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Närvarande:  
Didrik von Porat, Leif Eskelid, Leif Andersson, Conny Nöbelin, Anders Eidergård, Jenny Bandheim, 
Mette Klarén, Lars Karlsson, Johanna Norrman, Nick Lamb, Gert Bülow och Christina Landegren,  
 
 

Dagens agenda, minnesanteckningar föregående möte samt sekreterare 

Dagens agenda samt minnesanteckningar från mötet den 21 januari 2020 godkändes. Christina 
Landegren utsågs till sekreterare. 
 

Rapport från RCC Syds styrgruppsmöte 

PNR har redan tidigare fått minnesanteckningar från senaste styrgruppsmötet. Didrik 
sammanfattade mötet kort. Förmiddagen fokuserades på rapporter från RCC samt 
diskussion/beslut om Styrgruppens roll. Enighet om att styrgruppen ska fokusera på strategiska 
frågor kopplade till RCCs arbete. 

Eftermiddagen av styrgruppsmötet bestod i en diskussion med nationella cancersamordnaren Hans 
Hägglund, fokus på SVF och varför ledtiderna generellt inte blir kortare över tid. Generella 
slutsatser är att mycket positivt arbete läggs på SVF-arbete, men att det faller på att köerna till 
första behandling inte minskar. Köerna beror till stor del på brist på sköterskor (operation och 
anestesi), samt att antalet cancerpatienter som ska behandlas hela tiden ökar. Dock viktigt att 
komma ihåg att allt fler av patienterna med cancerdiagnos framgångsrikt behandlas tack vare den 
snabba utvecklingen av nya behandlingsmetoder. 
 

Rapport Nationella Arbetsgruppen Patientsamverkan (NAP) 

Didrik rapporterade från senaste telefonmötet i NAP. Arbetet har successivt blivit bättre. Mer och 
mer fokus på nationellt samordnade patientprojekt, även om gruppen har som huvuduppgift att 
samordna arbetet med patient- och närståendeföreträdare inom cancervården. Gruppen har bl.a. 
jobbat med förbättrad rekrytering av företrädare inklusive att ta fram rekryteringsbroschyr, 
utveckling och analys av årlig enkät för företrädare, samt utveckling av RCCs websidorna för 
företrädare. 

Patientrelaterade projekt under diskussion är; PREM bör införas i samtliga kvalitetsregister, 
debattartikel om flexibel sjukskrivning för cancerpatienter under behandling, samt ändrade regler 
för subventionerad tandvård för cancerpatienter i samband med behandling. 

PNR ställer sig bakom projekten och betonade särskilt vikten av att få till bättre information om 
kontroll/behandling av tandstatus vid onkologisk behandling liksom önskemål om enhetlig 
ersättning för tandvård vid behandling. 

Rapportering Projektgrupp Rehab/Mötesplats cancerberörda 
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Mette och Nick rapporterade från gruppens fortsatta arbete. Projektplanen är klar och godkänd. 
Studiebesök preliminärt inplanerat till Örebro 23/3 för att gruppen ska lära sig mer om hur 
mötesplats organiserats där. En frågelista är under framtagande och kommer att skickas till PNR för 
synpunkter innan besöket. 

Officiell projektrapport från Kraftens hus/Borås ska finnas klar under mars.  

Viktigt att vi aktiverar kontakten mellan PNR och de lokala patientföreningarna i Växjö inför nästa 
steg i projektet. Hans-Christian har nyckelroll tillsammans med projektgruppen. 
 

Gäst från Halland - Maria Thomasson, cancersamordnare Region Halland 

Maria berättade om hur arbetet inom cancerområdet bedrivs inom Region Halland. Regionen tillhör 
sedan många år både sjukvårdsregion Syd och Väst, ett unikt upplägg som betyder att man har ett 
ben i både RCC Syd och RCC Väst. Strukturen i Syd och Väst skiljer sig åt, liksom delvis hur vården 
bedrivs vilket kan vara en utmaning. Nivåstrukturerade diagnoser där vården sker vid 
universitetssjukhus har delats upp utifrån diagnos, vissa sker i Göteborg, vissa i Malmö/Lund.  

Specialistvården i Halland sker vid tre sjukhus; Halmstad, Varberg och Mölndal med en gemensam 
chef. Implementeringen av de nationella vårdprogrammen (NVP) fungerar enligt Maria väl – Hälso- 
och sjukvårdsdirektören fastställer och verksamheten ansvarar för implementering och inför ev. 
förändringar. 

Hur sker införandet av NVP cancerrehabilitering?  Ansvarig träffar processledare och 
kontaktsjuksköterskor i varje cancerprocess för en dialog om cancerrehabilitering. Införandet av 
södra sjukvårdsregionens plan för behandling av lymfödem pågår. Av vården organiserad fysisk 
aktivitet för patienter med cytostatikabehandling liknande Helsingborgs lasaretts är under uppstart. 

Största utmaningarna är enligt Maria – kompetensförsörjning, nya behandlingsmetoder i allt 
snabbare tempo, nya undersökningsmetoder och dyra läkemedel. Hur ska vården klara sitt 
uppdrag? Svaret ligger delvis i cancerprevention via förebyggande vård och bättre levnadsvanor. 

 

Cancerrehabilitering idag och i framtiden - Patrik Göransson, Helsingborgs lasarett 

Patrik är psykolog och har tidigare arbetat med projekt att implementera cancerrehabilitering 
sjukhusövergripande i Halland. Numera är han verksam vid Skånes sjukvårdsförvaltning nordväst 
(SSNV) som verksamhetsutvecklare med fokus på cancerrehabilitering.  

Inom förvaltningen är cancerrehabiliteringen uppdelad så att basal rehabilitering sköts av de olika 
klinikernas egna resurser (fysioterapi, kurator, dietist) medan den mer avancerade rehabiliteringen 
är samlad på en avdelning (sexolog, psykolog). Här finns också ett specialistteam för 
cancerrehabilitering vars uppdrag är konsultativt inklusive ansvar för utbildning.  

Patrik underströk att det är viktigt att cancerrehabiliteringsbehov bara skattas med validerade 
skattningsverktyg. 

Man har nu startat en Livsfrågegrupp för palliativa cancerpatienter som träffas för att ventilera 
vissa existentiella teman. 

Vid Helsingborgs lasarett har ett pilotprojekt körts sedan sommaren 2019 - Träning under 
cytostatikabehandling. Alla som startar cytostatikabehandling i Helsingborg blir kallade till 
fysioterapeut och ges tydlig information om fördelarna med att träna under behandling. 
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Patienterna erbjuds att antingen träna i grupp på Friskis och Svettis under handledning av 
fysioterapeut under 12 veckor, eller att självträna baserat på uppgjort träningsprogram. Så här 
långt har en majoritet av patienterna valt att fysträna under sin behandling. Projektet kommer att 
fortsätta till slutet på sommaren 2020 och Patriks förhoppning och tro är att det därefter 
permanentas. Även övriga förvaltningar i Skåne tittar nu på möjligheten att driva liknande träning. 
 

Regionalt cancercentrum syd – information  

Christina Landegren informerade om pågående projekt vid RCC. Den årliga enkäten om 
patientsamverkan för samtliga patient- och närståenderepresentanter ska besvaras senast den 17 
mars.  

Årets avstämningsmöten med de regionala patientprocessledarna inom RCC Syd kommer att ske 8 
och 15 maj. PNR-representanter kommer även i år att bjudas in. 

De årliga RCC-dagar håll i år i Visby. Nick och Anders företräder PNR RCC Syd. 
 

Projekt Cancersjuksköterska i primärvården 

Didrik informerade i Peters frånvaro om arbetet med debattartikeln där vi planerar lansera idén om 
Cancersjuksköterska i Primärvården. PNR tillstyrkte förslaget till debattartikel, men föreslog att den 
kortas ner något. Avsikten är att under mars månad skicka in den till Sydsvenskan för publicering.  

Efter publicering kan PNR-ledamöterna från respektive region/landsting om de så önskar kontakta 
de lokala politikerna. PNR är också inbjudna till Södra regionvårdsnämndens möte i maj för att även 
där presentera konceptet. Förslag på deltagare från PNR Peter, Didrik och ev. Leif A. 
 

Projekt Information  

Leif A har tagit fram förslag till inlägg på RCC Syds webb och Facebooksida om patient- och 
närståndeföreträdareutbildning som stora delar av rådet deltog i runt årsskiftet. Skickats till RCCs 
kommunikatör för publicering. 
 

Projekt nationella vårdprogram  

Gert berättade att arbetet med att skriva remissyttranden fortgår som planerat. Sex nya 
vårdprogram är nu på remissrunda till 15 april. 
 

Övrigt 
 
Ordlista för sjukvårdstermer finns på RCC:s webb – Gert skickar ut länk. 
 
Patientföreningar i Blekinge vill införa en informationsdisk på sjukhusen där bla 
informationsmaterial om patientföreningarna ska finnas tillgängligt. Även Kronoberg är på gång. 
Regional cancerplan är på gång att utarbetas för Region Blekinge. Hälsoskattning är beslutad och 
ska införas. Cancerrehabteamet i Blekinge har temaeftermiddagar för patienter både i Karlshamn 
och Karlskrona. 
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Leif A föreslog att PNR ska ta fram en handlingsplan utifrån sammanställningen efter patient- och 
närståndeföreträdareutbildningen.. Leif A och Conny tar fram ett förslag till nästa PNR-möte. 
 
PNR stöder brev/debattartikel Flexibel sjukskrivning  
 
Cancerfonden har nyligen har gett ut en skrift om cancervård i primärvården- går att beställa via 
deras hemsida. 
 
Didrik skickar separat ut förslag till mötesdatum för hösten 2020. 
 
 
Förslag på agenda nästa PNR-möte 18 maj i Lund 
 

 Hur ser det ut med subventionerad tandvård för cancerpatienter?  

 PROM och PREM 

 Cancerrehabilitering i primärvården 
 
  

 
 
 
 


