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Minnesanteckningar möte 2:2020,  23 april 2020 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Sjölander, Elisabet Asker, Henrik Almlöf, Karin Liljelund, Karin 

Mellström, Margareta Haag, Ola Olsson, Pia Bergman, Ywonne 

Bernhardsson, John Stewart, Lena Pinner, Pia Bergman, Henrik 

Carlstedt (ersättare, Palema) 

 

Föredragshållare: Lena Sharp, Katja Markovic, Anita Wanngren, 

Eskil Degsell.      

    

Anteckningar: 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades.  

2. Val av justerare. 

Margareta Haag valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 18 februari 2020. 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes.  

5. Information från RCC, Lena Sharp och Katja Lundberg 

Markovic. 

Lena Sharp informerade (se bilaga 1) om att utredningen av 

RCCs placering inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) 

har lämnats in (se bilaga 2). De tre förslagen bedöms ha 

omfattande problem och risker. HSFs direktör, Björn Eriksson, 

kan i nuläget inte ta ett beslut om den slutgiltiga placeringen pga 

COVID-19. Temporärt ligger RCC under 

Kunskapsstyrningsavdelningen med Magnus Tyberg som 

avdelningschef. Det råder i nuläget otydligheter och problem 

med placeringen, till exempel kring saker som mandat, 
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ledarskap och avsaknaden av cancerkompetens hos 

förvaltningens högsta ledning. Alternativet att RCC skulle kunna 

ligga under samverkansrådet Stockholm-Gotland avfärdades av 

HSFs ledning. Statligt bidrag kan utebli om RCC inte har en 

tydlig organisation. Ledningsgruppen för RCC arbetar med att 

hitta bättre alternativ. Utredarna kontaktade ej de namngivna 

patient- och närståenderepresentanterna. 

Lena informerade även hur cancervården och cancerpatienter 

påverkas av pågående virusutbrott, COVID19. Det är viktigt att 

cancer prioriteras hela tiden. De regionala processledarna har 

tagit fram anpassningar för behandlingar. All screening är för 

tillfället avbruten. Man börjar planera för att ta upp mammografi 

igen till sommaren, dessutom undersöker man möjligheten till 

hemtestning för gyn och kolo-rektalcancer men analyserna kan 

krocka med testningen av viruset. På RCCs hemsida kan man 

hitta aktuell information om cancervården. Flera av RCCs 

medarbetare arbetar i vården, hälsoinformatörerna är ute och 

informerar om COVID19. Cancerrådgivningen har förlängda 

öppettider. RCC ser risker med uppskjuten behandling, 

utvecklingsarbete samt överarbetad vårdpersonal.   

6. Rehabilitering i Region Stockholm, situation och skrivelse 

ang. Bräcke. 

Margareta Haag inte fått svar på skrivelsen men ska kontakta 

Lena om exempel på problem med tillgänglighet. Jan Bagge ska 

skicka om skrivelsen till Ella Bolin. 
7. Samverkan, goda exempel: Bröst 

Anita Wanngren informerade om sitt arbete med patient- och 

närståendesamverkan som hon leder hos Amazona Stockholm 

(se bilaga 3). De är en grupp medlemmar som representerar 

sina föreningsmedlemmar och andra bröstcancerpatienter för att 

bidra till patient- och närståendeperspektivet i cancervården. 

Detta samarbete omfattar både RCC Stockholm-Gotlands 

uppdrag och sjukhusens verksamhet. Tack vare processledaren 

och den samordnande kontaktsjuksköterskan i Bröstprocessen 

på RCC har man kunnat upprätta regelbunden kontakt med 

kontaktsjuksköterskorna på sjukhusen.      

8. Informationskanaler 
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a. Nyhetsbrev (RCC) 

RCCs nyhetsbrev skickas nu ut regelbundet, man kan 

anmäla sig till utskicket på cancercentrum.se/stockholm-

gotland. 

b. Annat (Föreningar/förbund) 

Det finns en mejltråd där flera föreningar berättat hur de 

bemöter sina medlemmar under rådande omständigheter 

med information och aktiviteter.  

9. Presentation av Patientöversikter, Eskil Degsell 

Eskil Degsell presenterade det nationella projektet för införande 

av Patientöversikter (se bilaga 4). Patientöversikten ska erbjuda 

läkare och patienter en mer överskådlig bild av patientens 

vårdförlopp. Det presenteras i en översiktsbild som grafiskt visar 

parametrar så som provresultat, medicinska behandlingar och 

patientens mående i form av PROM. Översikten ska kunna vara 

ett beslutsstöd men även bidra till forskningsbar data. I nuläget 

pågår anpassning och pilot-testning för 8 diagnoser: njure, 

lunga, prostata, bröst, äggstock, CNS, melanom, myelom. 

Planen är att alla cancerdiagnoser ska använda sig av 

översikten.  

Föreningarna/förbunden för respektive diagnos är inbjudna att 

medverka i framtagandet av PROM-måtten. Till en början 

genom workshops.   

10. Information 

a. RCC-dagarna 26-27 maj 

RCC-dagarna som skulle hållas i Visby har blivit inställda 

pga COVID-19. 

11. Nationell uppdragsbeskrivning för representanter i PNR 

Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) ska 

godkänna en uppdaterad uppdragsbeskrivning för 

representanter i PNR.  

12. Vad ska vi göra framöver? 

Bevaka utvecklingen kring RCCs organisation, PNR (Marina, 

Jan och Siri) skriver till HSFs direktör för att uttrycka sin 

besvikelse och oro över att man inte tillfrågat patienter och 

närstående samt vad detta innebär framöver. Anita tar fram vad 
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som eventuellt varit bra med organisationen hittills. Dessutom 

ska ordförande åter skicka skrivelsen angående Bräcke 

rehabilitering. 

Presentation av barncancerprocessen skjuts till hösten.  

Förslag på informationsmöten.    

13. Nästa möte tisdag 9 juni 16:00-19:00, Lindhagensgatan 98. 

Preliminärt. Om ej möjligt kommer nästa möte hållas digitalt på 

Microsoft Teams den 9/6 16:00-18:00.   

14. Mötet avslutas. 

 


