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Årsrapport 2019 - Patient och närståenderådet (PNR) Stockholm Gotland 
  

• I rådet ingår de cancerprofilerade föreningar för patienter och närstående (PNT) som vill 
medverka. Vi arbetar aktivt för att få fler aktiva företrädare (PNT).    

• Vi har under året haft sex möten á tre timmar. Minnesanteckningar med bilagor finns på 
hemsidan. Här finns detaljerad information om vårt arbete 

• Namn på ordinarie ledamöter finns på RCC:s hemsida.    
 
På hemsidan finns mer information samt en webbutbildning om arbetet inom RCC och rollen som 
företrädare. https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-
ochnarstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/  
 

PNR:s verksamhetsprogram 2019 
Den 5 december 2018 beslöt PNR prioritera samma ämnesområden år 2019 som 2018. PNR 
godkände nedanstående förslag till gruppindelning och förslag på ansvarig(a) inom resp. arbetsgrupp 
samt förslag på benämning av gruppen. Målet är att fler än de namngivna ska vara/bli delaktiga.   
1. Sjukhusgruppen (Barbro, Anita)  
2. Arbetsgrupp rehab och palliation inkl. CaPrim (Margareta, Barbro, Stig)  
3. Arbetsgrupp Jämlik vård (Arja, Christina) inkl. Standardiserade vårdförlopp (SVF) (Margareta, 
Barbro)  
4. Arbetsgrupp kunskapsstyrning i partnerskap med patienter (Stig, Margareta)  
5. Arbetsgrupp E-hälsa (Bo) 
6. Den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering (Margareta) 
7. Diagnostiskt Center (Margareta)  
8. RCC utvecklar i samverkan med PNR nya samarbetsformer under 2019 med och inom Gotland.   
9. Medverka i arbetet med Cancerplan 2020 - 2023. Workshop om Cancerplanen kommer att 
arrangeras under våren.   
10. Informationsdag om Komplementär- och alternativmedicin den 28 mars.   
 

 PNR:s viktigaste frågor under 2019. 
• Uppföljning av Cancerplan 2016 - 2019. RCC har i PNR redovisat läget. Detta blir ett viktigt 

utvecklingsområde enligt den nya Cancerplanen 2020 – 2023. 

• Innehållet och målen i Cancerplan 2020 – 2023. Se minnesanteckningarna bla från 4 
december.  

• Utveckla samverkan inom vårt RCC och inom PNR. Bristen på företrädare för patienter och 
närstående kräver nytänk och aktiviteter i alla regioner och inom alla föreningar. Se 
mötesanteckningar 4 december.  Utveckling pågår i dialog med RCC:s ledning och inom  
RCC i samverkan och i den Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP). 

• Arja Leppänen har i mitten av året lämnat uppdraget som processledare för 
patientsamverkan. Siri Kautsky har ersatt henne. 
  

               
                                 PNR:s nuvarande och tidigare ordförande Stig och Barbro tackade Arja  

                                        för ett mycket förtjänstfullt arbete och ett gott samarbete under flera år.                              
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• Val av Jan Bagge till ordförande 2020 efter Stig Hanno och Mariana Fredriksson till vice efter 
Margareta Haag.  

• PNR:s verksamhetsprogram 2020. Förslag i minnesanteckningar 4 december. Beslut vid PNR:s 
första möte 2020.  

 
       PNR härutöver arbetat med följande; 

• Sjukhusgruppen har redovisat en vision för patientsamverkan på sjukhusen,  

• PNR har i skrivelser mm arbetet för implementering av NVP rehabilitering med 
hälsoskattning,  

• Den 28 mars genomförde RCC och PNR gemensamt en informationsdag om Komplementär- 
och alternativmedicin. 

• Arbetsformer har utvecklats för samverkan med och inom region Gotland. Arbete med att 
utveckla och fördjupa samverkan mellan PNR och RCC påbörjades i oktober,  

• PNR har vid flertalet av årets sammanträden och i workshops arbetat med förslag till 
Cancerplan 2020-2023. Dokumentation och PNR:s skrivelser till regionrådet Ella Bohlin m.fl. 
finns i mötesanteckningarna. PNR har i beslut 4 december och i skrivesle till regionrådet Ella 
Bohlin bla förordat bättre kontinuerlig utvärdering och redovisning av måluppfyllelse.   

• Stig och Margareta har deltagit arbetet dels med att utveckla arbetet inom NAP, dels med 
samtliga PNR:s prioriteringar kommande år, som Stig presenterade för RCC i samverkan 19 
december.  Alla 6 PNR prioriterar samma frågor som prioriterades i den till Nationella 
Cancerstrategin år 2009 dvs.;  
Cancerrehabilitering  
Kompetensförsörjning  
Behov av ökad kunskap om cancerrehabilitering bland vårdpersonal och patienter 
Implementering av vårdprogram cancerrehabilitering behöver påskyndas  
Min vårdplan (MVP)  
Alla patienter ska erbjudas Min vårdplan  
Behov av ökad kunskap om MVP bland vårdpersonal och patienter  
KSSK måste få rätt förutsättningar för att kunna arbeta med MVP  
Kontaktsjuksköterska (KSSK) 
Alla patienter ska erbjudas KSSK  
Alla KSSK ska kunna arbeta enligt det nationella uppdraget och ha tillräckligt med tid för varje 
patient  
  

 
För Patient & Närståenderådet inom RCC Stockholm Gotland 19 januari 2020. 
  
Stig Hanno och Margareta Haag 


