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Minnesanteckningar PNR möte 20 april 2022 
Ansvarig för anteckningarna: Nick Lamb 
Datum för möte: 2022-04-20 
Deltagare: 
Från PNR; Leif Andersson, Nicholas Lamb, Anders Eidergård, Leif Eskelid, 
Lars Karlsson, Kaj Fransson, Anette Johansson Sund, Didrik von Porat, 
Elisabeth Lewander, Johanna Norrman, Helen Fohlin 
Från RCC Syd; Christina Landegren, Hanna Åberg och Ingrid Vogel. 
Från Region Skåne; Anders Lundqvist 
Från Centrum för primärvårdsforskning; Lars Garpenhag  
Föregående minnesanteckningar: 
Ordförande öppnade mötet och hälsade PNR och gästerna välkomna. 
Nick Lamb skriver mötets minnesanteckningar. Föregående mötes minnesanteckningar lades till handlingarna 
utan anmärkning. 
Inbjuden gäst/gäster, rapport: 

➢ Tema: ”Primärvårdsutveckling”. Anders Lundqvist, distriktsläkare. Region Skåne. 
○ Anders som är distriktsläkare i Näsby, utanför Kristianstad, är även samordnare i nordost Skåne 

för både offentliga och privata vårdcentraler. 
○ SVF har varit till stor hjälp för allmänläkare sedan de introducerades 2015. 

Nyttan har ökat över tid och ökande förståelse och tillämpning. 
○ Triage är mycket viktigt inom primärvården och är en uppgift som utförs oftast av 

sjuksköterskor med stöd av 1177. För i tiden var det oftast läkare som arbetade i första ledet. 
○ Riktlinjerna för cancerrehabilitering har blivit bättre och tydligare och det finns bra resurser 

inom primärvården för rehab men det finns problem med remisser från specialistvården. Man 
skulle kunna hjälpa mer om cancersamordnare och kontaktsjuksköterskorna var mer aktiva.  
Mycket handlar om rehabilitering som är vanlig för primärvården. 
Det vore en trygghet för patienter att veta att vårdinstanser kommunicerar bättre. 

○ SVF fungerar bra. De har ett lätt överskådligt linjärt förlopp.  
Det har uppmärksammats av Cancerrådet i Skåne att remisser till SVF har ökat. Anders höll 
med att det kan uppstå när “tratten” i en SVF är för stor eller för att vissa läkare inte utreder 
tillräckligt innan de remitterar. 
Det kanske behövs mer dialog kring vissa förlopp. Jämförelser mellan vårdcentraler och bättre 
förloppsbeskrivningar kanske skulle hjälpa. 

○ En patientrepresentant framförde att man kan använda Hälsoskattning för att fånga upp 
rehabiliteringsbehovet hos patienter; dietist, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut etc. Många 
patienter har långt till sina specialistvårdsenheter men närmare till sina “hemma” vårdcentral. 
Det höll Anders med om och menade att det är oftast fysioterapeuten som går i spets med stöd 
av andra. 

○ Det framfördes av en annan att kontaktsjuksköterskor kan ha svårt att hitta kontakter inom 
primärvården. Anders höll med och menade att det är ofta lite krångligare än man tror. 
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○ Det är inte bra med fristående specialistmottagningar inom primärvården. (till exempel diabetes 
och KOL) Det är bättre att bygga på fast läkarkontakt där man bygger team is stället för att 
specialisera sig. Ju fler sådana som finns ju svårare blir det för patienten att ha en fast 
sjukvårdskontakt. 

○ Varför är det så stor rotation på sjuksköterskor? Kanske är det så att strukturen med 
distriktssköterskor fungerade bättre än den nuvarande. Det fanns bättre kontinuitet för; nu är 
det mer splittrat och detta gör att man byter jobb för att utvecklas. Annars erbjuder 
primärvården oftast bra arbetstider. 
Det är viktigt att sköterskorna skapar en relation till befolkningen som nyttjar en vårdcentral. 

○ För att avrunda presentationen frågade ordföranden hur Anders hur vi patient- och 
närståenderepresentanter kan påverka politiska beslutsfattare för att uppnå bättre kontakter 
inom vården och bättre triage. 
SKR försöker men man behöver trycka på. 
Där det gäller projektet “God och Nära Vård” saknas en tydlig handlingsplan. 
Efterlys handling! 

➢ Reflektioner på Anders inslag 
○ Det föreslogs att vi bjuder in till dialog med cancersamordnare angående Hälsoskattning och 

dess betydelse för behovsbedömning och remittering till primärvården. (Förslagsvis på ett 
kommande PNR-möte, med tanken att primärvården skall ses som en resurs.) 
Christina informerade att Anna och Louise redan arbetar med detta och skulle kunna bjudas in. 
Under våren har samtalsutbildning kopplat till Hälsoskattning via webbinarium med 
kontaktsjuksköterskor hållits. Teamets betydelse är viktig  

○ Från Kronoberg framfördes att Hälsoskattning inte ses så positivt av professionen, som 
upplever det som extra arbete som man inte har tid med. Frågan om vem som initierar 
rehabilitering är mycket oklar. Man behöver påverka cheferna att se till att sjuksköterskorna får 
stöd för att arbeta in Hälsoskattning. 
 

➢ Lars Garpenhag berättar om Centrum för primärvårdsforskning samt studie/projekt för att undersöka 
primärvårdens roll i vården av personer som behandlas eller har behandlats för cancer. De har ännu inte 
hunnit publicera resultaten, men återkommer gärna vid ett senare tillfälle angående resultat om PNR är 
intresserade. 

○ Efter en mycket intressant presentation frågade ordföranden om man kunde förbättra 
distributionen av kompetens och resurser för primärvården genom att flytta från regional till en 
nationell organisation. Studien har haft fokus på den nuvarande strukturen, men frågan är svår 
och bred. Problem som uppmärksammas skatt lösas av drygt regioner är kanske inte optimalt. 
Det finns även problem om man måste flytta mellan regioner. 

○ Man frågade Lars hur PNR kan stötta. Just nu har man inte kommit tillräckligt långt för att 
svara, men återkommer eftersom PNR är en viktig grupp för spridning och förankring av 
resultat. (Leif och Nick kontaktas om detta framöver.) 

○ Har rekrytering till studien varit svår? Det har visats stort intresse från patientföreningar, men 
det har varit svårt att rekrytera individer att delta. 
(Det krävs tid utan ersättning.) 
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○ Kan man göra en bredare sökning än via föreningar? Ja, man försöker nå andra grupper. 
○ En representant undrade om man hade blivit medveten om Agenda 2030 som pågår inom 

kommuner och regioner, är baserad på FN-konventioner. 
Denne påpekade även att vi har 4 regioner inom vårt område och att det sker mycket positivt 
som behöver belysas. 

 
➢ Min Vårdplan Cancer, implementering, nuläge, Hanna Åberg, Verksamhetsutvecklare RCC Syd. 

Hanna presenterade statusen med stöd av en presentation, som distribueras, och demonstrerade 
funktionerna som finns på 1177. 

○ Svarstiden på patientfrågor i funktionen är 3 dagar enligt information som anges i 
välkomsttexten. 

○ Vem ansvarar för planering? Är det kontaktsjuksköterskan? 
Funktionen är patientens verktyg och inte en bokningsfunktion. Endast ungefärliga tider anges 
för att underlätta för patienten som ansvarar själv för sina bokningar på olika håll och oftast får 
stöd genom påminnelser via SMS från vårdinstanser. 

○ Det framkom att detta fungerar olika i olika regioner. I Blekinge till exempel meddelas inte tid 
och plats. I Kronoberg är det inte heller bra. 
Funktion finns på 1177 att önska meddelande. 

○ Sju diagnosspecifika digitala MVP har implementerats inom sjukvårdsregionen. Då det inte 
betyder att dessa är på plats i alla fyra regioner, kan det vara problem då man remitteras över 
regiongränser. För att överlämningen ska fungera måste kontaktsjuksköterskorna på båda 
ställen använda systemet. För att detta ska bli bra behövs mer stöd och tid inom vården. 

○ MVP ska följa med patienten. 
○ Systemet förutsätter engagemang från patientens sida. Inom vissa diagnoser finns det en del 

tabuämnen, som gör det svårt för patienterna att vara helt öppna om sin behandling. Det gäller 
att även om vissa patienter inte vill ha MVP, ska alla erbjudas det. 

○ Hur ska man lösa problemet att det är svårt att behålla personal. Det måste finnas resurser för 
att driva det här projektet. Initialt tar det tid att sätta i gång MVP, men det underlättar efteråt 
och spar tid i det långa loppet. 

 
Rapport projekt cancerrehabilitering mm: Nick m. fl. 

➢ Avstämning Projekt Cancerrehabilitering. 
○ Projektgruppen har inte träffats sedan senaste PNR-möte. Avvaktar rapport om mötesplatser 

samt möjlighet till diskussion in Växjö i samband med Heléne Öbergs framförande. 
○ Leif E rapporterade att han kommer att delta i ett viktigt möte om den nya NVP Rehabilitering 

i Sigtuna den 3:e - 4:e maj. 

➢ Mötesplatser för Cancerberörda, rapport från arbetsgruppen, fortsatt arbete. 
○ Elisabeth presenterade vad man har kommit fram till i arbetsgruppen som jobbar med detta.  
○ Gruppen kommer att hålla ett möte till för att färdigställa underlaget på ett sådant sätt att det 

kan presenteras vid nästa RCC styrgruppsmöte den 11/5. Det finns 20 minuter i dagordningen 
för ämnet (kl. 11:20 - 11:40), så presentationen borde inte ta mer än 10 att framföra. 
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Rapport från RCC Syd: Christina Landegren. 

➢ RCC-dagarna 17–18 maj i Umeå. Nick och Christina kommer att delta. 

➢ Det har varit möte om gränslandet mellan Rehab och Palliativ vård, där Mette deltog. 

➢ På SUS var det möte den 07/4 på cancerrehabiliteringsmottagning. Nick och Elisabeth deltog. 

➢ Det kommer två nya patientrepresentanter till PNR. En från Blekinge och en från Kronoberg 

➢ Växjö-mötet 1 juni. Deltagande skall anmälas till Ingrid Vogel. 
Från Kronoberg deltar cancersamordnaren Tina Eriksson, Patientnämnden och verksamhetsutvecklare 
som är involverad i implementering av tex kssk och cancerrehabilitering. 
Heléne Öberg kommer att leda en workshop om cancerrehabilitering. 

➢ Avrapportering; projekt samordnande kontaktsjuksköterska. 
projektet påbörjades precis när pandemin slog till vilket reducerade möjligheterna att fullfölja tänkt plan. 
Projektet är nu avslutat och önskemål finns att komplettera omvårdnad i processarbetet.  
Uppdrag och resultat presenterades. 

➢ Patientutbildning på SUHCC. Christina kommer att skicka några frågor till PNR - helt frivilligt att 
besvara.  

➢ Nu finns det en Nationell anhörigstrategi som presenteras den 25/4 läs mer här:  

➢ Det söks patient och närståenderepresentanter till ett nytt råd på SUHCC. 
Uppdraget gäller Skånes universitetssjukhuset.  

➢  
Övriga frågor: 

➢ Didrik rapporterade från Skånes Strategiska Råd att det har blivit en stor ökning i SVF remisser. 30% på 
ett halvår. Detta ställer till för specialistvården.  
 

➢ Ordföranden avslutade möte och tackade deltagarna för sina många inlägg. 
Kommande möte: 1/6 Heldagsmöte. Fysiskt i Växjö mer information kommer. 
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