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Minnesanteckningar möte 3:2020, 9 juni 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, Bo Karlsson, 

John Stewart, Lena Pinner, Pia Bergman, Christina Wallentin, 

Gustaf Skulason 

 

Föredragshållare: Lena Sharp, Katja Markovic, Siri   

   

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av justerare. 

Barbro Sjölander valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 23 april 2020.  

Minnesanteckningarna från den 23 april godkändes. 

5. Information från RCC, Lena Sharp och Katja Lundberg 

Markovic. 

Genomgång av cancerplanens uppfyllande skjuts till nästa möte 

pga. att Lena ej kunde medverka. Katja informerade: 

Samordnande kontaktsjuksköterska (KSSK) har varit ett fem-

årigt projekt som tar slut 2020, med syfte att testa rollen som 

senior kontaktsjuksköterska som ser till det regionala 

perspektivet. Det har varit uppskattat och positivt. Tyvärr kan 

man inte göra rollen permanent i nuläget pga. tillsättningsstopp. 

De aktuella sjuksköterskorna har blivit erbjudna att fortsätta sin 

roll som processledare och delta i projekt RCC driver. Under 

hösten kommer de avsluta projektet med samordnande KSSK 



 

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

och hitta sina nya roller i projekt som stöttas av RCC. Man ska 

försöka bibehålla syftet med samordnande 

kontaktsjuksköterska.   

Man ser en minskning av patienter som fått en cancerdiagnos 

under pandemin (ca 32% under april+maj, se bilaga 1) och man 

har därför försökt nå ut med information om att söka sig till 

vården, till HSF och till 1177. Man får fortfarande like mycket 

vård efter diagnos. I primärvården märker man att fler besök 

avbokas. RCC har rekommenderat att man sänker vissa krav för 

att starta SVF utredning. Nydiagnostiserade med lungcancer har 

upplevt att de har avvisats när de söker i primärvården i tron om 

att de kan ha COVID19. Iom. att screeningar har haft uppehåll 

och nu startats upp i lägre utsträckning ses det finnas risk att det 

kommer finnas en vårdskuld. Fortsatta samtal om RCC:s 

placering, politiker har lämnat synpunkt på att RCC inte ska 

förläggas till KS eller SLSO. Lena Sharp skickar ut en 

uppdatering innan sommaren.  

6. Cancer och COVID19  

a. Vilka upplevelser har patienter och närstående haft? 

- Längre tid till diagnos.  

- Eventuell oro bland cancerdrabbade har blivit 

bemött. 

- Svårighet att gå på rehabilitering pga. risk för 

smitta. 

- Oro inför framtida vårdbelastning och ökad 

dödlighet. 

- Extra stor isolering för cancerpatienter under 

behandling 

 

b. Hur tar vi till vara på patienter och närståendes 

upplevelser? 

Togs ej upp. 
7. NAP, Jan Bagge 

Jan Bagge informerar om senaste mötet i NAP. Margareta Haag 

är intresserad av att delta i nationellt projekt kring sjukförsäkring. 

Henrik Almlöf är intresserad av rekrytering av mindre 
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representerade grupper. Deras intresse kommer vidarebefordras 

till ansvariga i NAP. 

8. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens utredning av Centrum 

för cancerrehabilitering, Siri Kautsky 

Siri informerade om utredningen som Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen gjort av Centrum för cancerrehabilitering 

(se bilaga 2). Siri ska ta reda om patienter inskrivna på ASIH, 

fortfarande under behandling kan vända sig till inrättningen. 

Förslag att bjuda in nya chefen den nya chefen i höst.  

9. Patient- och närståendesamverkan, Siri Kautsky 

Siri informerade om arbetet med regional patient- och 

närståendesamverkan som drivs tillsammans med Eskil Degsell 

samt Jan och Marina. Det pågår en inventering av existerande 

patient- och närståendeföreträdare och man håller på att 

färdigställa ett styrdokument för processen som kommer 

redovisas i höst.  

10. Vad ska vi göra i höst? 

Fler webbinarium liknande upplägget 4 juni kan hållas för att 

sprida information om RCC:s projekt. Önskemål om att följa upp 

arbetet med Min Vårdplan och Aktiv Överlämning.  

11. Övriga frågor 

PNR nominerade Siri och Margareta till att vara patient- och 

närståendeföreträdare i den regionala rehabiliteringsprocessen. 

Siri ska meddela Ylva Hellstadius, processledaren, beslutet. 

Flera ledamöter motsatte sig att processledare/gruppordförande 

ska få välja företrädare och menade att det ska vara PNR:s roll 

för att säkra rådets involvering i RCC:s arbete.   

12. Nästa möte i september.  

Mötes datum behöver flyttas för att PNR ska hinna ta ställning till 

dokument som ska tas upp i NAP. (Nästa möte kommer hållas 

torsdagen 10 september 2020, kl. 16-18.)  

13. Mötet avslutas. 


