
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2022-08-31

Närvarande: Jerker Pernrud, Sissi Hamnström, Tony Nilsson, Lars Alvefjord, Mariana Stålebrink,
Christian Wessén, Ulla-Karin Svensson, Inger Berg, Ulf Darelid, Matts Järgården, Ingela
Jacobsson, Marie Savén, Charlotte Carlsson, Jonna Källström och Erik Hilborn.

Ordförande: Jerker Pernrud
Sekreterare: Ingela Jacobsson

Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna till Nässjö.

Information från RCC (Marie Savén) Zoom
 Hans Hägglund har slutat sin tjänst som nationell cancersamordnare. Helena Brändstöm

går in som tf tills ny samordnare är på plats.
 Ny medicinsk direktör är tillsatt i Region Östergötland och det är Karl Landegren som

närmast kommer från Region Kalmar där han jobbat som hälso- och sjukvårdsrådgivare.
 Nya medarbetare på kansliet RCC är tre nya statistiker.
 Standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF), sydöst kom upp till 70% men tyvärr

kom ingen upp till målet 80%.
 RCC samverkan kommer att under hösten jobba med ”Vägen framåt” med

frågeställningen ”Vad har vi jobbat med och vad ska vi jobba vidare med?”

Cancerrehabilitering (Jonna Kjellgren) Zoom
Jonna presenterar sig, jobbar som fysioterapeut på onkologiska kliniken på US
Linköping. Jonna jobbar med mediyoga (medicinsk yoga) och denna typ av yoga är
framtagen för vården och i stort sett alla kan använda den, inget får göra ont utan det ska
vara mjukt. Forskning visa att mediyogan har många goda effekter på kroppen bl.a. går
pulsen och blodtrycket ned. Tillsammans med Frida Forsberg har de startat ett projekt
som innebär att cancerpatienter har möjlighet att vara med på mediyoga kostnadsfritt.
Dels har Jonna mediyoga med cancerpatienter på sjukhuset med det har också startat 4
grupper (med 10-15 personer i varje grupp) i RCC:s lokaler på Kungsgatan 23 i
Linköping, där patienter som är under behandling eller nyligen genomgått behandling får
delta i mediyoga. Man kan vara med vid 10 tillfällen (en kursomgång) utan kostnad. Man
kan också vara med digitalt via Skype om man har lång resväg eller har svårt att ta sig till
lokalen. Aktiviteten sprids via kontaktsjuksköterskor, kuratorer, 1177 och broschyrer
som ligger i väntrum. Det finns finansiering till projektet fram till 2023 men
förhoppningen är att detta ska bli en permanent aktivitet. Det är planerat ytterligare
tillfällen för unga mammor med bröstcancer där upplägget är mediyoga och samtal
tillsammans med kurator i totalt 1,5 tim med efterföljande fika.

Vad gör en processamordnare (Charlotte Carlsson Region Jönköping)
Det finns tre stycken processamordnare inom RCC sydöst, Charlotte Carlsson i Region
Jönköping, Jessica Ericsson i Region Kalmar och Pia Landberg i Region Östergötland. De har ett
tätt samarbete och har möte varannan vecka.

https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf


Charlotte är vårdadministratör i botten och har jobbar mycket med IT-stöd bl.a. införande av
journalsystemet Cosmic och sedan i förvaltning av labsystemet Labros. Hon jobbar nu 50% i
RCC sydöst men jobbar även nationellt med SVF (standardiserande vårdförlopp) och ”Vägen
framåt”
Vi hade en kreativ dialog med Charlotte under vårt möte.

I processgrupperna så finns det namngivna patient/närstående representanter i nästan varje
processgrupp. PNR upplever att de inte blir kallade till möten som precessledarna har och undrar
vad ska vi göra för att ändra på detta. Fortfarande skylls det på pandemin men troligtvis är detta
inte hela sanningen. Charlott tycker att PNR ska knacka på och bjuda in sig själva men detta kan
också vara svårt när man inte vet vilken aktivitet som processgruppen har, PNR tycker här att
processamordnarna har ett ansvar att piska på processledarna att kalla PNR till ALLA sina möten
och sammankomster. Det uppstod en diskussion om att processledarna inte behöver vara läkare,
de kan ha svårare att komma ifrån det dagliga arbetet med patienterna. Ex. så inom patologin så
fattas det många läkare (diagnostiker) men även att det kommer att bli en brist på biomedicinska
analytiker i en snar framtid. I dag skickar man provmaterial för diagnostik till andra regioner för
att minska väntetiderna för diagnostik.
Det finns dock goda exempel på processgrupper där det fungerar bra och där PNR blir kallade
och där man tycker att man har inflytande i processen (ex. den palliativa processgruppen).
Charlotte jobbar också med att ta fram ett underlag för att berätta om SVF till regionerna. Hon
skickar ut brev till att verksamhetschefer som jobbar med cancervård i Region Jönköping. Träffar
dem och diskuterar varför man inte kommer vidare med att alla cancerpatienter ska ingår i ett
standardiserat vårdförlopp.
Charlotte pratade också om OPT (organiserad prostatacancertestning) se medskickad
presentation. Region Jönköping är den region som testar IT-systemet. Man använder 1177 till att
kalla patienterna men patienterna bokar själva sin tid på VC eller sjukhus för PSA-prov
(blodprov).

CCC: Comprehensive Cancer Centre (Erik Hilborn)
Erik berättade om hur arbetet fortskrider med att Region Östergötland och Linköpings
universitet ska bli ett ackrediterat cancercentrum. Se medskickad presentation.
Vid mötet i Valencia i juni med OECI (Organisation European Cancer Institute) beslutades att vi
fick gå vidare i ansökningsprocessen att bli ackrediterade. I detta arbete vill man ha med
patient/närstående representanter i så stor utsträckning som möjligt. (Se medskickad
presentation).

Övrigt: Tony och Jerker meddelar att de inte kommer att vara med i PNR efter årsskiftet.

Tyvärr så blir det ingen poster om PNR på ”Nordic collaboration on cancer patient pathways” i
Malmö eftersom det inte blev så många postrar anmälda. Men Jerker och Christian åker som
planerat på mötet.

Nästa PNR- möte kommer att vara den 24 oktober (extrainsatt möte) och nästa ordinarie
möte kommer att vara den 24 november båda i RCC:s lokaler på Kungsgatan 23 i
Linköping

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




