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PNR RCC Syd minnesanteckning 5/10 2020 
Närvarande: 
Anders Eidergård, Anette Johansson Sund, Bo Erixon, Conny Nöbelin, Didrik von Porat, Hans-
Christian Lofthus, Jan-Erik Olsson, Johanna Norrman, Lars Karlsson, Leif Andersson, Leif Eskelid, 
Martin Strandberg, Nicolas Lamb, Christina Landegren (RCC Syd). 

Inbjudna gäster:  

Anna Johnsson och Louise Gamming (RCC Syd) under punkt Cancerrehabilitering i Primärvården 
Heléne Öberg (RCC Syd) under punkt Cancerrehabilitering.  

 

• Ordförande hälsade alla välkomna. Till sekreterare utsågs Martin Strandberg 
• Föregående mötes minnesanteckningar fastställdes.  
• Nuvarande PNR fortsätter att verka till 31/3 2021. Inga rådsmedlemsvakanser besätts 

innan dess.  

Min vårdplan 
Arbetet nationellt inom RCC med Min vårdplan på 1177 drivs snabbt framåt. De första 
diagnoserna blir klara till årsskiftet 20/21. PNR beslöt att vi ska uttala vårt stöd till införande 
inom Södra sjukvårdsregionen. Leif Andersson tar fram ett förslag på uttalande tillsammans 
med RCC Syds kommunikatörer till nästa PNR-möte. 

Nationella vårdprogram 
Gun och Leif E avrapporterade det fortsatta remissarbetet med Nationella Vårdprogram 
(NVP).  

Tillämpningen av NVP Cancerrehabilitering är ojämn och fungerar inte likadant över landet. 
Stora skillnader finns ännu.  

Vårt arbete med NVP är viktigt då de styr framtidens cancervård. NVP är rådgivande inte 
beslutande – det är de enskilda regionerna som beslutar om vad som faktiskt införs/tillämpas.  
PNR Norr har börjat arbeta mer med NVP-remisserna. 

Projekt Cancersjuksköterska  

Projekt cancersjuksköterska i primärvården avrapporterades av Didrik. 

Det går långsamt framåt med att få någon region att köra försök, men framsteg görs. Alla inom 
PNR måste hjälpa till att trycka på ”sin” region i frågan.  
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Information 
Leif A och Conny berättade om det fortsatta arbetet inom Projekt Information samt 
uppföljningen av vår utbildning vid årsskiftet 2019/2020.  

Ett utkast till beskrivning av våra fokusområden för vårt arbete i PNR Syd diskuterades. Viktigt 
att den är i linje med vår uppdragsbeskrivning från RCC Syd. Förslagsvis kan ett årshjul vara en 
bas för att styra rådets arbete. Ordföranden bad om ett förslag på årshjul från Leif och Conny 
till nästa möte, så konkret som möjligt. Reviderad länk till PNR:s uppdragsbeskrivning är 
utskickad av Christina.  

Avgående företrädare 

Nuvarande vice ordförande Hans Christian Lofthus har meddelat att han vill avgå. 

Hans Christian har suttit i PNR under två mandatperioder och önskar nu fokusera på annat i 
livet och avgår 31/10.  Rådet tackade honom för allt nedlagt arbete. En positiv utveckling har 
skett på nationell nivå, kraftfull organisation har vuxit fram.  

Ny vice ordförande 

Rådet beslöt att utse en ny vice ordförande för perioden fram till 1 april 2021. Leif Andersson 
från Blekinge valdes enhälligt som vice ordföranden för PNR Syd. Leif tackade för förtroendet. 

Framåt 

Didrik gav en kort uppdatering efter Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkans (NAP:s) 
mötet med RCC i Samverkan den 29/9.    

Fokus låg på vad ska RCC jobba med 2021. Det finns en flerårsplan, men vilka delar ska man 
fokusera på 2021? Styrs delvis av vilka riktade statsbidrag som ges. Staten skjuter till extra 
pengar för bland annat barncancer för 2021.  

Från NAP:s sida önskades fokus på prevention och att fortsatt utbyggnad av screening. Vidare 
önskar NAP satsningar på cancerrehab och palliativ vård. Skattningsverktyg för cancer-
rehabilitering ska införas och arbetas med aktivt. Patientinformation och Min Vårdplan på 1177 
genomförs och stöttas av PNR. Alla cancerpatienter utan undantag ska ha en namngiven 
kontaktsjuksköterska, liksom att närstående ska involveras mer i behandling och vård.  

Mötet med RCC i Samverkan kändes bra och positivt. RCC lyssnar in vad PNR föreslår. Viktigt 
att vi i PNR för fram våra åsikter på mötena.  

Cancerrehabilitering i primärvården 

Anna Johnsson och Louise Gamming, regionala patientprocessledare (RPPL) för 
cancerrehabilitering i primärvården, besökte oss och berättade om sitt arbete. Intressant 
översikt av vilka resurser och insatser som finns inom primärvården efter cancersjukdom. Klart 
att primärvården behöver utveckla sin struktur, samt förbättra informationen om vad som man 
kan hjälpa till med inom cancerrehabilitering. Idag fungerar informationsöverföringen 
Specialistvård -> Primärvård dåligt. 
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Vid den efterföljande diskussionen var alla överens om att kontaktsjuksköterska i primärvården 
kan vara en positiv utveckling. PNR behöver fortsätta att trycka på för att skattningsverktyg för 
cancerrehabilitering införs i hela specialistvården. Med hjälp av behovsskattning är det lättare 
för primärvården att veta vilken rehabiliteringshjälp patienten behöver. Min Vårdplan på 1177 
hade också underlättat för primärvården.  

Projekt cancerrehabilitering 

Nick berättade om status för Projektgrupp Cancerrehabilitering/Mötesplats för cancerberörda. 

Gruppens arbete har till stor del stått stilla pga. Covid-19, men det är nu dags att återstarta. 
Gruppen kommer att fokusera på cancerrehabilitering, och arbetet med mötesplatser för 
cancerberörda tas över av enskilda PNR-medlemmar i de olika regionerna. 

En konkret handlingsplan för gruppens fortsatta arbete skall tas fram till nästa möte. Nick tar 
ledningen och sammankallar. 

Heléne Öberg informerade om att flera regioner i syd har börjat arbeta med dokumentet 
Hälsoskattning för att fastställa cancerpatienternas behov av rehabiliteringsstöd. Heléne lovade 
återkomma efter mötet med en statusrapport per region. 

Övriga frågor 

Nationella projektet Individuell Patientöversikt (IPÖ) går vidare berättade Bo. Är för 
närvarande tungrott att lägga in information vilket blir ett hinder för införande. Det är upp till 
varje region att besluta om man vill införa IPÖ. Troligen kommer inget bredare införande för 
än dataöverföringsfrågorna är lösta. 

Christina berättade att en enkät har gått ut till sjukvårdsregionens kontaktsjuksköterskor 
(KSSK), Resultaten i sin helhet kommer att presenteras för PNR senare men klart är att arbetet 
som KSSK ser väldigt olika ut med stor variation med tjänster från någon timma i veckan till 
fulltid. Digital vårdplan önskas.  

Nästa möte  

Nästa möte den 10 november 08.30 (digitalt möte). Lars Almroth är inbjuden för att prata om 
framtidens cancervård.  

Till decembermötet den 9/12 kommer Maria Bjerstam (RPPL cancerprevention) att bjudas in.  

Vid pennan 

Martin Strandberg 
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