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Minnesanteckningar möte 6:2019, 4 december 2019 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

Stig Hanno (ordförande), Margareta Haag (vice ordförande), Siri 

Kautsky (Processledare RCC, sekreterare), Barbro Sjölander, 

Christina Saloonen Andersson, Christina Wallentin, Henrik Almlöf, 

Jan Bagge, John Stewart, Karin Liljelund, Karin Mellström, Lennart 

Zetterström, Marina Fredriksson, Staffan Strååt, Ola Olsson, Pia 

Bergman, Ywonne Bernhardsson 

 

   Föredragshållare: Ylva Hellstadius, Lena Söderqvist, Katja Markovic

  

    

Anteckningar: 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades.  

2. Val av justerare. 

Henrik Almlöf valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 8 oktober 2019. 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes. 

5. Information om implementeringen av hälsoskattningen, 

Ylva Hellstadius 

Ylva och Lena informerade om det pågående 

rehabiliteringsarbetet i region Stockholm. Presentation av Ylva 

(bilaga 1). Utbildning för kontaktsjuksköterskor för att öka 

kunskapen om psykologiska reaktioner på en cancerdiagnos, 

men även för att sköterskornas egen självkännedom. Stort 

intresse för utbildningen, även utanför regionen och man ska 

hålla en liknande utbildning för läkare. Hälsoskattningens 

bakgrund och roll presenterades inklusive hur det används. 

Implementering har skett i nära samarbete med samordnande 
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kontaktsjuksköterskor. Utrullningen av hälsoskattningen gjordes 

i oktober. Användandet skiljer sig mellan sjukhus och avdelning 

men bedöms som att det kommer växa. Stig Hanno skickade 

med en uppmaning om att PNR ska fortsätta arbetet med 

rehabilitering.  

6. Samarbete med RCC 2020 - Information om mötet 18 

november med Katja och Lena. 

Stig Hanno höll i en presentation (bilaga 2). Katja höll en 

presentation (bilaga 3). Medlemmar i rådet upplever att det råder 

osäkerhet och otydlighet kring rollen som representanter ska ha 

i vårdprocesser och/eller vårdprogramgrupper. Det pågår arbete 

på RCC för att tydliggöra detta i ett dokument. Förslag till att 

man väljer 5 stödprocesser att fokusera på och bjuder in dessa 

processledare för att hitta sätt att samarbeta i PNR. Katja visade 

även hur det är tänkt att man ska kunna titta på cancerplanen på 

hemsidan: cancercentrum.se (Region Stockholm-Gotland).  

7. RCC i Samverkans nationella målområden (bilaga 4) 

Jan Bagge noterar att man inte nämner primärvården, 

patientföreningar eller att vissa diagnoser fortfarande har relativt 

låg överlevnad.   

8. Information 

a. Patientnämndens nationella patientdag 4/12  

Inföll samtidigt som PNRs möte och nämnden har inte 

tidigare varit medveten om PNRs existens.  

b. NAPs möte 15/11 och RCC i Samverkan 19/12 

NAP håller på att ta fram en folder som ska kunna gå ut till 

patienter om olika sätt att samarbeta med RCC. 19/12 

träffar NAP RCC i Samverkan och ska då lyfta frågorna: 

cancerrehabilitering, Min vårdplan och 

kontaktsjuksköterskan (bilaga 5).   

c. Centrum för cancerrehabilitering, WS och utvärdering 

Deltagande i WS hos CCR var lågt med 5 deltagare. Man 

gick igenom hur verksamheten såg ut och fungerade. Det 

låga deltagandet berodde bl. a. på att aktiviteten inträffade 

under dagtid och att vissa redan kände sig välinformerade 

om CCR.  
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d. Palliativ vård – WS 6 februari 2020 

WS om palliativ konsultation i akutsjukvården ska hållas 

för vårdpersonal den 6/2 2020 men det finns även plats för 

3 stycken intresserade från PNR. Kontakta Siri för 

anmälan.  

e. Företrädarutbildning 26/11 

Insamlade tankar och idéer om rollen som företrädare ska 

sammanställas och presenteras till första PNR-möte 2020. 

f. KI/RCC WS 20/11  

Deltagare meddelade att de hade uppskattat dagen om 

forskning men att presentationen av innehållet inte alltid 

var anpassat efter målgruppen.  

9. Godkännande av Christina Wallentin som företrädare i RAG 

palliativ vård 

Christina Wallentin godtogs som patientföreträdare i RAG 

palliativ vård.  

10. Beslut om PNRs arbetsgrupper 2020 

Se punkt 6.  

11. Beslut om skrivelse till region Stockholm angående cancer- 

och lymfödemsrehabilitering 

Skrivelse ska tas fram av Margareta Haag och godkännas av 

PNR på nästkommande möte.   

12. PNRs mötesdatum 2020: 4/2, 23/4, 9/6, 27/8, 12/10, 9/12  

4/2 ska ändras eftersom att det sammanfaller med 

världscancerdagen. Meddelande om nytt datum inkommer under 

januari 2020. 
13. Förslag till mötespunkter på PNRs första möte 2020 

Förslag till att bjuda in processledarna för barncancer.   

14. Övriga frågor 

Förslag till att tillåta en forskningsstudie om patient- och 

medborgarmedverkan. Information ska skickas ut för att beslut 

ska kunna tas om PNR ska delta(bilaga 6).  

 
15. Avtackning Stig och Margareta 

Stig och Margareta tackades för sina insatser.  

16. Nästa möte 4 februari 16:00-19:00 i Processledarrummet 

17. Mötet avslutas. 


