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Minnesanteckningar möte 5:2020, 12 oktober 2020 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Sjölander, Eva Backman, Elisabet Asker, Karin Mellström, Karin 

Liljelund, Margareta Haag, Pia Bergman, John Stewart, Christina 

Mablin, Christina Wallentin, Lennart Zetterström, Erik Andersson 

 

Föredragshållare: Katja Markovic, Lena Sharp, Helena Adlitzer

  

 

 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades 

2. Val av justerare. 

Christina Wallentin valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes.  

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 10 september 2020.  

Minnesanteckningarna godkändes. 

5. Information från RCC, Katja Lundberg Markovic, Lena 

Sharp. 

Lena meddelande att man väntar sig besked under vecka 43 om 

RCCs framtid inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). 

Troligtvis kommer RCC bli sin egen avdelning igen. Budgeten 

för 2021 är lagd och man ska satsa extra på tidig upptäckt. Både 

regionen och regeringen har öronmärkt och satsat extra pengar 

på cancervården. Regeringen och Socialdepartementet vill 

förlänga RCCs uppdrag medan Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) vill utreda hur det ska ingå i resten av det 

nationella arbetet. Det var från början tänkt att en 

sjukvårdsregion ska ha värdskap om styrningen av 
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cancervården som sedan roterar. I dag har Norr ett vilande 

värdskap.  

Katja informerade om hur arbetet med Cancerplanen fortskridit, 

det har snart gått ett år sedan dess antagande. Man ska sätta 

upp planscher på kontoret för att visa på olika projekt och visa 

deras fortskridande. Det går även att läsa på hemsidan om 

specifika processers arbete (cancercentrum.se/stockholm-

gotland). Det kommer in nya projektförslag varje vecka. Hur 

patient- och närståendeföreträdare kan delta och i vilka projekt 

är en fråga som gruppen för samverkan (Siri, Eskil, Jan, Marina) 

kan ta upp.   

6. Palliativa processen, Helena Adlitzer. 

Helena presenterade kort den palliativa processen där Christina 

Wallentin är representant från PNR. Just nu är det palliativa 

vårdprogrammet ute på remiss. Helena föreslog att man ska 

försöka genomföra en workshop om palliativ vård för patient- 

och närståendeföreträdare under kommande vår. PNR var 

positivt inställd till detta. Palliativa rådet ska återkomma med 

förslag på datum och upplägg.   

7. NAP, Jan Bagge 

Jan rapporterade från NAPs senaste möte samt det möte med 

RCC i samverkan som deltagare från NAP var med på. Syfte 

med dessa vara att diskutera vilka prioriteringar som NAP 

kommit fram till att lyfta från dokumentet ”Vägen framåt”. I NAP 

var det till stor del samma specifika punkter som kommit fram på 

PNRs möte 10/9. Jan presenterade även det yttrande som man 

beslutade om då; att ”se till hela vårdförloppet”. Den nationella 

arbetsgruppen för patientrelaterade mått söker ytterligare en 

patient- och närståendeföreträdare enligt tidigare utskickad 

utlysning. Representant från NAP ska träffa 

socialförsäkringsministern angående sjukförsäkring och 

efterfrågade erfarenheter att lyfta. Margareta Haag och Karin 

Liljelund ska skriva ett uttalande.  

8. Enkätsvar: representanter och processledare, Siri Kautsky 
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Siri presenterade processledarnas enkätsvar men ska 

återkomma med en sammanställning av enkätsvaren från både 

företrädare och processledare.  

9. Nationell preventionsplan – uppdatering, Siri Kautsky 

Siri har ännu inte fått en uppdatering om preventionsplanen som 

gick ut på remiss tidigare i höstas.  

10. Övriga frågor. 

Barbro Sjölander rapporterade att patientmedverkan har minskat 

på Karolinska sjukhuset och att man lyft detta i patientrådet där. 

Protokollet från det mötet ska delas vid senare tillfälle.  

11. Nästa möte 9 december, 16-18. 

12. Mötet avslutas. 

  


