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Rapporter och minnesanteckningar PNR 2022-10-13  
Ansvarig för anteckningarna: Christina Landegren/Elisabeth Lewander 

Datum för möte: 2022-10-13 

Deltagare: 

Från PNR: 
Nick Lamb, Leif Andersson, Didrik von Porat, Lars Karlsson, Johanna Norrman, Kaj 
Fransson, Anette Johansson Sund, Elisabeth Lewander, Andreas Björklund, Leif Eskelid, 
Anders Eidergård, Carina Olsson  

Från RCC-Syd: 
Christina Landegren, Ingrid Vogel 

Särskilt inbjuden gäst: 
Carina Modéus 

Föregående minnesanteckningar och rapporter från PNR:s företrädare: Ordförande 
inledde och hälsade välkommen. Föregående mötes minnesanteckningar har legat på vår 
hemsida ett tag utan kommentarer. Information delgavs från de olika regionerna: 

Halland: rehabilitering problem. Leif Eskelid informerar om att arbetet med NVP (Nationella 
vårdprogram) Cancerrehabilitering nu är inne på sluttampen. Publicering kommer att ske 
under våren 2023. 

Kronoberg: Positivt med lasarettets rehabilitering och samverkan med bland annat Friskis och 
Svettis. Inom sjukhuset i Växjö är det under hösten vid två tillfällen mötesplats för patienter 
med cancer med fokus på mat och träning samt att förstå och hantera känslor. Saknar 
uppdaterad cancerplan för Kronoberg. Aktiva patientföreningar. 

Skåne: ny regional cancersamordnare Anna Karin Falck, fortsatt arbete med forskningsstudie 
inom Enheten för primärvårdsforskning där nästa etapp är enkäter till patienter. Två olika 
pilotprojekt inom Nära vård pågår bland annat i Ystad och Kristianstad med att erbjuda vård 
i hemmet för patienter med cancer där besök och viss behandling kan ges i hemmet.  

Blekinge: Hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson i Blekinge blir ny nationell 
cancersamordnare från och med 1 januari. Carina Olsson är vår nya patientföreträdare från 
Blekinge som bland annat berättar om vikten av att vid, kronisk cancer och, utlandsresa ha 
giltiga intyg vad gäller SOS International. 

Nationellt PNR – Leif A: Information om nytt utbildningspaket med filmer som är på väg ut 
till professioner inom primärvården avseende cancerrehabilitering. Förslag från Nationella 
PNR att dessa kan användas även för bland annat Försäkringskassan och på 
grundutbildningar inom vården. 

Möte med RCC samverkan med fokus på samverkan och samsyn; hur krokar vi arm? 
Överenskommelser för jämlik vård mellan regeringen och SKR, jämlik vård, långsiktighet 



2 

 

Regionalt cancercentrum syd    

Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund 
Besök: Scheelevägen 2  
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd 

arbetet, patienters kontakter med vården och mellan vårdgivare tex specialist- och primärvård 
och patientinflytande.  

Minnesanteckningar NatPNR: Nationellt Patient- och Närståenderåd - RCC 
(cancercentrum.se) 

Minnesanteckningar från RCC samverkan: Möten i RCC samverkan - RCC 
(cancercentrum.se) 

Inbjuden gäst under temat ”Palliativ vård, idag och i framtiden, samverkan mellan 
olika vårdinstanser”: Carina Modéus, årets processledare, regional patientprocessledare 
palliativ vård, RCC Syd. Carina har dubbla professioner inom läkaryrket som både onkolog 
och psykiater. Arbetar numera helt fokuserad på palliativ vård både kliniskt och i RCC Syd. 
Just nu pågår arbetet med att revidera det NVP Palliativ vård. 

Webbutbildning: Carina tipsar om ny webbutbildning Lindring bortom boten 

Lindring bortom boten - grundutbildning i palliativ vård - Betaniastiftelsen 

Nytt vårdförlopp sedan juni 2022. Stor skillnad i landet vad gäller jämlik palliativ vård både 
vad gäller vårdförlopp och diagnoser. 

Nationellt programområde: Äldres hälsa (och palliativ vård ett tillägg som Carina jobbar för) 

Regionalt programområde: (Halland, Skåne, Blekinge, Småland) saknar just nu 
patientrepresentant. 

Anteckningar kring Carinas bildspel: 

1% av Sveriges befolkning dör varje år (90 000). En femtedel dör plötsligt. Alla de andra dör 
en förväntad död varav 25% av hjärtkärlsjukdom och drygt 20% dör av cancersjukdom. 

Palliativ vård är ett förhållningssätt. Bekräftar livet och ser döden som en normal process. 

Existentiella behov: tanken på den egna döden, ansvar för hur vi lever vårt liv, ensamheten 
kring att närma sig döden, meningen med livet och lidandet, connectedness att vara 
förbunden med andra människor och sammanhang, platserna och naturen, en del i 
livssväven, förbundenheten med något som är större än en själv. Vad har den här personen 
för connectedness? Vad är viktigt för patienten? 

Frågan kring aktiv och passiv dödshjälp aktualiserades av Didrik. Carina berättar att Joar 
Björk (specialistläkare i internmedicin på palliativa teamet och disputerad doktor i medicinsk 
etik) kan guida oss genom hela detta område om vi önskar det. Hon kan etablera kontakten 
och deltar gärna tillsammans med Joar. Region Kronoberg - Ny avhandling undersöker 
svenskarnas resonemang i kontroversiell fråga 

Palliativ vårds 4 hörnstenar: symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och 
relation/kommunikation. 

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/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/minnesanteckningar/
https://betaniastiftelsen.nu/utbildningar/lindring-bortom-boten-grundutbildning-i-palliativ-vard/
https://www.regionkronoberg.se/nyhetsarkiv/2021/ny-avhandling-undersoker-svenskarnas-resonemang-i-kontroversiell-fraga/
https://www.regionkronoberg.se/nyhetsarkiv/2021/ny-avhandling-undersoker-svenskarnas-resonemang-i-kontroversiell-fraga/
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Regeringskansliets skrift Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården beskriver 
bland annat att ”den palliativa vården ska vara tillgänglig, av god kvalitet och jämlik över hela 
landet.” 

Carina har arbetat och arbetar med Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019–2022. Som 
kommer att få förlängd giltighet. 

Brytpunktssamtal är ibland ett oklart begrepp. Enligt Socialstyrelsen är brytpunktssamtal ett 
samtal som sker i vård vid livets slutskede. 

Begreppsförvirringen kring cancerrehabilitering och palliativ vård. Vad är målet med insatsen? 

När går patienten in i en fas där det är dags att tänka i ett palliativt förhållningssätt? 

Samtal vid allvarlig  sjukdom - en metod att närma sig döden tillsammans med patienten. 

Ungefär 60% av patienterna är dokumenterade i palliativregistret. 

Det finns en språklöshet kring den existentiella dimensionen både i samtal och tankar kring 
döden. 

Resiliens (förmåga att återhämta sig och motstå störningar) kan ses som det samlade 
begreppet för WHO:s åtta grundstenar för existentiellt välbefinnande/hälsa. Andlig kontakt, 
meningen och syftet med livet, upplevelse av förundran, helhet, andlig styrka, harmoni och 
inre frid, hoppfullhet och optimism, en personlig tro. (Bok: Förundranseffekten - om allt ifrån 
solnedgångars läkande kraft till känslan av att tiden räcker till - forskning, fakta och stora upplevelser av 
Katrin Sandberg och Sara Hammarkrantz.) 

Leif E undrar hur det står till med den ökande risken för självmord hos cancerpatienter. 
Carina har inte hört just detta men berättar att det är särskilt vid beskedet och den kris som 
följer på det och vid besked om spridd cancersjukdom som det finns en särskilt hög 
självmordsrisk. Cancerpatienter löper högre risk för självmord - RCC (cancercentrum.se) 

Väldigt ojämlikt vad gäller samverkan mellan slutenvård och primärvård och kommunal vård. 

Kognitiv svikt/demens och palliativ vård/vård vid livets slutskede är svåra situationer för alla 
inblandade såväl patienter, som närstående och vårdpersonal. Behandlingsfokus är vanligare 
än att det finns tid för patienten. Finns en kompetenssvikt för denna situation? 

Barn och cancer och det palliativa förhållningssättet. Södra sjukvårdsregionen är bra på detta. 
Södra regionvårdnämnden delprojekt 27, Palliativ vård av barn.  

Delprojekt 27, Palliativ vård av barn - Södra sjukvårdsregionen (sodrasjukvardsregionen.se) 

Patientens tankar om att vilja leva kan bli en del i cancerbehandlingen - RCC Väst 
(cancercentrum.se) 

Palliativ vård av barn - RCC (cancercentrum.se) 

Bildspel skickas ut separat med länkar till dokument och utbildningar inom palliativ vård. 

Rapport projekt mötesplatser för cancerberörda: Den 15/9 rapporterade PNR till RCC 
Syds styrgrupp angående projekt Mötesplatser – vad finns det för olika alternativ runt om i 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/mars/suicidrisk-vid-cancersjukdom/
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/delprojekt-27-palliativ-vard-av-barn/
https://cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2022/maj/patientens-tankar-om-att-vilja-leva-kan-bli-en-del-i-cancerbehandlingen/
https://cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2022/maj/patientens-tankar-om-att-vilja-leva-kan-bli-en-del-i-cancerbehandlingen/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativ-vard-av-barn/
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Sverige och vad anser PNR att en mötesplats ska innehålla (se bifogat 
dokument/sammanställning) och vem som bör involveras i ett eventuellt projekt. Förslag 
från styrgruppen var att presentera för politiker och tjänstemän inom Södra 
regionvårdsnämnden under början av 2023.  

Förslag från PNR under mötet:  

• Måste komma med ett tydligt förslag vad PNR vill åstadkomma med mötesplatser – 
innehåll.  

• Finns idag organiserade mötesplatser som drivs av till exempel handikappföreningar. 
Här gavs exempel som Föreningshuset i Halmstad Husknuten - ett föreningshus för 
gemenskap, aktiviteter och utveckling (foreningshusethusknuten.se) 
Fontänhusen Hem - Sveriges Fontänhus Riksförbund (sverigesfontanhus.se), 
Vattentorget i Växjö Mötesplats Vattentorget (vattentorget1.se)och Funkibator 
Funkibator - Start 

• Mötesplatsen ska vara ett centrum/centra  
• Kunna delta digitalt/webbplats 
• Viktigt att involvera regionerna 
• Resurs för sjukvården dvs komplement till sjukvård 

Projektgruppen planerar ett nytt möte inför nästa RCC Syd styrgruppsmöte den 24/11. 
Fortsätta att hålla öron och ögon öppna för förslag samt vilka fler möjligheter som kan dyka 
upp när det gäller mötesplatser. Christina bjuder in till nytt möte i projektgruppen. 

Övriga ämnen: Flädiemötet den 23/9 där PNR och regionala patientprocessledare deltog 
tillsammans – en mycket positiv dag och möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad RCC 
och processledare gör. Leif A inledde dagen med att berätta om PNR och vad PNR gör samt 
samverkan. Workshop med fokus på: 

• Hur kan patienters erfarenheter, kunskaper och perspektiv involveras i RCC Syds 
diagnosspecifika och diagnosövergripande processer?  

• Vilket stöd behöver du som RPPL i arbetet med patientsamverkan?  
• Hur kan RCC Syds PNR stödja dig som RPPL i processarbetet? 

Sammanställning av skriftliga kommentarer bifogas. 

Rapport från dag om Prehabilitering och Kvalitetsregisterdag sparas till den 7/12. 

Rapport från RCC Syd: 

Ärftlig cancer – personer med ökad risk för cancer 

• Sjukvårdsregional nod samt enheter per region är under uppstart 

• Regional patientprocessledare, RCC Syd och regionerna samverkar angående utbildning, 
rutiner med mera. 

Arvode ersättning 

http://www.foreningshusethusknuten.se/Page.asp?PageNumber=1
http://www.foreningshusethusknuten.se/Page.asp?PageNumber=1
http://www.sverigesfontanhus.se/
https://www.vattentorget1.se/
https://www.funkibator.se/
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Ny policy för arvode är uppdaterad och gäller från 2022-10-01 – se utskick från RCC Syd 
220930 Patient- och närståendeföreträdare - RCC (cancercentrum.se)  
Kommentar till SKR: avses restid från bostad till mötesplats? 

Ny nationell samordnare 

Den 1 januari tillträder Kjell Ivarsson som nationell cancersamordnare på Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR. Han kommer närmast från tjänsten som hälso- och 
sjukvårdsdirektör i Region Blekinge Kjell Ivarsson ny nationell cancersamordnare - RCC 
(cancercentrum.se) 

27/10 Optimerad och jämlik cancervård 

Ett regionalt möte om hur vi kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen. 
Målgrupperna är chefer, regionala patientprocessledare och hela teamet kring patienten med 
cancer samt patientföreträdare. 

Tid: 27 oktober 13:00 - 16:30 För anmälan – se kalender på RCC:s webb 

27/10 Vad du behöver veta om Min vårdplan - digitalt möte för patienter, närstående och 
intresserade. 

Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till digitalt informationsmöte om Min 
vårdplan där alla som är intresserade har möjlighet att få veta mer om tjänsten. 

Tid: 27 oktober 17:30 - 18:30 För länk – se kalender på RCC:s webb 

7/12 PNR möte på Grand Hotel, Bantorget 1, Lund 

• Senast anmälning är den 6 november 
• Tågbiljett bokas via Ingrid med god framförhållning 

Övriga frågor: Hur många NVP saknar patientföreträdare undrar Leif E? Några NVP har 
mer än en patientrepresentant men det saknas för några. Oftast vänder sig RCC direkt till den 
patientförening som är aktuell. Det är svårt att få patientföreträdare för mindre diagnoser. 
Idag finns ca 53 NVP ytterligare 3 är under framtagande. 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/kjell-ivarsson-ny-nationell-cancersamordnare/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/oktober/kjell-ivarsson-ny-nationell-cancersamordnare/
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