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Minnesanteckningar möte 5:2021, 9 november 2021 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

Jan Bagge (ordförande), Marina Fredriksson (vice ordförande), Siri 

Kautsky (Processledare RCC, sekreterare), Anita Wanngren, Karin 

Mellström, Karin Liljelund, Petra Dahlberg, Solveig Lind, Bo 

Karlsson, Pia Bergman, Christina Mablin, Christina Wallentin, Erik 

Andersson, Margareta Haag, Barbro Sjölander, Henrik Almlöf  

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades.  

2. Val av justerare. 

Karin Liljelund valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning. 

Punkterna om prioriteringssättning och närstående togs bort 

eftersom Eskil Degsell inte kunde närvara. Dagordningen 

godkändes.  

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 7 september 2021.  

Minnesanteckningarna godkändes.  

5. Presentation av Barncancerprocessen 

Presentation av Karin Skillner-Cosic och Cecilia Petersen (se 

bilaga 1).  

6. Nya frågor 

Försäkringskassan togs upp som ett förslag på ämne som PNR 

bör titta närmare på, man önskar ökad flexibilitet och 

handläggare som har speciell kunskap. Försöket med flexibel 

sjukskrivning i region Väst kommer inte att göras om eftersom 

det inte finns lagligt stöd för det. Nätverksträffar togs upp som 

förslag på forum där föreningarna kan dela erfarenheter 

omvärldsbevakning.   

7. Rapport från RCC 
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Siri rapporterade från RCC och berättade om 

ledningsgruppsmötena (se bilaga 2).  

8. Sjukhusgruppen 

Barbro och Anita rapporterar från Karolinska Sjukhuset (KS). 

Operationer på görs även på lördagar och man lyfter att SVF är 

viktigt för att korta väntetider, bla. på lunga. Det råder brist på 

radiologer pga privata aktörer i regionen.  

Barbro och Anita följer upp vad som har hänt med 

patientinvolveringen. Hur ska man få till PNR i det strategiska 

rådet? Det pågår en inventering av ledningsbordens 

patientinvolvering. Den 1 april ska KS fira sin Comprehensive 

Cancer Center (CCC) certifiering genom att bjuda in all personal 

till en heldag för att brett presentera vad som pågår på sjukhuset 

inom bl.a. forskning, utveckling, behandling och 

patientinvolvering. Patient- och närståenderepresentanter hjälper 

till att ta fram programmet för dagen (Karin Liljelund och Eskil 

Degsell).  

I september började KS skicka ut enkäter till alla sina  

nydiagnostiserade patienter, eventuella synpunkter på enkäten 

från medlemmar kan skickas till Anita.  

Margareta berättade om Patientsamverkan 2.0 som Genomic 

Medicine Sweden arbetar med. Läs mer på Nätverket mot 

cancers hemsida, förstudie kommer.  

Rekommendationen från RCC angående en eventuellt 

kommande brist på acceleratorer som används vid 

strålbehandling är att PNR bjuder in Nicole Silfverstolpe. Detta 

kan göras under våren 2022.       

9. Valberedningen, Henrik Almlöf 

Presentation av förslagen Anita Wanngren och Christina 

Wallentin (se bilaga 3). Andra förslag ska inkomma innan nästa 

möte.  

10. Inför valet 2022 

PNR föreslog några områden som kan vara av vikt att diskutera 

med regionala politiker: 

• Prehabilitering 

• Rehabilitering 
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• Tidig upptäckt 

• Precisionsmedicin/prevention (utbildning i november) 

Punkten tas upp igen på nästa möte. 

11. Kontaktpersoner för stödprocesser 

Det planeras att utse personer i PNR som kan hålla en kontakt 

med RCCs stödprocesser och göra korta uppdateringar för rådet 

om processernas arbete. Ledamöter har fått chans att skriva 

upp sig på processer man är speciellt intresserad av och sedan 

kommer alla fördelas på processerna. Slutgiltig lista presenteras 

på kommande möte.   

12. Regional uppdragsbeskrivning för PNR (tidigare PNRs 

verksamhetsdokument) – Godkännande 

Uppdragsbeskrivningen godkändes.  

13. Rapport från workshop om nationella vårdprogram 

Siri rapporterade från workshopen (se bilaga 4). 

Margareta berättade att arbetet med den nationella vårdplanen 

för cancerrehabilitering har blivit uppdelad. Det har skapats en 

nationell arbetsgrupp (NAG) som ska arbeta specifikt med 

implementeringen av vårdprogrammet. I nuläget saknas det 

patient- och närståenderepresentation i den gruppen.  

14. Kraftens Hus 

Projektrepresentanterna föreslog den 13/12 för en första 

workshop för föreningar kring Kraftens Hus, då datumet inte 

passade många återkommer man med ett nytt datum vid senare 

tillfälle.   

15. Nästa möte: 7 december kl 16-19, Lindhagensterassen 1 

16. Mötet avslutas 

 


