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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 5 december 2017 

Deltagarlista  

Stig Hanno (ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Margareta Haag (vice ordf.), Anita Wanngren, Annika de Agé, Annika Thunell, 
Barbro Sjölander, Bo Karlsson, Christina Wallentin, Eva Andersson Hedén, Gunila 
Norberg, Ingegerd Paulsson, Katarina Berg, Margareta Westermark, Marie 
Robertsson, Tommy Björk, Trygve Åhlstad, och Wiveka Ramel. 
Föreläsare: Ylva Hellstadius, Maria Hellbom, Helena Ullgren, Carina Rundström 
och Roger Henriksson. 

 
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet och mötesdeltagarna 
presenterade sig. 
 
2. Val av justerare 
Tommy Björk valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 
3. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 
4. Godkännande av föregående mötesanteckningar 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  
  
5. Cancerrehabilitering,  
Maria Hellbom, chef Centrum för cancerrehabilitering och Ylva Hellstadius, 
processledare cancerrehabilitering. 
Ylva informerade om sitt uppdrag som processledare för cancerrehabilitering och 
återkommer på PNR-mötet i februari. 
Maria presenterade Centrum för cancerrehabiliterings arbete och verksamheter 
samt förklarade hur det fungerar med remisser m.m. (bilaga 1) 
Länk till Vårdprogram cancerrehabilitering: 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-
vard/rehabilitering/vardprogram/ 
 
6. Stödpersonsutbildning, Tommy Björk 
Tommy rapporterade att föreningarna kommer att erbjudas en 
stödpersonsutbildning som arrangeras i samarbete med RCC och 
Cancerrådgivningen. Har man frågor eller tips till utbildningens innehåll så kontakta 
Tommy Björk, tommy.bjork@lungcancerforeningen.se 
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7. Prioriterade frågor 2018 (bemötande, cancerrehabilitering, mångfald, egenvård 
(workshop), primärvården)  
Stig presenterade en sammanställning av de prioriterade frågor som PNR diskuterat 
och beslutat för 2018. Inom varje prioriterad fråga finns en arbetsgrupp och det kom 
förslag från PNR att arbetsgrupperna ger en rapport om sitt arbete på kommande 
möten. (bilaga 2) 

    
 
Barbro har haft möte med Karolinska, Anna Blommengren, för att diskutera 
patientmedverkan vid patientflödesledningsborden. 
De har ännu inte fastslagit hur denna medverkan ska se ut och Tema cancer har 
valt att pausa fortsatt arbete till nästa år. 
I dokumentet som finns med som bilaga diskuterades att det bör alltid vara två 
patientrepresentanter med, uppdraget bör vara tydligt och de ömsesidiga 
förväntningarna dokumenterade. Den tänkta mandattiden 1 år känns kort. 
Patientrepresentanten ska representera fler än sig själv. 
I dokumentet talas om att man ska representera den aktuella patientgruppen och 
inte sin patientförening. Barbro klargjorde att jag inte förstår vad skillnaden är. 
(bilaga 3) 
Patientrepresentant Anita Wanngren, BCF Amazona, deltar i arbetsgruppen med 
ärftlig cancer på Karolinska.  
Roger informerade om samarbetet med Karolinska. Han önskar att PNR diskuterar 
hur man ska uppnå en optimal patientsamverkan i hela sjukvården.  
 
8. ASIH-projektet: Samverkan mellan avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och 
akutsjukvård, Helena Ullgren och Carina Rundström, Samordnande 
kontaktsjuksköterskor. Bilaga PPT 
Informerade om samordnande kontaktsjuksköterskans roll och arbetsuppgifter, samt 
om ASIH-projektet. 
Vilka kritiska punkter finns? PNR önskar uppföljning med politikerna om de frågor 
som lyfts på tidigare seminarium och Carina och Helena återkommer med en 
sammanställning av de frågor som de anser vara kritiska och som PNR kan/bör 
lyfta.  
Hur ser utvärderingen av vårdvalet för ASIH ut? 
Roger/Carina/Helena, Sammanställning? 
Bedömningsenheter på Karolinska ska finnas i Solna och Huddinge. Patienter ska 
bedömas på den avdelningarna där man normalt vårdas. 
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9. Överlevnadsutveckling inom cancer, Roger Henriksson 
Presenterade överlevnadsstatistik för olika cancerdiagnoser. Man kan tydligt se att 
det är en förbättring för de flesta cancerdiagnoserna. 
Cancerplanen:  
positivt: Patientmedverkan har ökat, Diagnostiskt centrum, mindre tumörgrupper har 
lyfts, MDK, multidisciplinär konferens) för patienter,  
Inte kommit så långt: Förnyad medicinsk bedömning(second opinion)  
Februarimötet: workshop om cancerplanen 
SVF, Standardiserat vårdförlopp, blir ett av ämnena på grundutbildningen i januari. 
 
10. RCCs framtid, Roger Henriksson 
RCC mottog Årets jämlikhetspris 2017 från SLL 
RCC kommer att finnas kvar de närmaste åren. Nationella cancerstrategin fungerar 
som modell för andra sjukdomsgrupper. 
 
11. Mångfaldsgruppen, Christina Wallentin, Cajsa Lundberg och Arja. Hur ska vi 
arbeta för mångfald i patient/närstående-representation? Arja 
De flesta PNR är väldigt homogena och mångfald inom PNR är en aktuell fråga. 
PNR utsåg på föregående möte en arbetsgrupp, Christina Wallentin, Cajsa 
Lundberg och Arja Leppänen, som rapporterade från sitt arbetsmöte där man 
diskuterade förslag från förra PNR-mötet och hur man ska arbeta med mångfald 
inom Jämlik vård. 
- Frågan om PNR´s struktur diskuterades: Är det bara patientföreningar för en 
cancerdiagnos som ska delta eller ska vi öppna för fler intresseföreningar som t.ex. 
Ung cancer, kulturföreningar med cancergrupper?  
- Arrangera workshop i Botkyrka tillsammans med HI och PNR där vi diskuterar 
olika kulturella frågor inom cancer. Hur ser det ut inom olika kulturerna? 
- Öka mångfalden i PNR 
 
12. Gotlandsfrågor 
Bordlades 
Rådslag på Gotland planeras men datum är inte fastsatt. 
 
13. Övriga frågor  

 Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (General Data 
Protection Regulation, GDPR) i kraft. Förordningen innebär ett skärpt och i 
stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för 
svensk del bl.a. i att personuppgiftslagen, PuL upphävs. För hälso- och 
sjukvårdens del betyder reformen att en större andel av gällande 
dataskyddsreglering kommer att finnas utanför patientdatalagen.  

      PNR önskar mer information om den nya lagen och Arja fick i uppdrag till 
nästa PNR-möte att undersöka möjligheterna för en föreläsning i ämnet. 

 Patientorganisationerna kan låna möteslokaler på RCC på tisdagar och 
torsdagar: detta bör avtalas i god tid innan mötesdatum med receptionen 
eller Arja. 
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14. Nästa möte, den 8 februari, kl. 14.30-17.30  
Datum för nästa års PNR – 2018, kl. 14.30-17.30 
 8 februari 
 11 april 
 12 juni 
 29 augusti 
 3 oktober 
 5 december 
Grundutbildning för nya patientrepresentanter i PNR, 24 januari 2018, kl. 10-16 
 
15. Mötet avslutas  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet med att önska alla en 
God jul och Gott nytt år. 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen       Tommy Björk 
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