
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2021-04-22 
Digitalt möte via Zoom 
 
Närvarande: Jerker Pernrud, Bengt Ekvall, Yvonne Subay, Tony Nilsson, Lars Alvefjord, Janne, 
Björklund, Mariana Hermansson, Sissi Cole Hamnström, Inger Berg, Christian Wessén, Ulla-
Karin Svensson, Rune Jansson, Nahreen Tynngård, Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, 
Marie Savén, Annica Asketun, Charlotte Carlsson. 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna och vi hälsade Lars Alvefjord välkommen till 
PNR, Lars fick några minuter att berätta om sig själv. Jerker hade varit i kontakt med Matts 
Järgården som hälsade till alla i PNR. 
  
Vad händer inom RCC (Srinivas Uppugunduri) 

• Mycket aktiviteter på RCC. En Covid-19 rapport framtagen och kan läsas här: 
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/  

• Den elektroniska canceranmälan har gått ner både nationellt och regionalt. De kallade 
mammografibesöken har gått ner, men inte när kvinnorna sökt själva för något misstänkt 
i brösten. Vissa regioner har pausat screening. 

•  Statistik för canceranmälan i sydöstra sjukvårdsregionen ska tas fram. Cancer har 
prioriterats men belastningen på sjukvården är väldigt hög, framförallt på intensiven.  

• Diskussion har förts om prioritering vid vaccination av patienter med cancer. Funderingar 
pågår hur man ska göra med prioritering. Det ska skickas till Folkhälsomyndigheten 
(FHM) vilka som borde få vaccin snabbare. 

• Socialstyrelsen (SoS) har fått uppdrag att utveckla och titta på RCC:s arbete. Bland annat 
ska de titta på ledtider och de olika processerna. SoS har intervjuat vissa personer inom 
RCC. Jerker har blivit intervjuad i sin roll som patientföreträdare. Det har också hållits ett 
seminarium där Jerker deltagit. Man ser en positiv utveckling av cancervården. Men man 
behöver jobba mer med prevention och rehabilitering. Samarbetet med kommunerna är 
också ett arbete som man måste förbättra. Granskning från SoS kommer att ske vartannat 
år (skickar med en PP om analysen från SoS). Slutrapporten kommer senare i maj. 

• Tarmcancerscreening kommer att finnas i hela landet. Regionerna startar vid lite olika 
tidpunkter. I Region Östergötland hösten 2021. Region- Jönköping och Kalmar räknar 
med att vara igång någon gång under 2022. Det måste finnas an struktur på arbetet innan 
start. 

• Inom organiserad prostatatestning är Region Jönköping pilot. Arbetet är igång efter en 
lite trög start. men har nu en kandidat på gång som ska axla projektet.  

• Barncancer; uppföljningsmottagning för personer med restsymtom har startat digitalt i 
mars. 20-30 personer är redan kontaktade för uppföljning. Informationsinsats om detta i 
lokalmedia.  

• Den 21/4 var det ett reportage i Corren om utrotning av cervixcancer. Politiker som 
drivit detta inte riktig i takt med sjukvården. En nationell överenskommelse måste till. 

 
Cancerrehabilitering (Annika Asketun) 

• Se: https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/ 

• I Kalmar har man haft ett nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor etc. där man bl.a. 
diskuterade hur men bäst kan lotsa patienterna rätt. 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/
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• Rekrytering pågår att anställa någon på RCC sydöst som bl.a. ska jobba med Nationell 

Min vårdplan (MVP). 
• MVP – SIP sammanhållen individuell plan har man som patient rätt till. 

 
Införande av nationell min vårdplan (Charlotte Carlsson Region 
Jönköping) 

• Se medskickad presentation 
• Charlotte visade hur planen fungerade digitalt. 
• För de som inte klarar av den digitala versionen av MVP så kan man även skriva ut den. 

Men eftersom det är en väldigt omfattande plan med en hel del länkar så kan det vara 
svårt att få med allt i pappersversionen.  

• I dagsläget finns bara MVP på svenska men man jobbar vidare med att även ha den på 
andra språk. 

 
Övrigt: 

• Christian skickar med två korta filmer från RCC Väst som handlar om MVP, den sista ur 
ett patientperspektiv. 

o https://youtu.be/EuOpYGfhU4Y¨ 
o https://youtu.be/QHnFXytd6-E 

• Ni som är med i en patientförening kan ni titta se över så att kontaktpersoner för 
regionala föreningar sydöstra sjukvårdsregionen stämmer: 
https://cancercentrum.se/sydost/patient-och-narstaende/patientforeningar/ 

• Sissi hade under veckan varit med på möte i gyncancerprocessen. Men gick igenom SVF. 
Kliniker fick gå igenom sina siffror. Det gäller att hitta fungerande rutiner och IT-stöd 
som möjliggör rapporteringen. Att effektivisera och kvalitetssäkra insamlingen av SVF-
data. 

• Frågan kom upp om det finns något material att läsa om processen cancerprevention eller 
någon arbetsbeskrivning, Ingela kollar upp detta. Det finns i dagsläget ingen 
patientföreträdare i den processen. 

• Länk till ordlista och förkortningar finns här: 
https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/samverkan/ordlista_patientforetradarutbildning180427.pdf 

 
 
Nästa PNR-möte äger rum den 2 september 2021, förhoppningsvis fysiskt men vi återkommer 
om tid och plats.  
 
Vid pennan: 
Ingela Jacobsson 
RCC sydöst 
Tel: 072 241 3957 
Ingela.jacobsson@regionostergotland.se  
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