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Universitetssjukhuset | 581 85 Linköping    
Besök: Brigadgatan 21 | Telefon: 013-103 35 05  
E-post: rccsydost@regionostergotland.se | www.cancercentrum.se/sydost 

Minnesanteckningar från PNR-möte, Zoom 2022-01-27 
Närvarande: Ulla-Karin Svensson, Inger Berg, Mariana Stålebrink, Jerker Pernrud, Rune 
Jansson, Lasse Rees, Bengt Ekvall, Olle Darelid, Marie Andersson, Christian Wessén, Mimmi 
Hogland Blomqvist, Sissi Hamnström Cole, Lars Alvefjord, Tony Nilsson, Michael Sylvan och 
Ingela Jacobsson 

Frånvarande: Yvonne Subay, Matts Järgården, Nahreen Tynngård, Michael Liderfors 
Westholm 

Ordförande: Jerker Pernrud 
Sekreterare: Ingela Jacobsson 

 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna till dagens möte. Vi var extra glada över att ha 
fyra nya personer med på vårt möte; Marie, Michael, Lasse och Olle. Vi hoppas att vi får se mer 
av er.  

 
Rollfördelning 
Jerker visade ett förslag över rollfördelning för ordförande och vice ordförande och även vilka 
som ska ingå i olika grupper. Det är fritt fram att ha synpunkter på dessa förslag. På vårt nästa 
möte i mars så kommer vi att ta beslut om hur fördelningen ska se ut. 
 
Mentorskap 
Vi tog upp frågan om mentorskap. PNR syd har skrivit ihop en ”lathund” om vad som kan ingå 
i ett mentorskap, som vi tittade igenom. Vi i sydöst tycker också att det är bra med mentorskap 
så meddela gärna synpunkter till Jerker eller Sissi. Vi plagierar deras ”lathund” men ändrar till 
vår logga. 
 
Projekt 
Eftersom tanken och förhoppningen är att vi framöver ska jobba mer i projektform höll Sissi en 
presentation om hur och varför man ska jobba i projekt (skickar med Sissis presentation till 
minnesanteckningarna). 
Sissi, Ulla-Karin, Mimmi och Marie vill starta ett projekt hur behandlingen av lymfödem sker i 
vår region. 

Ingela har varit i kontakt med Frida Forsberg om PNR skulle kunna delta i något projekt eller 
arbetsgrupp som Frida håller i, eller har vetskap om. Frida vill gärna träffa PNR på nästa möte i 
mars för att diskutera saken. Frida med flera har startat (eller är på gång att starta) dessa 
aktiviteter: 

o Egenvårdsråd vid onkologisk behandling 
o Medicinsk Yoga för cancerpatienter 
o Mötesplats för cancerpatienter/närstående (inte Frida som driver detta) 
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Från Srinivas kom förslag på att PNR skulle kunna vara med i förarbetet för att RÖ planerar att 
bli ett ackrediterat cancercentrum. Ingela var i kontakt med Eva Jolly, koordinator på 
Comprehensive Cancer Center (CCC) på Karolinska US, som jobbade just med detta när CCC 
bildades på KS 2020. Eva påpekade att man kunde tagit in patient- och närstående företrädare i 
ett tidigare skede än vad de gjorde. Innan man tog in företrädare så intervjuades personerna i ca 
40 minuter av audit innan de blev godkända. I dagsläget så sitter patient- närståendeföreträdare 
med på många av CCC:s möten. Här kan ni läsa mer om Karolinska CCC. 

Ett annat ”projekt” är ett göra en poster om PNR:s arbete som ska presenteras på ett nordiskt 
nätverksmöte i Malmö 17/10. Postern och ev. posterpresentation ska vara på engelska. 
Nätverket syftar till att forskare, konsulter, sjukvården och administratörer ska dela kunskap och 
erfarenheter mellan de nordiska länderna. Nätverket syftar också till att stödja 
forskningssamverkan inom de nordiska länderna genom att hitta patienter till sin forskning och 
låta dem delta i studier över landsgränser. 

Meddela Ingela om några kan göra en poster till detta möte. Arbetet behöver komma i gång 
ganska omgående eftersom nätverket vill ha in presentationerna i god tid innan mötet. 

PNR:s kontraktstid 
Det är några från PNR vars kontraktstid går ut eller redan har gått ut. Vi gick igenom listan och 
detta kom vi fram till under mötet: 

o Rune avgår efter mötet i mars han är fortsatt gärna mentor till Lasse Rees. Efter mötet har 
Lasse meddelat att han inte har möjlighet att vara med i PNR och Rune kommer som tidigare 
meddelat sluta i PNR, han kommer inte vara med på vårt möte i mars. Rune hälsar till alla i PNR 
så väldigt mycket. 

o Tony stannar kvar hela 2022, förhoppning är att en ersättare från Mun- & 
halscancerföreningen ersätter Tony. 

o Mariana stannar kvar 2022 (behövs eftersom vi har så få från Jönköpings län) 
o Bengt kan vara kvar 2022 och vara mentor åt Olle 
o Matts vet vi dagsläget ej något om 
o Yvonne skickade ett mail efter vårt PNR-möte att hon avgår nu 
o Jerker stannar kvar som vice ordförande till halvårsskiftet 2022 för att sedan ev. avgå 

 
Kom gärna in med synpunkter på mandattid och hur vi ska tänka framöver. Kan vara 
viktigt att ha klart vid eventuell nyrekrytering. 

Processgrupper och medverkan från PNR 
Det är fortfarande ett fåtal som har blivit kallade till möten i de processgrupper de är 
med i, men de som ändå har blivit kallade, där har grupperna fungerat väldigt bra och 
representanterna från PNR har blivit väl lyssnade på. Ingela skickar återigen ut 
kontaktuppgifter (både till processledarna och processamornarna) med mailadresser till 
de representanter från PNR som ingår i processgrupperna. 

https://ki.se/forskning/karolinska-ccc-varldsledande-vard-och-forskning-inom-cancer
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Vi gick igenom listan och det fattas representanter från PNR i många grupper. Listan 
skickas med så titta på den och var och en tänker på om man skulle kunna gå in i någon 
av grupperna. Vi tar upp detta igen på mötet i mars och hoppas att vi kan fylla på listan.  
Jerker och Inger berättade för de nya hur det kan fungera i en processgrupp och vad 
man som PNR-medlem kan bidra med. 
 
Förslag från Bengt att bilda en arbetsgrupp där man jobbar med att få in personer i 
processgrupperna. Bengt tar på sig att bilda en grupp och vara sammankallande.  
 
Övrigt 

o Utvecklingskraft Cancer 2022 kommer att genomföras digitalt den 11 maj kl. 10-
15. Två från PNR får gå med arvode mot att de presenterar för övriga i PNR 
innehållet i seminarierna. Dock är det ok för alla som vill att anmäla sig till 
dagen (utan arvode). Meddela Ingela vilka som är intresserade av att delta.  

o Mariana berättade att hon bytt efternamn till Stålebrink (sitt flicknamn). 
o Tony berättade att han sitter med i en nationell gruppering som är remissinstans 

för det nya vårdprogrammet för huvud- och halscancer. 
o Inger sitter också med i en nationell vårdprogramgrupp, Cancer med okänd 

primärtumör (CUP). De har möten digitalt var tredje vecka. 
o Bengt berättade om arbetet med organiserad prostatacancertestning (OPT). Man 

har kommit olika långt i landet, vissa regioner är redan igång med testningen.  
Jönköping är i gång, i regionen är det vissa problem med att få över information 
från det ena systemet till det andra. 

o Christian sitter med i en nationell arbetsgrupp som ska ta fram MVP för sarkom. 
Han har deltagit i flera mötet som fungerat bra. 

o Tarmcancerscreening har kommit i gång i sydöst med provtagning på män och 
kvinnor mellan 60 och 74 år. Kritik har kommit till åldersspannet, varför man 
just valt detta? 

o RCC-dagarna är planerade den 5-6 maj i Umeå. Vi återkommer om eventuellt 
deltagande från PNR. 

 

Nästa möte kommer att hållas den 24 mars via Zoom (återkommer med inbjudan och om tid). 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prostatacancertestning/nationell_rekommendation_opt_rcc_2020.pdf
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