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Minnesanteckningar från PNR-möte via Zoom 2021-09-02  
Närvarande: Ulla-Karin Svensson, Inger Berg, Yvonne Subay, Mariana Hermansson, Jerker 
Pernrud, Michael Liderfors Westholm, Rune Jansson, Christian Wessén, Nahreen Tynngård, 
Mimmi Hogland Blomqvist, Sissi Hamnström Cole, Lars Alvefjord, Ingela Jacobsson, Srinivas 
Uppugunduri, Marie Savén, Annika Asketun, Annica Tomasson, Veronica Berglund, Linda Joki 
Frånvarande: Bengt Ekvall, Janne Björklund, Ida Bråhn, Emillie Hultman, Tony Nilsson. 
 
Sekreterare: Ingela Jacobsson 

 

Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna till dagens möte. Vi höll en tyst minut för vår 
medlem Elin Ericsson som gick bort under sommaren. Minnesgåva till Barncancerfonden öst 
skickades från PNR och RCC skickade blommor till begravningen. 
 

Vi gick laget runt för att se vad som hade hänt sedan vi sist hade möte. Vi var alla överens om 
att vi var glada att se varandra och att vi längtade till att få träffas ”på riktigt” igen. 
 

• Ingela informerade om ett digitalt möte den 19/10 kl. 14-16 med Helena Brännström 
SKR. Information om delaktighet i remissvar, främst från nationella vårdprogram. I 
dagsläget gör flera patient- och närståenderåd i Sverige redan detta, men alla PNR ska 
erbjudas möjlighet att delta. Vid intresse att delta maila Ingela. 
Ingela informerade också om utredningen om nivåstrukturering som Karsten Offenbartl 
gör håller på att sammanställas till en rapport.  

• Patient- och närstående-utbildningen på RCC:s hemsida måste uppdateras och 
eventuellt ska också utbildningsfilmerna göras om. Beslut om detta kommer att tas i 
RCC samverkan. 

Rehab (Annika Asketun och Annica Tomasson) 
• Nationell arbetsgrupp (NAG) cancerrehab tar fram utbildning kring cancerrehabilitering 

till primärvården. Vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal. 
• Min vårdplan: Aktuellt läge för införandet i Sydöst 

 Pågående arbete nationellt: 

o Bröst 
o Kolorektal 
o Myelom 
o CNS 
o Gyn/Äggstockscancer 
o Huvud- och halscancer 
o Prostata 
o Penis 
o Urinblåsa 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGUzMzdhYjgtYjM0MC00ZGQ5LWJiYTUtYmQ2YWQ1OGZkNGQ3IiwidCI6ImYwODczMzkzLWMzNGMtNGFlYy1iMWM1LTM4MjEyOTgyYTViOSIsImMiOjl9
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o Sarkom 
o Barn 
o CUP 
o Bukspottkörtelcancer 

 

• Diskussion om att man vill kunna skriva ut sin vårdplan om man inte vill ha den digitalt 
har pågått. Det har visat sig vara svårt eftersom inte enstaka delar kan skrivas ut. 

• Personal som jobbar i Min vårdplan är över lag väldigt positiv till detta. 
• En styrgrupp på hög nivå har bildats i Östergötland.  
• Tyvärr finns ingen ordentlig träningslokal för patienter på US i Linköping. Det finns ett 

stort behov, inte bara bland cancerpatienter utan även många andra diagnoser kan 
behöva hjälp med att komma igång med träning. Pandemin har tyvärr fört med sig att 
lokaler som förr kunde användas till träning nu utnyttjas i pandemivården.  

• Vad är viktigt inom cancerrehabilitering för oss som patienter? Vi tar med oss och 
jobbar vidare med denna fråga. 

• Yvonne har varit i kontakt med en kvinna vars diagnos blivit fördröjd då hon inte fick 
hjälp av sin vårdcentral. En allmän uppfattning är att vårdcentralerna borde bli bättre på 
att skicka patienter med misstänkt cancer vidare för utredning. 

Srinivas har ordet 
• Europeisk cancerplan som består av tio delar. Hans Hägglund (SKR) är Sveriges 

representant i arbetet. Sverige har sedan tidigare dokumentet ”Vägen framåt” som 
revideras med jämna mellanrum.  

• Screening:  
o Tarmcancerscreening: Planering pågår. Det har kommit igång på vissa ställen, 

men det är mycket som fortfarande behöver komma på plats. Det behövs bl.a. 
mer utbildad personal som kan koloskopera. Utbildning för sjuksköterskor som 
ska kunna göra det pågår. 

o Organiserad prostatacancertestning: Jönköping är pilot man ska testa hur det 
kan fungera. Det finns fortfarande en hel del tekniska frågor då man vill kunna 
lämna elektroniska svar via 1177. 

• Utrota cervixcancer: En kampanj med att vaccinera 22–26-åringar är på gång. Var 
vaccinationen ska ske och vem som ska/kan göra det är fortfarande oklart. Linda Joki 
har blivit anställd hos RCC Sydöst för att arbeta med projektet ”Utrota cervixcancer”.  

• Artikel i Corren: Regionen utreder långa köer till cancervården (skickar med den). Det är 
en het politisk fråga och utredning pågår. 

Framtiden för PNR 
Sju av medlemmarnas mandatperiod går ut vid årsskiftet. Då det inte är några nya medlemmar 
på väg in föreslår vi att de som vill kan vara kvar i PNR en tid till. Man måste då vara beredd att 
vara aktiv och delaktig i arbete och projekt.  
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Den 21/10 (10-12, Zoom) hålls ett möte för att diskutera framtiden. Vid detta tillfälle finns inga 
andra punkter utan vi fokusera enbart på PNR:s framtid. Vi kommer att dela upp oss i mindre 
grupper för diskussion. Tänk efter kring hur ni vill ha det och vad ni kan bidra med. 
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