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PNR RCC Syd minnesanteckning 16/3 2021 
 

Närvarande: 
Anders Eidergård, Conny Nöbelin, Didrik von Porat, Gun Olsson, Leif Andersson, Leif 
Eskelid, Nicolas Lamb, Jan Erik Olsson Lars Karlsson   

Christina Landegren och Ingrid Vogel, RCC Syd 

Inbjudna gäster:  
Anna Sällfors Holmqvist, barnonkolog, Barnonkologiskt centrum, Skånes universitetssjukhus 
och RPPL (Regional Patientprocessledare) långtidsuppföljning efter barncancer, RCC Syd 
 
Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd 

Mötet inleddes 
Ordförande hälsade alla välkomna. Till sekreterare utsågs Christina Landegren 

Föregående mötes minnesanteckningar fastställdes.  

Långtidsuppföljning efter barncancer 
Anna Sällfors Holmqvist inledde dagens möte med en intressant föreläsning om 
seneffekter/långtidsuppföljning efter barncancer.   

Nationell pågår det en satsning på att förstärka barncancer mellan år 2020–2023 där även 
långtidsuppföljning efter barncancer ingår.  

Ungefär drygt 80 % av alla barn som får cancer överlever och idag räknar man med att det i 
Norden finns ca 24 000 långtidsöverlevare. Medianåldern är 30 år och i åldern 25 – 30 år är det 
en barncanceröverlevare per 600. 

Alla barn kommer till Skånes universitetssjukhus för säkerställande av diagnos och start av 
behandling. Risk för sena komplikationer/seneffekter är att 2/3 får kronisk sjukdom som 
kommer från behandling och ¼ allvarlig eller livshotande sjukdom. Incidensen ökar över tid.  

Sena komplikationer påverkar organ och därför försöker man undvika strålbehandlings på små 
barn så länge det går men bot har högsta prioritet. 

Andra komplikationer är sekundär malignitet, förtidig död, påverkan på fertilitet och 
socioekonomiska effekter. 

Uppföljning 

Det finns ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. Barn upp till 18 
år följs upp på Barnonkologen i Lund i samverkan med länssjukhus. Rehabilitering sker i första 
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hand i Lund men i övrigt ser det olika ut i regionen. I den nationella satsningen har det tagits 
fram en basstandard för uppföljning dvs vilka resurser och vad som ska ingå. Här följer man det 
nationella vårdprogrammet. 

För barn som övergår från barn- till vuxenvård finns det numera en kontaktsjuksköterska som 
arbetar både på Barnonkologen i Lund och på seneffektsmottagningen där patienterna kommer 
efter 18 års ålder. Alla patienter kallas till seneffektsmottagningen. Genom tidig upptäckt kan 
man förebygga seneffekter och sena komplikationer.   

Regional satsning – vad behövs 

• Uppföljning av barncancer – mer än hälften av barncancerpatienterna får något eller 
några seneffekter som ska följas upp. Stärka uppföljningsmottagningen och utöka 
resurserna. 

• Psykolog och kuratorsresurser 
• Förbättrat samarbete med vuxenvård 
• Koordinering av screeningundersökningar 
• Utbildning kopplat till nationellt vårdprogram 
• Behövs mer resurser till att stödja föräldrar och syskon då cancern påverkar hela 

familjen i många år. 
 

Sammanställning av enkät angående arbetet inom PNR 2018 - 2021 
Leif A visar sammanställning av de svar som har kommit in utifrån enkät. Sammanställningen 
skickas ut i till samtliga i PNR. 

• Nya PNR ska diskutera planering framåt och då kan enkätsvaren användas som 
underlag. 

• Svaren visar att det har hänt mycket positivt under mandatperioden för PNR (2018–
2021). 

• Vi är eniga om att vi behöver få in fler yngre företrädare. 
• Positivt att nuvarande PNR har haft så engagerade företrädare 
• Nuvarande PNR har byggt upp mycket erfarenhet, som kan utnyttjas i PNR:s fortsatta 

arbete 
• PNR har under mandatperioden skapat många nya kontakter både i professionen, bland 

beslutsfattare och i politiken 
• Framöver behöver vi fortsätta utveckla kontakterna inom professionen, bland läkare, 

kontaktsjuksköterskor och cancersamordnare 
• Vi behöver öka samarbetet med de lokala patientföreningarna – digitala möten? 

Avrapportering projekt Cancerrehabilitering 
Nick har deltagit i möte med nätverk cancerrehabilitering för Södra sjukvårdsregionen och har 
inför det tagit fram en presentation. Utskickad till PNR efter mötet. Erfarenhet från PNR 
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efterfrågas och Nick kommer att representera PNR på webbinarium Hälsoskattning i praktik 
som hålls i maj. 

Guldkorn 

Samtliga PNR ska under året presentera guldkorn i artiklar som publiceras bla på RCC:s webb. 
Leif, Nick och Conny har tagit fram ett underlag som RCC:s kommunikatör just arbetar med. 
Tanken är att artikeln ska publiceras under april. 

Avrapportering Projektgrupp Nationella Vårdprogram 

Under nästan tvår år har PNR lämnat in remissvar på nationella vårdprogram med fokus på 
mjuka data dvs omvårdnad, uppföljning och rehabilitering. Här kan gruppen se att kapitel med 
omvårdnad har fått större plats i några vårdprogram. Ett eftersatt område är hur ett 
cancerbesked lämnas till patienter och närstående. Här efterfrågas ett större holistiskt perspektiv 
plus inkludering av närstående. 

Oklart hur arbetet med nationella vårdprogram ska bedrivas framöver vad gäller patient- och 
närståendeföreträdare. PNR har begärt ett klarläggande från RCC i Samverkan, och ett arbete 
pågår under Helena Brändströms ledning. Nationella Arbetsgruppen för Patientmedverkan 
bevakar frågan för PNR:s räkning. 

Laget runt 

Mentor 

Förslag finns på att erbjuda nya företrädare en mentor (från nuvarande PNR) eller ett s.k. stöd 
för att kunna snabbare komma in i PNR:s arbete. Reaktion från PNR är att det är positivt att 
hjälpa till. Viktigt att PNR inte tappar engagemang vid omstart. Leif och Conny reviderar 
påbörjat förslag och skickar därefter ut det på en kort remissrunda. De som vill vara mentorer 
hör av sig till Leif A. Målet är att nya företrädare ska ha en mentor inför första mötet i april. 

Beslut regionalt 

Region Skåne har beslutat att utreda ett införande av ”Basonkologi i Nära Vård”, i linje med det 
tidigare beslutet i Södra Regionvårdsnämnden. I och med detta kommer även frågan om hur 
cancerpatienterna ska få ett bättre omhändertagande inom primärvården under och efter 
behandling belysas. Region Skåne har också beslutat att utreda hur ”Förbättrat 
omhändertagande av personer med risk för ärftlig cancer” ska införas. 

Ett forskningsprojekt som ska drivas av ”Centrum för Primärvårdsforskning” har initierats av 
PNR i samarbete med RCC Syd. Projektet ska undersöka cancerpatienters syn på primärvårdens 
omhändertagande av färdigbehandlade cancerpatienter. 
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Från RCC Syd  

Nya PNR 

• Ny mandatperiod start 1 april 2021 tom 31 mars 2023 
• Ny överenskommelse och jävsdeklaration 

Nya företrädare: 

• 12 företrädare från nuvarande PNR går över till nya PNR.  
• Samtliga är omvalda av de som nominerade till nuvarande råd. 
• 11 nya företrädare var nominerade till PNR  
• Samtliga har blivit intervjuade under februari 2021  
• Ålder: Från drygt 20 år och uppåt, mer blandat i åldersfördelning än tidigare.  
• Nya PNR kommer att bestå av totalt 23 företrädare, 12 kvinnor och 11 män.  
• 14 Skåne, 3 Halland, 3 Blekinge och 3 Kronoberg 
• Intro till nya PNF innan första PNR möte 

Patientföreningar 

Ung cancer, Hjärntumörföreningen, Palema, Bröstcancerförbundet, 
Mun och Halscancerförbundet, Lungcancerföreningen, Sarkomföreningen, 
Melanomföreningen, Prostatacancerförbundet, Barncancer  

På gång 

• Möte med chefer 11 maj – utskickat 

• RCC dag 18 maj – digitalt – mer info kommer 

• RPPL avstämning 21 och 28 maj samt 1 juni – mer info kommer 

Uppdrag PNR 

Från Cancerplanen finns det några mål som PNR får i uppdrag inför nästa mandatperiod och 
här ber RCC Syd att PNR inkommer med förslag på insatser: 

Närstående: 

RCC Syd ska tillsammans med patient- och närståenderåd ta fram ett handlingsprogram för hur 
stöd till närstående till patienter med cancer kan förbättras 

Patient- och närståendesamverkan i processarbetet: 

Hur patient- och närståenderepresentationen ser ut inom de lokala och sjukvårdsregionala 
processteamen varierar mellan olika diagnoser. För att säkra patientperspektivet behöver 
patientrepresentationen förstärkas inom de flesta diagnosrelaterade patientprocesser. Detta är 
något som en ökad dialog mellan RCC Syds patient- och närståenderåd och 
patientprocessledarna kan bidra till.  
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Tack till PNR 

Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd sammanfattar åren med nuvarande PNR och 
vilken stor betydelse PNR har haft för att driva på arbetet och uppmärksamma vad som 
behöver göras. Stort tack för mycket gott samarbete och extra tack till alla er som nu lämnar 
PNR. 

Sammanfattning 
Leif A sammanfattade PNR:s arbete med att: 

• PNR har framgångsrikt arbetat med projekt, det har varit ett flertal grupper och särskilt 
rehabgruppen har framgångsrikt kommit framåt. 

• Tydliggjort PNR roll på RCC Syds webb. 
• Flertalet i PNR finns med i olika råd och arbetsgrupper runt om i regionerna. 
• Nationellt synliggjort RCC Syds PNR  
• Samarbete med RCC Syd för att få ut PNR:s budskap 
• Hanterat pandemin bra - fortsatt med möten fast i digital form. 
• PNR har gjort avtryck 

Framåt  

• PNR önskar mer interaktion med patientföreningar, professionen som läkare och 
kontaktsjuksköterskro med flera. 

• Arbeta för patientsamverkan 
• Arbeta att det ska vara värdeskapande för patienter och närstående 
• Stärka samarbetet med RCC Syd 
• Ser fram emot nya PNR 2021 - 2023 

  

Möten nya PNR 2021 
Kommande mötesdatum: 

• 27/4 - uppstartmöte nya PNR mellan klockan 13:00 – 19:00 - digitalt 
• 8/6 - möte med de regionala cancersamordnarna 08:30 -12:00 - digitalt 

 

Vid protokollet:   

Christina Landegren 
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