
 
 
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2021-02-11  
Digitalt möte via Zoom 
 
Närvarande: Jerker Pernrud, Bengt Ekvall, Yvonne, Subay, Janne, Björklund, Mariana 
Hermansson, Sissi Cole Hamnström, Inger Berg, Christian Wessén, Ulla-Karin Svensson, 
Michael Liderfors Westholm, Rune Jansson, Nahreen Tynngård, Mimmi Hogland Blomkvist,  
Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, Marie Savén, Annica Asketun, Hanna Fremred. 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna och vi fick säga några ord. 
  
Vad händer inom RCC (Srinivas Uppugunduri) 
Årets överenskommelse betyder 600 miljoner kronor till cancervården. Regeringen bedömer att 
arbetet med att utveckla regionala cancercentrum (RCC) är den strategiskt och långsiktigt 
viktigaste insatsen inom ramen för cancerstrategin och att RCC kommer att ha en nyckelroll även 
i framtidens cancervård. 
 
Statliga satsningen 600 miljoner: 

– 500 miljoner konor inom överenskommelsen 
– 75 miljoner kronor via förordningen till RCC (12,5 milj. per RCC) 
– 25 miljoner insatser på cancerområdet genom andra satsningar, 

överenskommelser och myndighetsuppdrag. 
 
Myndighetsuppdrag: 

• TLV: uppdrag att följa upp cancerläkemedel och andra läkemedel i klinisk 
vardag. 

• Socialstyrelsen: djupgående dataanalyser av cancerområdet, samt ett 
uppdrag att stödja en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter. 

• Strålsäkerhetsmyndigheten: uppdrag att genomföra insatser för ett 
förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer. 

• Implementering av den nationella life science-strategin, precisionsmedicin 
och datadelning är prioriterade områden 
 

• RCC i samverkan ska arbeta i enlighet med RCC:s handlingsplan med att förebygga 
cancer. Även hälsofrämjande åtgärder vid cancersjukdom och behandling ska ingå, så 
som införandet av standardiserad hälsoskattning i samband med cancersjukdom.  

• RCC i samverkan ska fortsatt stödja regionerna i deras arbete med organiserad 
prostatacancertestning genom att underlätta utbyte av erfarenheter, ansvara för 
framtagandet av nationellt informationsmaterial och underlätta för en jämlik uppföljning 
kring PSA-provtagning.  

• RCC i samverkan ska stödja hälso- och sjukvården i att öka kunskapen om symptom och 
fynd som kan innebära förhöjd cancerrisk. Syftet är bl.a. att nå personer som inte sökt 
vård under covid-19-pandemin. 

 
RCC i samverkan ska analysera i vilken utsträckning cancervården påverkats till följd av 
covid-19 på nationell nivå och hur detta påverkar förutsättningarna för jämlik, tillgänglig och 
effektiv cancervård. I arbetet ingår att identifiera utvecklingsområden för det fortsatta arbetet. 



 
 
 
I arbetet ingår också att ha en kontinuerlig dialog med Socialstyrelsen om arbetet samt bistå 
dem med information för deras nationella uppföljning inom cancerområdet. 

• Uppdraget bör beakta: 
– B-anmälningarna är en bra början men vi måste få med pappersanmälningar.  
– SVF-arbetet ska med.  
– Diskutera sökmönster. Ta till vara Stockholms data i detta.  
– Screeningens påverkan på tidig upptäckt.  
– Vi bör komma med rekommendationer om hur screeningen ska komma igång. 
– Kliniska studier  

 
RCC ska stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för rehabilitering 
med målet att alla cancerpatienter får sitt rehabiliteringsbehov regelbundet bedömt. I detta arbete 
ingår att göra en inventering av rehabiliteringsbehovet utifrån vårdprogrammet.  
RCC ska stödja en likvärdig rehabilitering och palliativ vård genom att öka utnyttjandet av 
digitala verktyg i både utbildning och erbjudande av vård 
 
Cancerrehabilitering (Annika Asketun) 
 
Stimuleringsprojekt cancerrehabilitering, 500 000 kr per region. Man ska använda pengarna till 
olika projekt i regionen.  

• Kalmar: Bilda ett bedömarteam inom cancerrehabilitering för dialog och bedömning 
gällande patienter i behov av fördjupad utredning/bedömning av rehabiliteringsbehov.  

• Jönköping: Inte klart ännu.  
• Östergötland: Att implementera ett arbete med cancerrehabilitering i enlighet med 

överenskommelsen mellan HSN och Hälso- och sjukvården för 2021.  
 
Handlingsplan framöver: 
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppdaterat-vardprogram-
-cancerrehabiliteringen-maste-bli-mer-jamlik/ 
 
Vårdprogrammet cancerrehabilitering godkänt finns nu publicerad: 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/ 
 
Ny remissrunda 15 februari, Sköldkörtelcancer och Hudlymfom. 
 
Interaktiva Traumaanpassad yoga (Hanna Fremred) 
Hanna jobbar med beteendeterapi och olika sorters yoga, bl.a. traumaanpassad yoga. Stressfyllda 
händelser kan vara olika saker för olika personer. Obearbetad stress påverkar vår hjärna negativt. 
Studier har visat att yoga kan vara komplement till annan behandling. 
Hanna tog oss med på några minuters yogaövningar som kändes både spännande och 
avkopplande. Hemsida: http://www.vardagsrum.nu/ 
 
Övrigt: 

• Sissi ska föreläsa på kontaktsjuksköterskeutbildningen om patientupplevelser och ville 
gärna ha tips och input från oss. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppdaterat-vardprogram--cancerrehabiliteringen-maste-bli-mer-jamlik/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppdaterat-vardprogram--cancerrehabiliteringen-maste-bli-mer-jamlik/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/
http://www.vardagsrum.nu/


 
 
 

• Rune berättade om information från Försäkringskassan i Kalmar län angående arvodering 
vid medverkan i utvecklingsaktiviteter eller andra sammanhang. Se medföljande 
dokument.  

• Christian berättade om sarkomföreningens kampanj ”Vi hade tur” se länk: 
https://sarkom.se/vi-hade-tur/ 

• Se även Ullis medverkan i SVT-öst bl.a. om diagnostiken av bröstcancer under pandemin: 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/brostcancerforeningen-oroas-over-framtiden 

• Bengt meddelade att organiserad prostatatestning har varit pausad p.g.a. pandemin. 
• Vi gick igenom var det fattas patientföreträdare i processgrupperna. Listan fylldes på men 

fortfarande fattas det patientföreträdare om man tänker att det ska vara minst två per 
processgrupp. Titta gärna igen och fundera på om just du kan tänka dig att hjälpa till. 

 
Nästa digitala möte äger rum den 22 april 2021 kl. 10-12  
 
Vid pennan: 
Ingela Jacobsson 
RCC sydöst 
Tel: 072 241 3957 
Ingela.jacobsson@regionostergotland.se  
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