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Minnesanteckningar möte 6:2021, 7 december 2021 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

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

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

Mellström, Petra Dahlberg, Solveig Lind, Bo Karlsson, Pia Bergman, 

Christina Mablin, Christina Wallentin, Margareta Haag, Barbro 

Sjölander, Henrik Almlöf, Yvonne Bernhardsson, Marie Robertsson, 

John Stewart 

Presentatörer:  

    Katja Markovic Lundberg (RCC), Eskil Degsell (RCC) 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades. 

2. Val av justerare 

Barbro Sjölander valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter revidering.  

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

11 november 2021  

Tillägg: PNR fortsätter att titta på Försäkringskassans arbete 

även om flexibel sjukskrivning förkastats av myndigheten.  

Patientsamverkan 2.0 – förstudie om patientsamverkan för vård 

och forskning planerat till Q1 2022. Ska lämnas till 

Regeringskansliet (hälsa och life science) för att sedan leda till 

en metod för patientsamverkan.  

Svar angående implementeringsgruppen i vårdprogrammet för 

Cancerrehabilitering: Margareta ska lyfta frågan igen till vp-

gruppen den 9 december. 

Minnesanteckningarna godkändes. 

5. Nya frågor  

Inga nya frågor togs upp. 

6. Rapport från RCC, Information 9 december 
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Katja berättade om RCCs inspirationsdag den 9 december som 

blir enbart digital pga COVID-19. Påpekande att det krockar med 

andra event som är viktiga för patienter och närstående.  

Patienter/närstående/föreningar kan söka medel från RCC för 

förbättringsarbete.  

Länk: https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-

oss/formular/ansokan-om-medel/ 

Nya processledare: Max Kleijberg (jämlik vård), Lisa Liu 

Burström + Johanna Lidén (njurcancer).  

RCC kommer ställa personal till förfogande för att hjälpa 

regionen med vaccinering. Se bilaga 1. 

PNRs uppdragsbeskrivning har även antagits i ledningsgruppen 

och finns upplagd på hemsidan. 

7. Kraftens Hus 

Siri informerade om planerad workshop den 10/2 kl 16:00-19:00. 

Anita informerade om styrgruppsbeslut att det ska heta Kraftens 

Hus och dela värderingar med Kraftens Hus – Borås. 

Föreningar kontaktas av Anita och Christina för att diskutera 

inställning, skickar ut en enkät som förberedelse.  

Inspel: dra lärdom av CCR – det blev inte alls som patienterna 

tänkt sig.   

8. Rapport från Nationella PNR 

Janne rapporterade från Nationella PNR, som bytt namn från 

NAP och har ett renodlat uppdrag att jobba med nationella PNR-

frågor. Samtidigt har det bildats en nationell arbetsgrupp (NAG) 

för patientsamverkan där processledarna för samverkan i 

samtliga RCC deltar.  

På Nationella PNR presenterades information om vårdprogram, 

deras uppbyggnad och representation. Endast patienter får 

arvode för sitt arbete i dessa grupper. Just nu diskuteras om man 

ska lyfta ut generella texter eller om ska de vävas in i 

programtexten.  

Eskil Degsell och Bo Erixon sitter med som representanter i 

NAGen för patientmått, PROM och PREM. Man verkar för att de 

ska tas med i kvalitetsregisterna.  

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/formular/ansokan-om-medel/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/formular/ansokan-om-medel/
https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/formular/ansokan-om-medel/
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Den digitala utbildningen för patient- och 

närståenderepresentanter ska uppdateras.  

I vårdprogrammet för cancerrehabilitering finns texter om 

behandling för lymfödem men specialiserad vårdpersonal som 

behandlar det är få eller saknas helt runtom i landet. Barbro 

tipsar om att läsa mer om lymfödem i minnesanteckningarna från 

RCC Mellan. 

Möten för Nationella PNR 2022: 19/1, 1/3, 10/5.  

9. Rapport från RAG rehabilitering  

Avtalsskrivning med Centrum för Cancerrehabilitering (CCR) 

pågår, remisstvång ska införas. 

Förslag: inbjudan av Ylva Svahn (CCRs verksamhetschef) till 

PNR för presentation av verksamheten.  

Arbete pågår för att skapa en visuell översikt av 

rehabiliteringsnivåer under vårdförloppet i region Stockholm.   

10. Sjukhusgruppen 

Anita och Barbro informerade. Möte med Yvonne Wengström har 

genomförts. Införandet av patientinflytande går trögt. Man skapar 

en strategisk grupp för cancer på KS.  

Förslag: bjud in Patrik Rossi, chef med Tema Cancer (se 

minnesanteckningar RCC Syd) och andra ansvariga chefer på 

andra sjukhus.  

Representanter från PNR verkar för att bereda väg för föreningar 

att bli mer involverade.    

Amazona har kontakt med 2 KSSK på SöS.  

11. Inför valet 2022 

Nätverket kommer ta upp tidig upptäckt, precisionshälsa, 

rehabilitering. Utgår från patientlagen.  

Förslag på vad PNR kan göra:  

- Varje förening kan få presentera sina hjärtefrågor.  

- Lyfta regionalt vad nätverket lyfter nationellt.  

Förslag på vad PNR kan fråga/lyfta till politiker:  

- Finns det handlingsplaner för X?  

- Har ni avsatt pengar för X? 

- Läkemedel och hjälpmedel, ska det fortsätta vara upphandlat 

regionalt?  
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- Jämlik vård?  

- Informera om PNR 

- Närstående  

- Be partier om handlingsplaner för att kunna hålla dem 

ansvariga.  

12. Prioriteringssättning 2022 

Eskil Degsell presenterade James Lind Alliance metod (se 

bilaga).  

PNR bör prioritera och fokusera på generella frågor. Det krävs 

förberedelse från föreningarna.  

Avgående och inkommande presidium fortsätter diskutera 

frågan och återkommer till nästa PNR-möte.   

13. Närstående 

Eskil berättade om projektet om efterlevande-samtal där man 

kontaktar närstående till avlidna patienter om deras erfarenheter 

för användning att förbättra vården. Det saknas forskning om 

detta idag. Drivet av närståendeprocessen och sjukhusen. I vår 

ska man påbörja arbete med centrum för hälsodata för att ta 

reda på hur många timmar närstående lägger på att vårda 

patienten innan de får hjälp.    

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.   

15. Val av presidium  

Anita Wanngren och Christina Wallentin valdes till ny ordförande 

respektive vice ordförande. De kommer kontakta respektive 

representant och förening för enskilda samtal.  

Frågor att ta med sig till föreningen och som representant: Vad 

förväntas av PNR? Hur kan ni vara delaktiga?  

16. Avtackning 

RCC och PNR tackar Jan Bagge och Marina Fredriksson för 

sina insatser. 

17. Nästa möte: datum kommer 

Nästa möte blir den 17 februari kl 16:00 – 19:00  

18. Mötet avslutas 

 


