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Årsrapport 2020 - Patient och närståenderådet (PNR) Stockholm Gotland 

  

• I rådet ingår de cancerprofilerade föreningar för patienter och närstående 

(PNF) som vill medverka. Vi arbetar aktivt för att få fler aktiva 

företrädare (PNF).    

• Vi har under året haft sex möten, varav 1 på tre timmar och fem på två 

timmar, huvudsakligen via nätet. Minnesanteckningar med bilagor finns 

på hemsidan. Här finns detaljerad information om vårt arbete  

• PNF har 27 ledamöter, inklusive två handläggare. Namn finns på RCC:s 

hemsida och bifogas separat här. 

På hemsidan finns mer information samt en webbutbildning om arbetet inom 

RCC och rollen som företrädare. https://www.cancercentrum.se/stockholm-

gotland/patient-ochnarstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/   

 

Aktuella arbetsgrupper 2020 

1. Sjukhusgruppen (Barbro Sjölander, Anita Wanngren)  

2. Den nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering (Margareta 

Haag) 

3. Regionala arbetsgruppen för palliation (Christina Wallentin) 

4. Regionala arbetsgruppen för rehabilitering (Siri Kautsky och Margareta 

Haag) 

 

 

 PNR:s viktigaste frågor under 2020 

Året har präglats av covid19pandemin. Ingenting har varit sig likt och alla 

möten utom ett har hållits på nätet. Det har inneburit en minskning av 

diskussionsutrymmet från 18 till 13 timmar. PNR bestämde att minska antalet 

tim/möte p.g.a.de begränsningar som mediet har. Pandemin har tagit en stor del 

av RCC:s personalresurser i anspråk och därmed begränsat utvecklingsarbetet. 

En stor nedgång i antalet diagnosticerade med cancer har rapporterats även om 

vården i sig inte försämrats. Nya arbetsformer växer fram både för vårt arbete 

med patientmedverkan, men också i själva vården, tex rehab över nätet. Vi kan 

vänta en stark utveckling här. 

En annan fråga som återkommit är RCC:s plats i SLL:s sjukvårdsorganisation, 

där RCC hamnat rätt. RCC har åter blivit en egen avdelning. I slutet av februari 

flyttade RCC till nya lokaler. 

Förhoppningen under året var stora och i bilaga 5 från 28 februarisammanträdet 

kan vi se dessa (bifogas). Där finns barncancerprocessen med och en 

kartläggning av RCC:s arbete där patientmedverkan sker eller kan ske. 

 

PNR härutöver arbetat med följande; 

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-ochnarstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-ochnarstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/
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• Anita Wanngren har redovisat patientsamverkan inom 

bröstcancerområdet, vilket också inkluderar de stora sjukhusen, där 

kontaktsjuksköterskorna spelar en avgörande roll. 

• PNR har uppmärksammat regionen på att Bräcke diakoni lagt ner sin 

verksamhet vilket påverkat möjligheter till lymfdränage. 

• Palliativa processer där Christina Wallentin också valts som 

patientrepresentant. En workshop planeras. 

• Närståendesamverkan och Care maps med Eskil Degsell 

• RAG för rehab, där Margareta Haag och Siri Kautsky valdes till 

patientrepresentanter. Även rehab har påverkats negativt av pandemin, 

vilket uppmärksammats och delvis kunnat åtgärdas. 

• Samordnade kontaktsjuksköterska som hotas av avveckling, vilket är 

illavarslande då KSSK:s arbete är en nyckel för fungerande patient- och 

närståendesamverkan i den direkta vården 

• Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan (NAP) har tittat på 

prioriteringar och valde då prevention och tidig upptäck, rehab, 

uppföljning och palliativ vård, patientinformation, samt patienter och 

närstående. Det följer väl diskussionen i vårt PNR, men där vi valde att 

prioritera helheten. Samarbetet innebär också att projekt pågår om bättre 

flexibilitet när det gäller sjukskrivning, subventionerad tandvård och 

införande av PROM/PREM i kvalitetsregistren. När det gäller 

patientrepresentation så saknas det på många håll, tex i 16 av 49 

nationella vårdprogram. Särskild brist på yngre och invandrare.  

• Jan Bagge och Marina Fredriksson har tillsammans med Lena Sharp, 

Katja Lundberg Markovic, Eskil Degsell och Siri Kautsky arbetat med att 

utveckla patient- och närståendesamverkan. Man planerar en workshop i 

februari 2021 med hela PNR och några av processledarna.  

 

 

Övrigt 

Vi har haft möjlighet att delta i flera stora och lärorika evenemang, RCC:s och 

regeringens heldag om ”Cancerstrategin 10 år den 3 februari, NMC:s 

världscancerdagen den 4 februari, KI:s Cancerworkshop den 25 nov.  

Vi har också att särskilt bevaka tidigare prioriterade, delvis tillgodosedda 

områden såsom min vårdplan, kontaktsjuksköterskorna 

 

Slutord 

Trots stora framgångar klarar cancervården inte ledtiderna. Delaktighet och 

emotionellt stöd sviktar. Unga vuxna har sämre överlevnad. Det är några viktiga 

skäl till av att vi som patienter och närstående fortsätter vårt samarbete med 

RCC för att med våra erfarenheter och perspektiv bidra till utvecklingen av 

cancervården. 
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För Patient & Närståenderådet inom RCC Stockholm Gotland 19 januari 2020. 

  

 

Jan Bagge  Marina Fredriksson    Siri Kautsky 


