
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2022-03-24 
Digitalt möte via Zoom 
 
Närvarande: Jerker Pernrud, Sissi Hamnström, Bengt Ekvall, Tony Nilsson, Lars Alvefjord, 
Mariana Stålebrink, Christian Wessén, Ulla-Karin Svensson, Nahreen Tynngård, Marie 
Andersson, Michael Liderfors Westholm (del av mötet), Michael Sylvan, Mimmi Hogland 
Blomkvist, Inger Berg, Ulf Darelid, Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, Marie Savén, Per 
Sandström, Frida Forsberg och Annica Tomasson. 
 
Ordförande: Jerker Pernrud/Sissi Hamnström. 
Sekreterare: Ingela Jacobsson 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna. Som tidigare har aviserats så avgår Jerker som 
ordförande och förslag är att Sissi Hamnström kliver upp som ordförande och Jerker är vice 
ordförande fram till halvårsskiftet. Från och med 2022-07-01 så är förslaget att Ulla-Karin 
Svensson blir vice ordförande. Förslagen godkänns av PNR. Sissi håller i resten av mötet som 
ordförande.  

• PNR representeras i RCC:s sydösts styrgrupp av Jerker, Sissi och Ulla-Karin fram till 
halvårsskiftet och efter det så blir Sissi och Ulla-Karin kvar när Jerker har slutat. 

• I NAP gruppen sitter Jerker och Sissi fram till halvårsskiftet och efter det så ersätter Ulla-
Karin Jerker i gruppen. 

• I processledarmötena så sitter Jerker, Ulla-Karin och Mimmi fram till halvårsskiftet och 
sedan blir Ulla-Karin och Mimmi kvar. 

 
Information från RCC (Srinivas Uppugunduri) 
I samverkan har alla möten varit digitala och ska vara så framöver också utom de planerade 
internaten. Det är tre stora frågor som är aktuella just nu: 

• Tarmcancerscreening  
Har börjat runt om i landet. I Region Östergötland är screeningen i gång. Jönköping 
startade i februari och Kalmar planerar starta i september 2022. Runt om i landet är det 
brist på koloskopister, nyrekrytering och utbildning behövs. 

• Utrotning av livmoderhalscancer 
Drivs som en klinisk studie. Alla tillstånd är klara. Man ska ha samma upplägg i hela 
landet. Hela sydöstra sjukvårdsregionen är med i studien men Östergötland är först ut 
(Jönköping och Kalmar ansluter sig senare). Man nyttjar den infrastruktur som redan 
finns. Övriga regioner i Sverige är i gång.  

• Prostatacancertestning 
Region Jönköping driver piloten. Blodprov för PSA ska kunna tas på valfri vårdcentral 
men vissa tekniska problem har gjort att det inte fungerar fullt ut ännu. Bengt Ekvall är 
med i gruppen som driver piloten. Han kommer att berätta hur det går i projektet på ett 
PNR-möte längre fram. 
 

Cancerrehabilitering (Annica Tomasson och Frida Forsberg) 
Se bildspel som skickas med minnesanteckningarna. 
Det kommer att vara en digital temadag om cancerrehabilitering den 6 april 2022 
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/220406-inbjudan-
komplementarmedicin.pdf 
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Här kommer länk till broschyren: ”Om du funderar på komplementär och alternativ medicin” 
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-
vard/cancerrehabilitering/om-du-funderar-pa-komplementar-och-alternativ-medicin-web.pdf 
 
Frida efterlyser om det är något vi saknar inom cancerrehabilitering och vill gärna ha en dialog 
med PNR om detta. Viktigt även med information till patienterna om aktiviteter som finns 
tillgängliga.  
 
Comprehensive Cancer Centre (Per Sandström) 
Se också medskickad Powerpointpresentation. 
Per presenterade sig. Han är kirurg och har mest arbetat med cancerkirurgi. Han har alltid tyckt 
att patientrollen har varit viktig. 
Region Östergötland ska ansöka om att bli ett ackrediterat cancercentrum men för att bli det är 
det en lång och krävande process innan. Reidar Källström är ansvarig för arbetet med processen 
och Erik Hillborn är projektledare med start den 1 april 2022. Per är den som startat arbetet och 
tagit fram underlag och även tagit de första kontakterna. 
En ackreditering som Comprehensive Cancer Centre innebär att verksamheten har en 
kvalitetsstämpel enligt kriterier uppställda av Organisation of European Cancer Institutes 
(OECI). Denna ideella, ickestatliga organisation bildades 1979 i syfte främja samarbeten mellan 
europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet. Allt som allt finns idag 20 
Comprehensive Cancer Centre i världen. 
OECI anser att patientmedverkan ska finnas med redan från början i ansökningsprocessen så 
därför kommer PNR vara en viktig del i arbetet. Det finns ett helt kapitel (nr 3) som handlar om 
patientmedverkan och det är där Per vill ha vår hjälp. Dels att läsa detta kapitel och därefter ha 
synpunkter på innehållet. https://www.oeci.eu/accreditation/Attachments/OECI-Qualitative-
standards.pdf 
Vid varje möte ska det också helt finnas med patientföreträdare och det vill man också ha med 
redan i början av processen. Ett stormöte kommer att vara den 22 april 2022 och där kommer 
Lars Alvefjord, Mariana Stålebrink och Inger Berg medverka (Per kallar till detta möte). Ett 
studiebesök kommer också genomföras i Oslo 8–9 juni 2022 och där efterfrågas 
patientföreträdare. 
Kontakt behöver även tas med patientföreningar för att få en bredd och mängd företrädare. 
En annan sak som Per tog upp var att alla nya forskningsansökningar till nya studier ska läsas av 
patientföreträdare för att kunna ge sina synpunkter. Nahreen Tynngård visade sitt intresse där.  
 
 
Övrigt 

• Bengt Ekvall kommer att bilda en liten grupp som ska jobba med att få in PNR- 
representanter i processgrupperna. Hör av er till Bengt om ni vill ingå i gruppen om ingen 
hör av sig till Bengt så kommer han att ta kontakt med några för att komma i gång med 
arbetet. 

• Utvecklingskraft cancer kommer i år att vara digital den 11 maj kl. 10-15. Alla från PNR 
har möjlighet att delta men två får delta med arvode mot att de delger gruppen vid ett 
senare tillfälle. Det blir Inger Berg och Bengt Ekvall som får delta med arvode.  
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• RCC-dagarna kommer i år att vara i Umeå 17–18 maj. Christian Wessén och Michael 
Liderfors Westholm kommer att delta och kommer senare att delge PNR innehållet i 
dagarna. 

 
• Christian Wessén och Nahreen Tynngård planerar att göra en poster om PNR till ett 

nordiskt möte som hålls i Malmö den 13 oktober 2022. 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration-
pakkeforlob/ Jerker och Bengt ställer upp med fakta till postern vid behov. 

 
• Ett projekt om lymfödem kommer att genomföras av Sissi Hamnström, Mimmi Hogland 

Blomkvist, Ulla-Karin Svensson och Marie Andersson. Vi kommer att få veta mer om 
projektet vid ett senare PNR-möte 
 

Nästa PNR-möte kommer att vara ett fysiskt möte den 31/5 (återkommer om tid) i RCC:s nya 
lokaler på Kungsgatan 23. Lokalerna ligger centralt i Linköping och nära centralstation. På 
eftermiddagen tänkte vi bjuda in de som slutat i PNR på tårtkalas så vi får chans att säja hej då till 
varandra. Så vi hoppas att de avgående har tid och lust att komma. Vi får inte heller glömma bort 
att ta nya foton på vårt PNR. 
 
Ingela Jacobsson 
RCC sydöst 
Tel: 072 241 3957 
Ingela.jacobsson@regionostergotland.se  
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