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Minnesanteckningar PNR 2 mars 2022 
Ansvarig för anteckningarna: Nick Lamb 
Datum för möte: 2022-03-02 
Deltagare: 
Från PNR; Leif Andersson, Nicholas Lamb, Anders Eidergård, Leif Eskelid, Lars Karlsson, 
Caroline Hassvall, Kaj Fransson, Helen Fohlin, Anette Johansson Sund, Mette Klarén, 
Didrik von Porat, Gun Olsson, Elisabeth Lewander 
Från RCC Syd; Christina Landegren och Ingrid Vogel. 
Från Södra sjukvårdsregionen; Sven Oredsson 
Föregående minnesanteckningar: 
Anteckningarna lades till handlingar utan anmärkning. 
Inbjuden gäst/gäster, rapport: 
”Hur arbetar Södra Sjukvårdsregionen för att stärka samverkan mellan regionerna för en 
god och jämlik vård” 
Sven Oredsson, direktör, Södra Regionvårdsnämndens kansli gjorde en mycket intressant 
och omfattande presentation.  
Frågor och svar behandlades under presentationen. 

- Angående vårdtillgänglighet på SUS svarade Sven att man försöker avhjälpa 
genom att fördela om vård som inte är högspecialiserad. Kostnader för detta 
delas solidariskt mellan regionerna. Vårdpriser varierar dock mellan regioner. 

- Det finns avtal i Skåne med privata vårdgivare, men inte för högspecialiserad 
vård. 

- Även om priser varierar, väljer man vård oftast möjligt efter närhet till patienten 
före priset. 

- Kompetensförsörjning lyftes som ett mycket viktigt ämne, nationellt, regionalt 
och lokalt. Det gäller både rekrytering av nya sjuksköterskor och 
arbetsmiljöåtgärder för att behålla kompetent personal. Personalflykt varierar 
från sjukhus till sjukhus och klinik till klinik, därför kan man anta att det beror till 
stor del på chefskap på de olika ställen. 

- En fråga framfördes angående centralisering av vård till ett sjukhus i Blekinge. 
- Cancer finns inte med i listan över specialiteterna som representeras i listan på 

deltagare i chefssamråd. 
Efter denna intressanta diskussion tackade ordföranden för en mycket informativ 
föreläsning. 
 
Rapport projekt cancerrehabilitering mm: 

- Avstämning Projekt Cancerrehabilitering (Nick) 
Nick redovisade en slutlig statusrapport om det senaste årets projektarbete. 
Han fokuserade på hur PNR kan medverka framöver för bättre rehabilitering. 
Utifrån detta framfördes ett förslag till innehåll i ett nytt projekt för det 
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kommande året. 
Efter diskussion beslöts det att arbetsgruppen avvaktar ett fysiskt PNR möte med 
gruppdiskussion för att planera arbetet i ett nytt projekt. 
 

- Angående mötesplatser för cancerberörda konstaterade PNR att förutsättningar 
för en gemensam fysisk mötesplats för hela sjukvårdsregionen inte finns. 
Däremot finns möjligheter för att beskriva det innehåll i form av kunskap, stöd, 
vägledning, aktiviteter (i grupp och individuellt) med mera som behöver göras 
tillgänglig för cancerberörda.  
Det beslöts att bilda en grupp för att sammanställa en specifikation inför nästa 
PNR möte. Gruppen består av Nick, Elisabeth, Mette och Anette. 
Första möte planerades för kl. 10 den 4 Mars 2022. 
 

- Min Vårdplan, kommunikation. utrullning av den digitala MVP pågår per region. 
RCC Syds styrgrupp har bett PNR att hjälpa till och driva på genom att lyfta 
betydelsen av Min vårdplan för patienter. 
Didrik frågade om det finns statistik över hur många har fått MVP. Christina 
Hanna Åberg, RCC Syd återkoppla till PNR vid nästa möte den 20 april  
 

- Nationellt PNR. Leif A informerade att man diskuterade frågor angående hur ett 
PNR skulle arbeta. Christina distribuerar dessa till PNR inför diskussion vid nästa 
möte, i april.  

 
Rapport från RCC Syd: 

- Min vårdplan. se kommentarer ovan. 
- Anette och Mette deltar i arbete om palliativ vård och rehabilitering 
- Nick och Elisabeth är inbjudna till enhet cancerrehabilitering på SUS 7/4 
- Ordlistan har nu reviderats, kompletterats med länkar och finns nu på webben 

Ordlista och förkortningar - RCC (cancercentrum.se) 
- Flera nya vårdplaner och vårdförlopp har släppts. 
- RCC dagarna planeras för maj i år. Christina återkopplar om detta. 
- Leif E informerade om forskning på Linnéuniversitet om “det svåra samtalet”. 

Christina bekräftade att det finns ett stort sug efter samtalsutbildning. 
Övriga ämnen: 

- Leif rapporterade att det har kommit svar från ledningsgruppen på RCC om PNR:s 
politiska påverkan i samband med valet i år. Svaret har distribuerats av Christina 
till PNR.  Leif presenterar ett underlag om detta till nästa PNR möte. Didrik är 
behjälplig med detta. 

- Didrik informerade om arbete med PREM. Det går trögt med den nationella 
enkäten för cancerpatienter. 

- Nära Hemmet, projekt i Region Skåne går in i en ny fas med försök i olika former. 
Man samarbetar med region Uppsala som driver liknande verksamhet. 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/ordlista-och-forkortningar/
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- Arbete för gemensamma arbetssätt och rutiner för uppföljning av personer med 
risk för cancersjukdom pågår inom Södra sjukvårdsregionen.  

- Centrum för primärvårdsforskning presenterar sin första rapport i april/maj. 
- Nick ombads lyfta betydelsen av PREM i styrgruppen för LUHCC. 
- Lars undrade om nästa möte i rehabgruppen kommer att äga rum som planerat, 

med tanke på tidigare diskussionen. Mötet ställs inte in. 
Kommande möte:  
20/4 kl. 08:30 – 12:00 digitalt 
1/6 kl. 10 – 16:00 fysiskt möte i Växjö – mer info kommer. 
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