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Minnesanteckning digitalt PNR möte 200819 
Närvarande: 
Anders Eidergård, Bo Erixon, Didrik von Porat, Hans-Christian Lofthus, Johanna Norrman, Leif 
Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb, Peter Ekolind, Gun Olsson, Jan-Erik Olsson, Lars Karlsson, 
Martin Strandberg, Peter Ekolind, Christina Landegren 

10.00   Ordförande hälsade alla välkomna. Till sekreterare utsågs Martin Strandberg 

10.05   Föregående mötes minnesanteckningar fastställdes. 

10.10   Tyst minut för Gert Bülow hölls. Gert som var en drivande kraft i rådet och 
arbetsgrupper avled i våras. 

10.15   Uppdatering från RCC Syd/Christina Landegren – hur och med vad arbetas det inom 
RCC med tanke på hur Covid påverkat vården: 

  I princip fortsätter arbetet inom RCC oförändrat men alla externa möten kommer att 
hållas via Teams tills vidare.   

  För kontaktsjuksköterskor planeras utbildningsdagar i olika former. Även andra 
aktörer är igång t.ex. Fokus patient. PNR RCC Väst kommer att bjuda in PNR Syd till 
möte kring cancerrehabilitering  

  Arbetet med kvalitetsregister och ledtider/SVF fortsätter som tidigare.  

  Utvecklingsarbetet av Multidisciplinär Konferens (MDK), vilken föregår 
behandlingsbeslut, drivs vidare. MDK sker lokalt, regionalt samt nationellt beroende 
på nivåstruktureringen av vården. Från ett patientperspektiv kan det vara av intresse 
för patienten att kunna följa den egna MDKn digitalt. Något för PNR Syd att jobba 
med? Jessica Wihl från RCC Syd kan vara intressant att bjuda in som gästtalare till 
kommande möte då hon arbetar med utvecklingen av MDK.  

10.45   PNRs projektgrupp Rehab/Mötesplats cancerberörda avrapporterade. Arbetet har i 
spåren av covid19 gått på sparlåga. Region Blekinge har med utgångspunkt i det 
Nationella Vårdprogrammet (NVP) för CancerRehab tagit fram lokala regler för 
cancerrehabiliteringen som kan vara intressant för övriga att kika på, 
Cancersamordnare Mia Dreier är kontaktperson. 

  I Halland har man diskuterat att skapa små mötesplatser för cancerberörda på varje 
sjukhus liknande Kraftens Hus men i mindre skala.  

11.10   Peter och Didrik berättade om Projekt Cancersjuksköterska i Primärvården. Tanken 
med Cancersjuksköterska är att hen ska koordinera vården av cancerpatienten när den 
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förs över från specialistvården till primärvården. Syfte är att skapa större trygghet för 
patienterna. I början av juni presenterades konceptet för sjukvårdspolitikerna och 
tjänstemännen i Södra Regionvårdsnämnden och möttes av stort intresse.  

  Peter och Didrik har också skrivit en debattartikel på temat Cancersjuksköterska men 
inte lyckats få den publicerad.  Leif A ska ta hjälp av kommunikatörer på RCC för 
vägledning hur vi kan få ut artikeln.  

  RCC har två nya patientprocessledare för Cancerrehabilitering i primärvården. De 
jobbar bl.a. med att få en aktiv överlämning av cancerpatienter från specialistvård till 
primärvård. Först ut är diagnoserna prostata och huvud/hals. Processledarna kommer 
gärna och berättar om sitt arbete.   

11.30   Leif A och Conny avrapporterade Projekt Information samt sin uppföljning av PNR-
utbildningen vid årsskiftet 2019/2020.  

  En sammanställning från utbildningen och efterföljande diskussioner presenterades, 
med de viktigaste fokusområdena för PNR att arbeta med. Beslöts att Leif och Conny 
initialt ska jobba vidare med en ”PNR-policy” som ansluter till den nya instruktionen 
för PNR vilken är under utarbetande inom RCC. 

13.00   Christina informerar om rekryteringsplanerna för det nya PNR från 1/11 2020.  

  Didrik har signalerat att han ser stora svårigheter att få ett nytt PNR att fungera om 
man inte kan mötas fysiskt. Han har därför föreslagit RCC att nuvarande råd får sitt 
mandat förlängt till 31/3 2021 vilket RCC accepterat och vilket sittande PNR stöttade. 

13.05   Didrik gav en uppdatering av arbetet inom Nationella Arbetsgruppen för 
Patientsamverkan (NAP).            

  NAP har som huvuduppgift att säkerställa att de sex regionala PNR arbetar på samma 
vis och är dessutom en möjlighet för PNR att direkt möta RCC i Samverkan. Via NAP 
har vi också en möjlighet att driva frågor nationellt.  

  Våren 2020 har PNR i samverkan tillskrivit RCC i Samverkan med en begäran om 
ökade satsningar i kvalitetsregistren på PREM (patientrapporterade 
upplevelser/erfarenheter från vård), för att säkerställa att patienternas upplevelser av 
sin behandling fångas upp på ett strukturerat sätt. 

  Under våren skickades det ut en enkät till samtliga landets patient och 
närståendeföreträdare inom RCC. Slutsatserna är att de största utmaningarna för 
närvarande finns i de nationella vårdprogramsgrupperna där det saknas ett stort antal 
företrädare, och där många företrädare saknar både utbildning, stöd samt tydligt 
uppdrag. 

13.30   Avrapportering Projekt Nationella Vårdprogram (NVP) 
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  Gruppen går löpande igenom de vårdprogram som är ute på remiss med fokus på 
omvårdnadsdelarna.  

  Skattningsverktyg för cancerrehabilitering saknas i en del vårdprogram. Text saknas 
om aktiv överlämning mellan specialistvård och primärvård. Munhälsan saknas till stor 
del.  Ersättning för arbetsgruppens tid saknas vilket har lyfts. Vårdplan och 
rehabiliteringsplan via 1177 bör utvecklas. Omhändertagande av patienter med 
seneffekter och bieffekter orsakade av cancerbehandlingen fungerar dåligt och måste 
belysas bättre i vårdprogrammen. 

  PREM o PROM är viktig mätinstrument. Vissa förespråkar andra mätredskap för att 
belysa patienternas upplevelser. Det saknas också beskrivning av närstående och 
patienten som resurs i NVP.  

  Anders och Martin anmälde sig för att ingå i arbetsgruppen för NVP. Gun blir 
samordnare av gruppens arbete. 

14.00  Övriga frågor: 

o Nytt kapitel kommer att läggas till i NVP för Cancerrehabilitering angående 
patientföreningar.  

o Cancerprevention - svårt att påverka människor när dom känner sig friska, inte 
förrän man drabbats av sjukdom tar man det till sig. Nationell arbetsgrupp för 
cancerprevention är aktiv. Maria Bjerstam kontaktas för att bjudas in till något 
kommande möte.  

o Svensk sekretesslagstiftningen försvårar behandlingen av personuppgifter och 
överlämnade av bl.a. journaler mellan regioner. Gäst som kan lagstiftningen och 
sekretessregler föreslås bjudas i till rådet.  

o Patientinformation via Min vårdplan på 1177 är en möjlighet att delge patienten 
t.ex. information om patientföreningar mm. Stor ökning av sökning på 1177 har 
noterats under covid19-krisen även av den äldre befolkningen. PNR bör trycka 
på att arbetet med Min vårdplan på 1177 fortgår trots pandemin. Mer 
information kan delas via 1177, Leif A ska lyfta frågan med RCCs 
kommunikatörer.  

o Vi bör bjuda in Regionala Patientprocessledarna för primärvård och prevention 
till något kommande möte.  

o Vidare intressant att få en uppdatering om arbetet med Min vårdplan på 1177 
liksom vad som händer inom området MDK. 

o Föreslås att under hösten ska PNR ha kortare möten (3½ timme) via Teams. 
8.30–12 eller 13–16.30. Ordföranden återkommer med beslut i frågan samt 
förslag på datum för mötena. 

 

Vid pennan 

Martin Strandberg 
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