), i Jönköping och 
Kalmar har den varit igång under hela perioden. En oro är att de som har benigna 
åkommor inte har fått komma till sjukvården/operation. Det är viktigt att föra fram 
budskapet att sjukvården är redo och rustad för kunna ta hand om cancerpatienter. 
Gynekologisk cellprovtagning har varit pausad, detta på grund av att personalen har 
behövts till Covid-19-vården, men också för att man använder samma reagens vid dessa 
två provtagningar. Man räknar med att denna provtagning snart ska komma igång igen. 

• Srinivas slog ett slag för RCC:s webbinarium och rekommenderade oss att titta på det 
senaste: https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-
oss/kalender/2020/april/webbinarium-sa-moter-vi-patienternas-oro/ 

• Man har diskuterat framtidens vårdskuld efter pandemin en hel del. Man har sett att 
remissinflödet har minskat med 20-30 %. Tarmcancerscreeningen var planerad att 
komma i gång i SÖSR i januari 2021. Hela processen är nu framflyttad och man beräknar 
att istället komma igång i januari 2021. Stockholm kommer att bygga ut ett s.k. 
kallelsekansli som kommer att skicka ut kallelser för alla regioner.  

• Inom organiserad prostatacancertestning (OPT) hade man planerat en pilot som nu också 
är uppskjuten. Kallelsesystemet kommer vara ett regionalt system. 

• Inom klinisk forskning har det varit svårt att starta upp nya cancerstudier, Covid-19-
studier har varit prioriterade.  

• Man planerade att skriva en debattartikel om ”flexibel sjukskrivning”. Den har legat på is, 
men det kan vara aktuellt att skriva den nu.  

• Kjell Ivarsson slutar som ordförande i styrgruppen då han fått en ny tjänst som 
sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Göran Henriks tar över ordförandeskap under 
hösten 2020. Göran arbetar som utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län och är chef 
för dess utvecklingsenhet Qulturum. 

• RCC:s uppdrag kommer att fortsätta i ytterligare 3 år och kanske även under nästa 4-års 
period.  
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• Ingela gick igenom webb-enkäten som skickades ut till alla i PNR  i mars. Den skickas 

med i mailet med minnesanteckningar så att alla kan ta del av svaren. 
 
Rekrytering till PNR 
En broschyr om rekrytering av nya medlemmar till PNR har tagits fram och finns både i pappers- 
och digital form. Vill man ha den i upptryckt form meddela Ingela så skickas det till er. Dessa kan 
t.ex. ges ut ex till föreningar eller andra som kan vara intresserade av att jobba som patient- och 
närståendeföreträdare: https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/samverkan/broschyr-pnf.pdf  
 
Ett förslag angående introduktion av nya i PNR är att man går en utbildning vid start av 
uppdraget. Det finns en webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare på RCC:s 
hemsida, man kan även göra ett besök hos RCC Sydöst om möjligt. 
 
Hjärtats hus under Covid-19 (Bengt Ekvall) 
 

• Hjärtats Hus i Jönköping är inne på sitt sista år med bidrag från Allmänna arvsfonden. 
Verksamhetens fysiska träffar har ställts in under våren och det haltande slut för startup-
perioden. Det är klart att Region Jönköpings län tar över verksamheten och man kommer 
att ha några anställda på deltid liknande idag.  

• Under Covid-19 har man varje vecka promenerat i Värnamo och Eksjö och två gånger 
per vecka i Jönköping. Värnamo och Eksjö gör nu uppehåll under sommaren och startar 
upp igen i september. 

• ”På tråden” är en mötesplats via telefon (konferensmöte) tisdag och torsdag kl. 16:00-
17:00 (öppet hela sommaren). Vem som helst kan ringa in och delta. Om 
pandemirestriktionerna fortsätter planeras för att öppna upp för webbmöte.  

• På hemsidan finns telefonnummer till ett antal stödpersoner. 
• Under hösten är en volontärutbildning lördag-söndag i Tranås planerad.  

 
Organiserad prostatacancertestning (OPT) inom RCC (Bengt Ekvall) 
Skåne och Västra Götaland var klara att start sina pilotprojekt när Covid-19 slog till. Man har nu 
planer på att istället starta under september. Skåne kommer att kalla 1 000 män i åldrarna 50, 56 
och 62 år. VG kallar alla 50-åringar. Stockholm Gotland har gjort en konsekvensutredning som 
blev klar i början av juni och fortsätter sitt arbete med den som grund. 
 
Inom RCC Sydöst har vi stött på patrull med juridiken när det gäller att rapportera över 
regiongränserna. Det finns även problem med att få tre olika labb-program att rapportera till en 
central dator. Inga olösliga problem, men det krävs tid att fixa datorprogram och hitta tolkningar 
i juridiken. Vi kommer därför att föreslå en begränsad pilot med provtagning i en region och 
”kansli” med en central dator i en annan region. Mårten Elfström och David Robinsson kommer 
att träffa RCC:s styrelse och samverkansgruppen med politiker från de tre länen under de 
närmaste veckorna. Målsättningen är att starta under 2021. 
 
Övriga regioner avvaktar innan de drar igång förarbetet för sina pilotprojekt. 
 
Övrigt 

• RCC-dagarna blev inställda 2020 p.g.a. Covid-19. Det kommer inte bli någon ersättning i 
digital form utan vi blickar framåt mot RCC-dagarna 2021 som kommer att äga rum i 
Väst/Göteborg. 
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• Nätverket mot cancer har fått nya styrelsemedlemmar: 

http://www.natverketmotcancer.se/ 
• En fråga om ”Hjärtats hus” i Jönköping kom, men eftersom ingen därifrån deltog vet vi 

inte hur de har klarat sig under denna period. 
 
Nästa möte äger rum den 24 september, antingen på plats hos RCC Sydöst eller digitalt beroende 
på läget. Till nästa möte ombeds alla att fundera ersättare för Ulla-Karin i styrgruppen, samt 
ordförande i PNR i stället för Jerker under 2021. 
 
Vid pennan: 
Ingela Jacobsson 
RCC sydöst 
Tel: 072 241 3957 
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