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Minnesanteckningar PNR 220824: digitalt möte 

Ansvarig för anteckningarna: Nick Lamb 

Datum för möte: 2022-08-24  
Deltagare: 
Inbjudna gäster:  
Louise Gamming och Anna Johnsson, regionala patientprocessledare, RCC Syd 

Från PNR: 
Nick Lamb, Leif Andersson, Didrik von Porat, Lars Karlsson, Johanna Norrman, Kaj Fransson, 
Anette Johansson Sund, Helen Fohlin, Elisabeth Lewander, Andreas Björklund. 

Från RCC-Syd: 
Christina Landegren, Ingrid Vogel, Heléne Öberg, 

 

Mötets öppnande och inledning: 

Ordförande inledde och hälsade välkommen, som sekreterare utsågs Nick. 

Föregående mötes minnesanteckningar har legat på vår hemsida ett tag utan kommentarer.  

Information delgavs från de olika regionerna: 

Från Kronoberg rapporterade Kikki, Kaj och Lars att det pågår mycket aktivitet. Patientrepresentanter 
inkluderas i många olika sammanhang och det finns mycket positivt inom rehabilitering, med aktiva 
grupper som träffas regelbundet. 
För Halland rapporterade Anders att han undersökt möjligheter till rehabilitering. 
Slutsatsen var att mycket hänger på kontaktsjuksköterskorna eller fristående aktörer som tidigare haft 
kontrakt med regionen. 

Från Skåne rapporterade Anette, Nick och Didrik om olika aktiviteter som är på gång. Regional 
cancersamordnare, Lena Luts över till annan befattning inom Region Skåne. Det råder stor brist på 
sjuksköterskor inom Region Skåne, som bland annat föranledde stängning av akutverksamhet i 
Helsingborg. 
För Blekinge rapporterade Johanna och Leif. Rehabiliteringsprojektet har stått stilla ett tag men 
kommer i gång under hösten. Möten i Karlshamn och Karlskrona. Leif har deltagit i intervju med 
Socialstyrelsen för att följa upp prioriterade frågor inom svensk cancervård 2020 – 2022, bland dessa är 
prevention och tidig upptäckt av cancer. 
Om kvalitetsregisterarbete rapporterade Andreas att han deltar i kvalitetsregisterkonferens den 28/9 
Kvalitetssäkring pågår regionalt och även nationellt.  

Inbjudna gäster: 

Tema: Cancerrehabilitering inom primärvården. RCC Syds regionala patientprocessledare Louise 
Gamming och Anna Johnsson ger oss en uppdatering om sitt arbete och vi följer därmed upp deras 
besök hos vårt PNR den 5 oktober 2020. 
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Anna och Louise är regionala patientprocessledare för rehabilitering inom primärvården och båda är 
fysioterapeuter verksamma inom Sus och primärvård. Både informerade att det går framåt på bred 
front med införande av rutiner för att använda Hälsoskattning. Det är dock svårt att mäta användandet. 
 
Det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och Min Vårdplan tillämpas successivt mer 
och mer. De regionala riktlinjerna får genomslag. 
Man uppmuntrar vårdpersonalen att skriva fler remisser. Detta gäller sjuksköterskor som kan vara mer 
vana vid att läkare skriver remisser. Patienterna uppmanas att själva kontakta primärvård för hjälp i 
stället för att skriva remiss till primärvård.  
 

I en diskussion med många inlägg diskuterades bland annat PREM som verktyg för att mäta hur 
behandlingen påverkar patienterna. Man diskuterade hur tidigt i vårdförloppet man kan först 
introducera hälsoskattning, före, vid eller efter diagnossamtalet. Mycket talar för att ju tidigare man 
använder hälsoskattning desto bättre underlag man har för prehabilitering och förberedelse inför ett 
eventuellt svårt samtal om diagnosen.  
 
Patienterna förväntas ställa krav på vården. Man diskuterade huruvida man kan ställa omvända krav på 
patienterna. Flera patientrepresentanter menade att, när resurserna för vård är begränsade, det är inte 
orimligt att kräva att patienterna följer angivna åtgärder för prehab och levnadsvanor  
Projekt: Mötesplatser för cancerberörda 

Christina Landegren och Heléne Öberg presenterade projektgruppens förslag och rapport som ligger 
till grund för beslut på RCC Styrgrupp den 15 september 2022.  

Diskussion och frågor. 
En del av diskussionen rörde frågan om hur man skall ta vara på de insatser som redan gjorts för att 
skapa mötesmöjligheter för cancerpatienter inom sjukvårdsregionen.  
Det togs till exempel inte upp i rapporten att de stora patientföreningarna redan driver en hel del 
verksamhet. Om möjligt, skulle det vara bra om dessa stora organisationer togs med i underlaget för att 
driva verksamheten. 
Kommunala träffpunkter nämndes som möjlighet för lokala mötesplatser. 
Under nästa vecka kommer projektgruppen att träffas i Kristianstad. Då kommer dessa synpunkter att 
tas upp. Det kommer även att diskuteras närmare kring förslaget om att driva ett pilotprojekt 
någonstans inom sjukvårdsregionen, möjligtvis i Växjö där det redan finns så fina initiativ.  
Rapport från RCC Syd: Christina Landegren. 

Processledaredagen den 23 september 2022. Tema: Patientsamverkan, workshop med PNR. 
Christina informerade om dagens upplägg och delgav information om hur man kommer dit med 
kollektivtrafik. Från Lund C går buss 137 (mot Bjärred) och stannar på busshållplatsen Fjellbo som är 
700 m från lokalen. 

Kvalitetsregisterdag, Hässleholm 28/9: Andreas och Kaj har anmält intresse. RCC betalar arvode och 
resekostnader. 
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Prehab. konferens 7/10: Andreas och Elisabeth deltar. 

Möte Jämlik och optimerad cancervård 27/10. 

Nätverksträff Cancerrehabilitering Växjö: Kicki deltar. 

Nationell PNR september: Leif och Nick deltar 

Nästa PNR möte, digitalt, 13/10 

PNR decembermöte 7/12 blir fysiskt möte i Lund (heldag). 

Övriga frågor/avslutning: 

Inga övriga frågor togs upp. 

Ordföranden tackade för ett mycket bra möte och avslutade mötet. 

 

 


