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Minnesanteckningar möte 1:2020, 18 februari 2020 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Sjölander, Bo Karlsson, Christina Wallentin, Elisabet Asker, Henrik 

Almlöf, Jan Bagge, Karin Liljelund, Karin Mellström, Lennart 

Zetterström, Margareta Haag, Solveig Lind, Staffan Strååt, Ola 

Olsson, Pia Bergman, Ywonne Bernhardsson, Gustaf Skulason 

 

   Föredragshållare: Lena Sharp, Katja Markovic, Christina Wallentin, 

   Siri Kautsky  

    

Anteckningar: 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades.  

2. Val av justerare. 

Karin Liljelund valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 4 december 2020. 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes.  

5. RCC och Region Stockholm, NAP och RCC Sam, Lena 

Sharp. 

Lena Sharp informerade om att Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF) ska omorganiseras och var 

Regionalt Cancercentrum (RCC) plats är då (se bilaga 1). 

Förvaltningen ska gå från 12 till 8 avdelningar och RCC går då 

från en fristående avdelning till att ingå i 

kunskapsutvecklingsavdelningen. RCCs verksamhet ska 

utredas för att ev. läggas på annat håll. Förslag finns att RCC 

ska ingå i Karolinska sjukhusets (KS) eller Stockholms Läns 

Sjukvårdsområde (SLSO), Regionsledningskontoret, 
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Samverkansnämnden Stockholm-Gotland, Vårdens 

Kunskapsnämnd, eller helt ligga utanför regionens förvaltning 

som vissa andra RCC. Omorganisation ska stå klar 1 april 2020. 

Sedan presenterade Lena Sharp den nationella målbilden (se 

bilaga 2) som tagits fram av RCC i samverkan. Man ska ta fram 

de prioriterade områdena för 2020, Patient- och närståenderådet 

(PNR) kan inkomma senast 15 mars 2020 med synpunkter.  

6. PNR och RCC, Katja Markovic Lundberg. 

Katja Lundberg Markovic informerade om RCCs regionala 

uppbyggnad med fokus på processverksamheten (se bilaga 3). 

Diagnosprocesserna har varsin diagnos/diagnosgrupp som leds 

av en läkare och samordnande kontaktsjuksköterska. 

Samarbetet i diagnosprocesserna tillsammans med patient- och 

närståenderepresentanter sker genom patientföreningarna. 

Stödprocesserna verkar övergripande oavsett diagnos med 

frågor som rehabilitering och palliativ vård. Här kan patient- och 

närståenderepresentanter delta oavsett diagnos och 

representera en bredare erfarenhet. Processledarna träffas en 

gång per månad. 

Anita Wanngren hade ett bra exempel på gott samarbete med 

diagnosprocessen för bröstcancer som ska dokumenteras för att 

kunna spridas. Den regionala cancerplanen kan hittas på 

hemsidan cancercentrum.se/stockholm-gotland.  

7. Rapport från regionala palliativa rådets möte och palliativ 

workshop, Christina Wallentin. 

Presentation av Christina Wallentin om palliativ vård och det 

regionala palliativa rådet (se bilaga 4). Christina framförde en 

förfrågan från rådet det fanns intresse för ett längre 

informationsmöte för patientrepresentanter och deras 

föreningsmedlemmar. Det bedömdes finnas tillräckligt med 

intresse i PNR för att genomföra en sådan träff med ett medskick 

att det skulle ske på sen eftermiddag eller kvällstid.  

8. PNRs arbete 2020 

Diskussion kring PNRs arbete under 2020, i mindre 

samtalsgrupper fick man ta fram 3 inriktningar vardera som 

ansågs viktiga (se bilaga 5). Vid mötet i NAP (Nationella 
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Arbetsgruppen för Patientsamverkan) i december kunde man se 

att man jobbar på olika sätt i andra delar av landet. Vi har också 

med oss en del prioriteringar sedan tidigare. En del ytterligare 

förslag nämndes i diskussionen där det blev tydligt att PNR 

måste prioritera sitt arbete och fortsätta diskussionen om vår 

uppgift och hur vi kan göra bäst nytta inom cancervården. Det 

nämndes också att vi bör sikta på samarbete och inte till att dela 

ut pekpinnar. 

Till nästa möte ska PNR bjuda in processledarna för 

Barncancerprocessen. Ordförande efterfrågade en kartläggning 

av var PNRs medlemmar sitter som representanter: i 

arbetsgrupper och processer inom RCC och utanför (exempelvis 

KS). Processledaren Siri Kautsky ska insamla och sammanställa 

all information om deltagande Patient- och 

närståenderepresentanter inom RCCs verksamhet under våren 

2020.    

9. Patientöversikter. 

Beslöts att bordlägga detta till senare möte 

10. Rapporter 

Rapport av Jan Bagge från jubileumsdagen cancerplanen 10 år 

3/2 och världscancerdagen 4/2, NAP 19 dec och Regionala 

Cancerplanen 11 dec.( se bilaga 6) 

11. Rehabilitering i Region Stockholm, situation och skrivelse 

ang. Bräcke. 

Margareta Haag presenterade skrivelse till regionsrådet Ella 

Bohlin (se bilaga 7) angående att Bräcke Sfären, som ägnar sig 

åt specialiserad rehabilitering, stänger. Skrivelsen konstaterar att 

det saknas resurser för att möte rehabiliteringsbehovet och 

rekommenderar ändring i upphandlingsavtalen för specialiserad 

rehabilitering.     

PNR beslutade att ställa sig bakom skrivelsen. 

12. Information 

a. RCC-dagarna 26-27 maj 

Siri efterfrågade intresserade att inkomma med anmälan 

senast 20/2.  
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b. Nya lokaler 

Siri informerade om flytt till nya lokaler för RCC och att 

ska återkomma om tiden för nästa PNR-möte den 23 

april behöver ändras.  

c. Patient- och närståendemöte på Gotland 

Siri informerade om kommande möte på Gotland för 

lokala föreningar 5 mars.  

13. Övriga frågor 

a. Årsrapporten 

PNRs årsrapport 2019 presenterades och godkändes (se 

bilaga 8). 

b. Studie 

PNR godkände förfrågan om deltagande i vetenskaplig 

studie om patientmedverkan i vården (se bilaga 9).  

 

14. Nästa möte torsdag 23 april 16:00-19:00 på 

Lindhagensgatan 98.  

15. Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet  

 

 

 

Ordförande     Justerad 

Jan Bagge     Karin Liljelund 

  


