
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2022-05-31

Närvarande: Jerker Pernrud, Sissi Hamnström, Bengt Ekvall, Tony Nilsson, Lars Alvefjord,
Mariana Stålebrink, Christian Wessén, Ulla-Karin Svensson, Nahreen Tynngård, Marie
Andersson, Mimmi Hogland Blomkvist, Inger Berg, Ulf Darelid, Matts Järgården, Ingela
Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, Marie Savén, Linda Joki och Annica Tomasson, Monica
Arvidsson.

Ordförande: Sissi Hamnström.
Sekreterare: Ingela Jacobsson

Ordförande Sissi Hamnström hälsade alla välkomna. Sissi meddelade att hon kliver av som
ordförande efter dagen möte p.g.a. för hög arbetsbelastning på sitt jobb. Jerker Pernrud tar över
rollen som ordförande igen och lovar att sitta kvar till årsskiftet, Ulla-Karin Svensson blir vice
ordföranden.

 PNR representeras i RCC:s sydösts styrgrupp av Jerker och Ulla-Karin.
 I NAP-gruppen sitter Jerker och Ulla-Karin.
 På processledarmötena så sitter Jerker, Ulla-Karin och Mimmi.

Information från RCC (Srinivas Uppugunduri)
Srinivas presenterade sig för de som inte träffat honom tidigare.

 Det har anställts en nationell samordnare för MVP, Claire Micaux RCC norr. Hon ska
titta på hur Min vårdplan (MVP) används. Kontaktsjuksköterskornas roll är viktig och
de behöver få stöttning i sitt arbete med bl.a. MVP.

 Sjöbergsstiftelsen vill göra en satsning på att skapa ett kunskapscentrum för att stötta
regionerna med bl.a. basala saker som kost, träning med mera.

 Arbetet med att bilda ett Comprehensive Cancer Centre (CCC) fortskrider. En
projektledare Erik Hilborn, har anställts av RCC för uppdraget. I mitten av juni kommer
det att vara ett möte i Valencia där det kommer att bestämmas om US kan gå vidare i
processen att bli ett ackrediterat cancer centrum.

 Screeningarbetet pågår för fullt. Vid tarmscreening fattas det fortfarande koloskopister.
 I Stockholm har det startat en pilot med ”lungcancerscreening” som ska vidgas. Man ska

undersökt 1000 storrökande kvinnor med datortomografi under de närmaste två åren för
att fånga lungcancer i ett tidigt stadium.

Cancerrehabilitering (Annica Tomasson)
Det händer mycket på området cancerrehabilitering just nu.

 Nationellt: -Webbutbildning för primärvården + strukturerat arbetssätt (se film)
 Sjöbergsstiftelsen Förstudie kring Rehabplattform (se Srinivas anteckningar)
 Sydöst: MVP - har införts för bröst, prostata, kolorektal, CNS, ovarial, urinblåsa och

penis. Höst: mylom, huvud-hals, lunga, barn ALL, sarkom, cervix, CUP: Våren -23 hud,
pankreas, njure.

 Utvärdering av Min vårdplan (MVP) är under framtagande.
 Rehabguide (utifrån resultaten i Hälsoskattningen) som stöd för vårdpersonalen i alla 3

regionerna.

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/informationsmaterial-och-lankar/


 Lymfödem -strukturerad för bröst fr o m i höst, öron- näs och hals (där fysioterapeut
ska anställas) (+nutrition 1 påse näringsdryck innan kirurgi för att optimera, gyn på sikt.

 Ett välfungerande omhändertagande av lymfödempatienter i slutenvård och vidare hela
vägen till primärvården.

 Speciell satsning för sarkom- och neuroprocessen
 Gympasalpå gång i gamla ortopedhuset
 Inspirationsföreläsning för patienter som ska börja/är i onkologisk behandling med start

3/6 – svårighet att nå ut med info till patienterna
 Prehabstudie (fysisk aktivitet, kost, rök- och alkoholstopp) – kirurgen. Här ska vi försöka

få till ett tillfälle ev via Zoom för information om studien.
 Träning på F&S x 15 under våren – Kropp Sinne Hälsa – Plan för vidgning i hela RÖ till

hösten
 Promenadgrupper: hematologen, onkologen, @jaggarinteensam
 Medicinsk yoga, lokaler på RCC och på hematologen.
 Look Good Feel Better (sminkkurs för tjejer med cancer, en aktivitet som betyder väldigt

mycket för det psykiska måendet)
 Ambition att anställa ytterligare 1 fysioterapeut + 1 arbetsterapeut på onkologen (rehab-

koordinator , hjärntumör)

Utrotning av livmoderhalscancer (Linda Joki)
 Tidplanen ligger att komma i gång under 2022. Se Lindas presentation
 En fråga kom upp om vuxna män kan vaccinera sig? Och det kan man men då får man

betala vaccinationen själva.
Övrigt:

 Bengt berättade om hur arbetet med OPT (organiserad prostatatestning) fortskrider, ”På
väg mot screening”. Se medskickad presentation.

 Bengt har inte kommit i gång med arbetet att få till en dialog med processledarna för att
få till att medlemmar från PNR blir kallade till process-möten. Bengt ska också försöka få
in patient- och närstående representanter i alla processgrupper under hösten. Ha en dialog
med Bengt om ni kan tänka er att delta i någon viss processgrupp.

 Bengt hade varit med på ett möte med processgruppen urinblåsecancer som var ett bra
möte och där han kända att man lyssnade på vad han hade att säga. Se medskickad
presentation.

 Ulla-Karin berättade om det planerade projektet om lymfödem. Det är många som
drabbas efter sin canceroperation. Planen är att undersöka hur det ser ut i regionen och
kartlägga nuläget och hur skiljer det sig åt mellan diagnoserna/operationerna. Vilka
hjälpmedel finns att få och vilken hjälp kan man få i de olika regionerna. Planerad start
hösten 2022 efter godkännande av Srinivas.

 Processledarmötet den 28 april var fysiskt på RCC där deltog Mimmi, Jerker och Ulla-
Karin. Helena Stiller visade resultat från PREM-enkäten (patientreported experience
measures). Alla processledare hade fått en hemuppgift där man skulle reflektera över sin
roll som processledare och vilka viktiga relationer man har både inom och utanför sin
klinik och region. Tyvärr var det inte fler än Ingela och ev någon mer som hade tagit med
patient- och närstående som en viktig del av processarbetet. Mimmi tog upp detta i
storgruppen.

 Utvecklingskraft cancer, Inger och Bengt deltog med arvode. Båda var överens om att det
var en mycket bra dag med bra upplägg. Presentationer från dagen finns här.

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/presentationer-utvecklingskraft-cancer-2022/a1-screening-for-armlymfodem.pdf


 RCC-dagarna hölls i år i Umeå. Från vårt PNR deltog Christian och Michael L W. Det var
två späckade dagar med föreläsningar och valbara seminarier. Christian berättade om
process i cancerrehabilitering. Man pratade också om vikten av prehabilitering. Finns
också svårigheter för patienter som vårdas över länsgränser med ex olika journalsystem.
Intressant föredrag om cancergenetik möjliga behandlingar som förr omöjliga. Fler barn
överlever tack vare målriktade behandlingar. Ännu har inga presentationer från dagarna
lagts upp på webben men återkommer när de blir tillgängliga.

 Ett stormöte om arbetet med att US Linköping ska bli ett ackrediterat cancercentrum har
genomförts och där deltog Inger, Lars och Mariana. Det finns en önskan om att ha med
patienter och närstående i hela processen. Frågan kom upp på vårt PNR-möte om detta
är ett arbete för PNR eller om man ska hänvisa till patientföreningarna. Andra tyckte att
man kan jobba med frågan både i PNR och patientföreningarna. Vid ny förfrågan om
involvering från PNR så finns det flera stycken som är intresserade att delta.

 Monica visade hur man bäst skriver reseräkning för ev utlägg vid resor och parkering.
Skickar med reseräkning för framtida behov.

 Dagen avslutades med fotografering och tårtkalas. Vi hade fått hälsningar från tidigare
medlemmar via Ingela men Rune Jansson kom och fikade med oss och det var härligt att
träffa honom igen.

Att göra/ förslag till kommande PNR:
 Min vårdplan, Veronica Berglund
 Utveckling av cancerläkemedel med hjälp av zebrafiskar, Lasse Jensén

Nästa PNR- möte kommer att vara den 31 augusti 2022 på hotell Högland i Nässjö


