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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum: 12 juni 2018 

 

Deltagare  

Stig Hanno (ordf.) och Arja Leppänen (sekr.). 
Margareta Haag (vice ordf.), Barbro Sjölander, Bo Karlsson, Kristina Karlsson, 
Yvonne Larsson, Anita Wanngren, Elisabet Asker, Karin Mellström, Leena 
Jibbeford, Solveig Lind, Siri Kautsky, Aime Koolmeister, Marina Fredriksson, Annika 
de Agé, Marie Robertsson, John Stewart, Herman Essén, Tommy Björk, och Henrik 
Almlöt. 
Föreläsare: Lena Sharp. 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet. 
 

2. Val av justerare 
Barbro Sjölander valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 

3. Godkännande av dagordning 
Föreslagna dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av föregående mötesanteckningar från PNR-möte den 11 

april 2018 
Minnesanteckningar från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 

5. Information från RCC- dagarna i Malmö.  
Länk till RCC-dagarna och föreläsningar, 
Hur ska man agera mot RCC Syds utlysning av ordförandepost? Ordförande Stig 
Hanno fick i uppdrag att skriftligt ifrågasätta förfarandet av att tillsätta ordförande i 
RCC Syd och kontakta RCC Samverkans chef Beatrice Melin ang. detta. 
Minnesanteckningar från PNR-representanternas möten under RCC-dagarna har 
skickats till rådets representanter och ordförande vill gärna ha input från PNR. 
(bilaga 1,2) 
Länk till den nationella webutbildningen för patientföreträdare skickas till rådets 
medlemmar när utbildningen lanseras på hemsidan. 
Barbro Sjölander rapporterade från möte som regeringskansliet bjöd in alla 
nationella patientorganisationer till ang. bildande av ett nationellt patient- och 
närståenderåd.  
 

6. Rehabilitering och palliativ vård - implementering av Nationella 
vårdprogram Stig, Barbro och Margareta rapporterade från möten i 
rehabiliteringsgruppen. (bilaga 3) 
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Ansvar och befogenheter för RCCs processledare inom rehabilitering 
diskuterades. 
Patientsäkerhet för att säkerställa vården bör lyftas ytterligare.   

 

7. Lena Sharp, tf. avdelningschef RCC, kommenterar sina 5 högst 

prioriterade frågor i 2018  

Långsiktig inriktning för nationella arbetet med cancervården. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/cancervarden-ska-

starkas-och-bli-mer-langsiktig/ 

 

 Rehabilitering 

 SVF  https://www.youtube.com/watch?v=c8hlpJ2-iuQ 

 Ca-Prim       

 
 Teledermatoskopi https://www.cancercentrum.se/stockholm-

gotland/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/projekt-teledermatoskopi/ 

 Kompetensförsörjning 

 Partnerskap med patienter och närstående  

 Jämlik vård https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-
uppdrag/jamlik-vard/ 

 
Studie som gjorts av RCC Stockholm Gotland inom jämlik vård.  ”Access to 
supportive care during and after cancer treatment and the impact of 
socioeconomic factors” 

 Prevention 
 

8. Ev. Rapporter från arbetsgrupper:  

Regionens sjukhus, Barbro rapporterade från arbetsgruppens 

arbetsmöte. På nästa möte den 29 augusti kommer man att arbeta med 

ett ramverk om hur man samverkar med vården. Trovärdighet.  
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Arbetsgruppen består av Anita, Bo, Gunila, Henrik, Karin, Marina, Siri, 

Yvonne, Trygve/Elisabet.  

Barbro rapporterade från möte med NKS.  

Barbro rapporterade från Strategiska patientrådet på Karolinska där hon 

är vald som patientföreträdare. https://www.karolinska.se/for-

patienter/din-vard-pa-karolinska/patientinflytande/strategiska-patient--

och-narstaenderadet/ 

Intressant informationsmaterial ”Growing patient participation” 

https://www.napp.org.uk/GPP_GettingStarted.pdf 
 Rehabilitering - punkt 6  
 Palliativ vård – punkt 6 
 Bemötande i vården bordlades 

Mångfald/jämlik vård, på PNR-mötet i augusti blir det föreläsning av 
Arja om Botkyrkaprojektet och implementering av Hälsoinformatörer i 
regionen. 
Partnerskap med patienter - HSF:s projekt avslutad. När 
handlingsplanen är godkänd skickas den till PNR-medlemmar. 
Hälso-och sjukvårdens organisering /RCC Målet är uppnått och visar 
till regeringens beslut, se punkt 7 
E-hälsa och IT inom cancervården/SLL Bo rapporterade från gruppens 
vidare arbete och poängterade digital Min vårdplan. Digitala vårdbesök 
arbetar man vidare med och undersöker vad som är på gång. 
En inventering och förslag på åtgärder kommer att presenteras på PNR-
mötet i december. 

9. Gotlandsfrågor Bordlades. 
11. Övriga frågor  
12. Nästa möte 29 augusti kl. 14.30-17.30  

       Datum för årets PNR – 2018, kl. 14.30-17.30 
 3 oktober 
 5 december 

13. Mötet avslutas 
 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
Arja Leppänen       Barbro Sjölander  
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