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Minnesanteckningar möte 4:2020, 10 september 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, Karin Mellström, Margareta Haag, Pia 

Bergman, Bo Karlsson, John Stewart, Christina Mablin, Christina 

Wallentin, Gustaf Skulason, Ywonne Bernhardsson, Solveig Lind, 

Lennart Zetterström 

 

Föredragshållare: Katja Markovic, Eskil Degsell  

 

 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades 

2. Val av justerare. 

Anita Wanngren valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes.  

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 9 juni 2020.  

Minnesanteckningarna godkändes. 

5. Information från RCC, Katja Lundberg Markovic. 

Katja presenterade läget för RCC Stockholm-Gotlands (SG) 

organisation (se bilaga 1). Det ligger ett förslag hos politikerna 

om att RCC ska bli en egen avdelning med koppling till 

kunskapsstyrningen och samverkansrådet SG. Gick sedan 

vidare för att informera om arbetet under sommaren iom COVID-

19 och cancervården och hur man förberett sig för hösten. Det 

redovisades även statistik som RCC tagit fram. På kontoret 

uppmanas personal att komma in ca 1 gång i veckan. Det 

kommer finnas möjlighet för föreningar att hålla möten på 

kontoret men det kräver att det finns en anställd som kan släppa 

in besökare. Slutligen togs det upp att screening har börjat igen. 



 

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland   
Box 6909 | 102 39 Stockholm 
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm  
cancercentrum.se/stockholmgotland 

Charlotta Sävblom som arbetat med screening ska sluta. Jan, 

Marina och Siri bevakar att det tas beslut om att anställa 

ersättare. 

6. Information om Care Maps och närståendesamverkan, Eskil 

Degsell. 

Eskil informerade om närståendes situation som står för stor del 

av informell vård och omfattar flera olika grupper (partner, barn, 

syskon, vänner). Samtidigt dör många i region Stockholm 

ensamma på sjukhus och hem. Berättade om projekten Care 

Maps som kartlägger det sociala nätverket runt en patient och 

Efterlevandesamtal för att inhämta erfarenhet från närstående 

efter patientens bortgång. Eskil efterfrågade intresserade i PNR 

som vill engagera sig närmare i närståendefrågan. Karin 

Mellström och Lennart Zetterström anmälde intresse. Eskil 

uppdaterar löpande om projektens utveckling.  

7. Information från den regionala arbetsgruppen (RAG) för 

rehabilitering 8 september, Margareta Haag och Siri 

Kautsky. 

Senaste mötet introducerade flera nya medlemmar i gruppen. 

Man rapporterade hur rehabiliteringsarbetet sett ut under 

COVID-19: Där det fanns möjlighet har man flyttat verksamhet 

online eller anpassa så att det ska vara så riskfritt som möjligt.  

8. Diskussion av PNRs prioriterade områden och insatser från 

dokumentet ”Vägen Framåt” (RCCs gemensamma 

inriktning Vägen framåt) under 2021. 

Siri presenterade inskickade prioriteringar (se bilaga 2). 

Synpunkter på skriften och tillvägagångssättet av dess 

framtagande lyftes av ledamöter i PNR:   

Vägen Framåt är luddigt formulerad med många formuleringar 

skrivna som ”kan” och inte ”bör”. Patientinflytande i styrning 

saknas i skriften. Processen för skriftens framtagande har varit 

svårbegriplig, vad skiljer detta från regionala planer? Det har 

varit för kort om tid för att sätta sig in i materialet.  

Flera ledamöter ville se att PNR avstod från göra specifika 

prioriteringar då det riskerar att göra ej prioriterade områden 

eftersatta trots att de är lika viktiga.  

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
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PNR beslutade att framföra till NAP följande: Lika behandling 

ska ges i hela landet. Det är viktigt att man prioriterar vårdflödets 

helhet och sammanhållning. Texten i Vägen framåt bör 

omformuleras så att man byter ”kan” mot ”bör”.  

9. Övriga frågor 

Siri informerade hur arvodesrutinen ser ut under rådande 

omständigheter.  

10. Nästa möte 12 oktober (tills vidare 16-18, digitalt) 

Mixat möte, både fysiskt och digitalt.  

11. Mötet avslutas. 


