
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2020-09-24  
Digitalt möte via Skype/telefon 
 
Närvarande: Jerker Pernrud, Bengt Ekvall, Yvonne, Subay, Janne, Björklund, Mariana 
Hermansson, Sissi Cole Hamnström, Inger Berg, Christian Wessén, Tony Nilsson, Ulla-Karin 
Svensson, Matts Järgården, Michael Liderfors Westholm, Rune Jansson, Nahreen Tynngård, 
Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, Marie Savén, Annica Tomasson, Annika Asketun 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna. Vi gick laget runt och alla berättade vad som 
hänt sedan sist, hur vi mår och hur Covid-19 har påverkat oss. Vi hälsar Mariana välkommen 
tillbaka och Nahreen välkommen till PNR. 
 
Covid-19 och cancervård (Srinivas Uppugunduri) 
Alla RCC samverkans möten sedan mars har varit digitala. Alla på Sveriges kommuner och 
regioner har arbetat hemifrån sedan mars. 
 
Det är olika över landet och i sjukvårdsregionen hur cancervården har påverkats. Cancervården 
har varit ett prioriterat område. En del screening har dock varit på paus under en viss tid. 
Regeringen har betalat ut stimulansmedel för SVF beräknad på folkmängd och har inte krävt lika 
omfattande redovisning som för tidigare år. På RCC:s hemsida finns en artikel om ”Färre 
upptäckta cancerfall under pandemin enligt ny RCC-rapport”: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/september/farre-upptackta-
cancerfall-under-pandemin-enligt-ny-rcc-rapport/. 
 
Det är ännu svårt att säga vilken påverkan Covid-19 har haft på inmatningen i de olika registren. 
SVF har påverkades en del, men man är i stort sett i fas nu. Olika diagnoser har blivit olika 
påverkade gällande inmatningen. 
 
Det har för patienten upplevts som dubbla budskap att man ska söka vård vid behov, samtidigt 
man ska hålla avstånd och undvika folksamlingar. 
 
Min vårdplan (Annika Tomasson) 

• Vårdplanen finns digitalt på 1177, men kan även lämnas ut i pappersformat. 
• Kontaktsjuksköterskan och patienten tar fram vårdplanen tillsammans. Planen ska sedan 

följa patienten under hela processen. 
• Här finns tre filmer om Min vårdplan: 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-
vardplan-pa-1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/ 

• Det är viktigt att det blir likartat i landet, men det kommer ändå att finns regionala 
olikheter. En rehabiliteringsplan ska alltid finnas med. En projektledare finns i varje 
region:  

o Östergötland, Rebecca Stenfeldt 
o Jönköping, Charlotte Carlsson 
o Kalmar, Jessica Eriksson. 

• I dagsläget finns bara ”Min vårdplan” på svenska men det är planerat att den ska finnas 
på andra språk också. 
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• Istället för Temadag cancerrehabilitering som skulle ha anordnats under hösten så 

kommer ett digitalt webbinarium. Det kommer att handla om: kontaktsjuksköterskan, 
rehabilitering, SVF och eventuellt inklusion i kliniska studier. 

 
Vårdprogram (Annika Asketun) 

• Det finns ca 50 olika vårdprogram och de vänder sig till vårdpersonal. 
• Om större ändringar behöver göras i ett vårdprogram så går det ut på remissrunda. 
• Det ska finnas patientföreträdare i alla NVP (nationella vårdprogram). Dessa kommer 

inte alltid från PNR. Vid små ändringar i NVP kanske inte patientföreträdare finns med.  
• Vårdprogrammet för cancerrehabilitering kommer att omarbetas och en ny ordförande 

kommer att tillsättas, nya patientföreträdare kommer också att tillsättas - önskemål är en 
från varje region.   

• Regionala stödteam är processpecifika. Under hösten har tre möten har hållits tre 
medlemmar från PNR har deltagit. 

 
Hjärtats hus under Covid-19 (Bengt Ekvall) 
 

• Pengarna som Hjärtats Hus i Jönköping fått i bidrag från Allmänna arvsfonden under två 
år är nu slut. Region Jönköpings län tar över verksamheten med två anställda på totalt 100 
%.  

• Under Covid-19 har det varit uppehåll i många aktiviteter. Cirka 40 volontärer hjälper till 
på olika sätt i verksamheten. Innan Covid-19 kom 30-35 besökare varje träff, nu kommer 
runt 10 personer. Det kommer nya besökare till träffarna vilket är glädjande. 

• Hjärtats hus finns även i Värnamo, Tranås och Eksjö – men i mindre omfattning. Man 
funderar på att starta en digital version i Kalmar och Västervik. 

 
Organiserad prostatacancertestning (OPT) inom RCC (Bengt Ekvall) 
För ungefär en månad sedan hölls ett möte i Jönköping med sjukvårdsledningen och styrande 
politiker i Region Jönköpings län, RCC och representanter för OPT-gruppen. Ett gemensamt 
pilotprojekt kommer att startas i Region Jönköpings län med föreslagen start 2021. 
 
Den 1 september startade Region Skåne sin pilot. Man erbjuder 500 män i åldrarna 50, 56, 62 och 
68 år att komma. Efter tre år sker en utvärdering. 
 
Västra Götaland startade en liknande pilot den 2 september. Man erbjuder alla 50-åringar under 
tre års tid att komma för testning, med uppföljning efter 3 år. 
 
I Värmland har redan alla män mellan 50 och 74 år erbjudits PSA-testning. Provtagning och 
bedömning sker på vårdcentralen. Först när man har en ”Välgrundad misstanke” skickas en 
remiss till urologen. Efter första provet kallas man igen till ny provtagning med olika 
tidsmellanrum beroende på PSA-värdets storlek. 
 
NAP-gruppen 

• Se medskickade minnesanteckningar och dokument om bl.a. enkäter som varit ute i 
processgrupper och vårdprogramgrupper om patientmedverkan. 

• Det har varit diskussion om vad som egentligen ingår i begreppet ”Ny medicinsk 
bedömning (second opinion)”. På 1177 finns det mer att läsa om detta: 



 
https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/ny-
medicinsk-bedomning/  

• PNR Västs ordförande Bertil Uppström har ett möte inplanerat med 
socialförsäkringsministern den 20 oktober. Bertil berättar att Barncancerfonden avsatt 
medel för att stödja föräldrar med juridisk hjälp för att överklaga försäkringskassans 
beslut. Inför mötet efterfrågar Bertil patient/närståendeberättelser som exemplifierar 
problemen (oxhagen411@gmail.com)  

• Subventionerad tandvård kan bli ett nationellt projekt. Annika Larsson Uppsala har bara 
fått in två intresseanmälningar, en från Väst och en från Uppsala Örebro. I Norr finns två 
intresserade personer. Maila Annika vid intresse att delta i projektet, 
annika.larsson@rccuppsalaorebro.se 

• Cancersjuksköterska i primärvården projekt i syd. Kanske något vi också kan göra 
tillsammans med RCC och regionen? https://www.cancercentrum.se/syd/om-
oss/nyhetsarkiv/2020/september/vart-ska-vi-ta-vagen-efter-
behandlingen/?utm_campaign=cmp_2089342&utm_medium=email&utm_source=getan
ewsletter  

 
Övrigt 

• Jerker ersätter fortsatt Mariana i styrgruppen. 
• Val av ordförande och vice ordförande. Förslag: Jerker sitter kvar som ordförande och vi 

väljer en ny vice ordförande istället för Bengt. Kom in med tankar och förslag till Jerker 
och/eller Bengt. 

• Arbetet med måldokumentet ”Vägen framåt fortgår både nationellt och regionalt. 
• Regeringen har skjutit till ytterligare 100 miljoner till cancervården. 
• Artikel om flexibel sjukskrivning har publicerats i SvD och på cancercentrum.se: 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/september/las-inte-
in-cancerpatienter-i-sjukskrivning/ 

 
 
Nästa digitala möte äger rum den 3 december. 
 
Vid pennan: 
Ingela Jacobsson 
RCC sydöst 
Tel: 072 241 3957 
Ingela.jacobsson@regionostergotland.se  
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