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Minnesanteckningar PNR 220601: Fysiskt möte i Växjö. 
Ansvarig för anteckningarna: Nick Lamb 
Datum för möte: 2022-06-01 
Deltagare: 
Från Reg. Kronoberg:  
Tina Eriksson, Elisabeth Einarsson Åberg, Sara Christensson, Annika Lundgren,  
Anna Gradeen 
Från PNR: 
Nick Lamb, Leif Andersson, Didrik von Porat, Lars Karlsson, Johanna Norrman, Kaj Fransson, Anette 
Johansson Sund, Leif Eskelid, Susanne Eliasson, Kicki Fohlin, Elisabeth Lewander, Andreas Björklund, Mette 
Klaren. 
Från RCC-Syd: 
Christina Landegren, Heléne Öberg 
Mötets öppnande och inledning: 
Ordförande öppnade mötet och hälsade PNR och gästerna välkomna till detta, första fysiska möte sedan mars 
2020 i Halmstad. Alla närvarande presenterades 
Inbjudna gäster: 

➢ Tema: Region Kronoberg.  
Rådet har uttryckt en önskan att få ta del av hur Region Kronoberg arbetar för en god och jämlik 
cancervård med fokus på cancerrehabilitering, kontaktsjuksköterskor, min vårdplan och aktiva 
överlämningar.  
Från Region Kronoberg deltog;  

○ cancersamordnare Tina Eriksson 
○ årets kontaktsjuksköterska 2020 Elisabeth Einarsson Åberg 
○ verksamhetsutvecklare Sara Christensson 
○ fysioterapeut Anna Gradeen 
○ patientnämnden Annika Lundgren 

 
Tillsammans presenterade de en inspirerande berättelse om hur man arbetar i Kronoberg för att erbjuda 
bästa möjliga cancervård och omvårdnad. Pågående införande av Min Vårdplan, cancerrehabilitering, 
kontaktsjuksköterskans roll och patientsamverkan beskrevs. Många PNR medlemmar deltog i engagerad 
dialog med respektive gäst. 

Fortsättning av ordinarie mötet. 
➢ Ordförande, Leif Andersson läste ett brev från Gun Olsson som lämnar av familjeskäl. 
➢ Eftersom vi har två nya företrädare, Andreas Björklund (Skåne) och Susanne Eliasson (Kronoberg), 

presenterade vi oss kort. 
Workshop "cancerrehabilitering" med verksamhetsutvecklare Heléne Öberg  
RCC Syd. 

➢ Hur går vi vidare med projektarbetet? 
○ PNR fortsätter att prioritera Rehabilitering som ett av de viktigaste fokusområdena för rådet. 

■ Det pågår ett nytt projekt i Blekinge, där tidigare rådsmedlem Conny Nöbelin 
representerar patienter. Nick håller kontakt med Conny om detta. 
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■ Kicki ställer upp som patientrepresentant i Rehab nätverk för Södra sjukvårdsregionen 
som samordnas av Heléne Öberg. Nästa möte i Växjö 2022-10-20. 

■ Från Halland, representerar Leif Eskelid patienter i pågående revidering av det 
Nationella Vårdprogrammet för Rehabilitering. 

➢ Vi diskuterade Mötesplatser 
○ Heléne Öberg ledde gruppdiskussion och återkoppling. 

Innehållet handlade om befintliga forum, behov ur ett patientperspektiv, digitalt versus fysiskt, 
nätverk, jämlik tillgänglighet mm. 

○ En arbetsgrupp skapades för att ta fram underlag till nästa RCC styrgruppsmöte 15/9. 
Avrapportering till PNR äger rum 24/8. 
I gruppen ingår: Elisabeth Lewander, Nick Lamb, Leif Andersson,  
Kaj Fransson, Johanna Norrman, Anette Johansson Sund, Leif Eskelid, och Mette Klaren 
tillsammans med Christina Landegren och Heléne Öberg. 

⮚ Inför Flädiemötet 23/9 
o Dialog kring frågor som ska vara diskussionsunderlag till mötet med de regionala 

patientprocessledarna. Om hur patient- och närståendes erfarenheter, kunskaper och perspektiv 
kan involveras i diagnosprocesserna och de övergripande processerna som cancerrehab, 
palliation, ärftlig cancer m fl. Vilket stöd processledarna behöver och hur PNR kan ge stöd till 
detta. 

Rapport från RCC Syd: Christina Landegren. 
➢ RCC-dagarna 17 och 18 maj. Christina, Heléne och Nick deltog. 
➢ Dent nationella PNR har haft möte 10 maj Nationellt Patient- och Närståenderåd - RCC 

(cancercentrum.se) 
➢ Många arbetsgrupper inom RCC söker kontakt med nationellt PNR. 

t.ex. olika grupper som arbetar med Min vårdplan,  Individuella Patientöversikter (IPÖ), 
Patientrapporterade Mått. (Patient Reported Experience Measures, PREM och Patient Reported 
Outcome Measures PROM) 

➢ Utvärdering av Min Vårdplan planeras under hösten. 
➢ Flera webbinarier planeras under hösten, bl.a. om forskning. 
➢ Socialstyrelsens utredning om cancerrehabilitering har publicerats. 
➢ Ackreditering av Comprehensive Cancer Centre (CCC), Skåne University Cancer Centre (SUHCC) har 

genomförts. Nick representerar PNR och har varit med i styrgruppen för SUHCC sedan hösten 2021. 
SUHCC bildar ett eget patientråd med 7 medlemmar, för att hjälpa till i det fortsatta förbättringsarbetet. 
30 personer har ansökt. 
 

➢ Processledardag i Flädie den 23/9, med tema patientsamverkan. 
○ Christina skickar ut en inbjudan. 

■ Aktuella frågeställningar; Fokus på omhändertagande, Att tillvarata patientens 
erfarenhet (PREM och PROM). Patientrepresentanter till alla processgrupper. 
Ett förmöte kan behövas för att planera närmare. 

■ Vi planerar en ny gruppbild på PNR i samband med detta. 
 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/nationellt-patient--och-narstaenderad/
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Diskussion om arbetet i rådet  
➢ Höstens möten och inriktning: 

○ 24/8. Digitalt kl. 8:30 - 12. Hälsoskattning 
○ 23/9. Processledardagen i Flädie kl. 9 - 14:30 
○ 13/10. Digitalt kl. 8:30 - 12. Palliativ vård. 
○ 7/12. Fysiskt i Lund. Verksamhetschef på RCC, Maria Rejmyr Davis och Björn Ohlsson 

medicinsk chef deltar. 
○ Vi kommer att planera ett möte med cancersamordnare. 

 
➢ Projekt framöver: 

○ Rehabilitering drivs vidare som prioriterat område enligt beskrivningen ovan. 
○ Aktiv överlämning drivs från Kronoberg med Kicki som sammankallande. 
○ Mötesplatser drivs av projektgruppen som beskrevs ovan. 

 
Avslutning: 
Ordföranden tackade för ett mycket givande möte där det var fantastiskt att träffas fysiskt igen. 

 


