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PNR RCC Syd minnesanteckning 27/4 2021 
 

Närvarande: 
Anders Eidergård, Conny Nöbelin, Didrik von Porat, Gun Olsson, Leif Andersson, Leif 
Eskelid, Nicolas Lamb, Lars Karlsson, Johanna Norrman, Håkan Thysell, Elisabeth Lewander, 
Pernilla Silverfrid, Kaj Fransson, Helene Fohlin, Helena Mareniusson, Eva Nilsson, Caroline 
Hassvall 

Christina Landegren och Ingrid Vogel, RCC Syd 

Mötet öppnades 
Ordförande Didrik Von Porat inledde mötet genom att hälsa alla välkommen. 
Han uppmärksammade särskilt rådets nya medlemmar som är tio till antalet. Rådet har nu totalt 
22 företrädare. 

Introduktion av PNR 
Rådets medlemmar ombads introducera sig själva och beskriva sin bakgrund och sina 
förväntningar om sitt deltagande i PNR. 
Jämlik vård, rehabilitering, fokus på yngre patienter, levnadsvanor, vårdplaner och påverkan om 
vårdprogram nämndes bland annat. 

 
Sekreterare möte  
Nick Lamb utsågs till sekreterare för mötet. 

Sammanfattning föregående råd 

Didrik presenterade en sammanfattning av föregående råds verksamhet.  

Kunskapsuppbyggnad 

• Inbjudna gäster – RCC:s medarbetare, processansvariga, kontaktsjuksköterskor, 
Framtidskontoret 

• Studiebesök/möten – andra PNR, RCC i Sam, NAP, RCC-dagar, webbinarier 
• Inläsning av information mellan möten 
• Interna diskussioner/informationsutbyte – möten, via mejl och Facebook 

Kontaktskapande/påverkande 

• Inbjudna gäster – Cancersamordnare, politiker, sjukhuschef, RCC:s medarbetare 
• Deltagande i beslutande organ – RCC:s styrgrupp, NAP, RCC i Sam, 

lokala/regionala cancerråd, patientprocesser, 
• Deltagande/presentationer på konferenser, webbinarier, politikermöten 
• Möten med lokala patientföreningar 
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Projekt 

• Cancerrehabilitering inkl. vårdplan och skattningsverktyg  
• Information/web 
• ”Cancersjuksköterska” – Primärvårdens roll i cancervården 

Resultat 

• PNR Syd finns på vårdkartan i Södra sjukvårdsregionen 
• Etablerat gott samarbete med RCC, andra PNR, cancersamordnare, 

sjukhuschefer, kontaktsjuksköterskor 
• Påskyndat förbättringar av cancerrehabiliteringen inkl. Min Vårdplan 
• Satt fokus på Hälsoskattnings betydelse – påskyndat införandet 
• Synliggjort oss på webben 

 

Visioner framåt 

PNR Syd ska fortsätta göra skillnad genom: 

Kunskapsuppbyggnad 

• Fortsätt bygg ny kunskap 

• Stärk det interna lärandet/kunskapsutbytet 

Kontaktskapande/påverkande 

• Fortsätt delta i konferenser, webbinarier, politikermöten 

• Återuppta möten med lokala patientföreningar 

• Säkerställ medverkan i alla regioners cancerråd 

 
Gruppdiskussioner:  
Mötesdeltagarna indelades i fyra grupper för diskussion kring frågan; “Vad tycker ni att PNR 
skall jobba med framöver?” 
Efter diskussionerna rapporterade grupperna tillbaka. 
 

a. Första gruppen rapporterade följande: 
i. Det är viktigt att avsluta projekt och inte dra ut på tiden. 
ii. För att lyckas med påverkan på politiker är det viktigt att redovisa 

besparingar som kan uppnås genom förbättrad vård. 
iii. Förebygg genom att gå tillbaka och analysera. 
iv. Gener och cancer: professionen måste bli bättre på att upptäcka tidiga 

tecken. Etisk är en viktig aspekt när det utförs genetisk undersökning av 
patienter. (I Skåne har det beslutats att undersöka hur man ska gå tillväga för att 
kunna ge tidigt stöd till personer som identifieras som riskbärande.) 
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v. Närståendes situation behöver hanteras bättre. 
 

b. Andra gruppen rapporterade följande: 
i. Att främja patientens möjligheter för framtiden är huvudmålet med 

rehabilitering. Det finns en stark koppling till nationella 
vårdprogrammets införande och tillämpning av hälsoskattning. 
Det tar lång tid att få alla med. 

ii. Patientsäkerhet och hantering av journaler. 
Eftersom primärvården och slutenvård har ofta olika journalsystem 
riskeras kommunikationsmissar som kan äventyra patientsäkerhet. 
(Aktiva överlämningar och en digitaliserad patientöversikt riktar sig åt detta 
problem.) 

iii. Barncancer och barn som berörs av cancer är viktiga områden. 
 

c. Tredje gruppen rapporterade följande: 
i. Rehabilitering är viktig. 

1. Hjälp med biverkningar 
2. Stöttning under långvarig behandling 
3. Patientens attityd till rehab. Förväntar man att servas eller 

efterfrågar man självmant? 
ii. Unga vuxna faller lätt mellan stolarna. 
iii. Jämlik vård och stöd till anhöriga 
iv. Påverka politiker. 
v. Individanpassad vård. 
vi. Vad händer när man “slängs ut” från specialistvård och återgår till 

primärvård? Glappet kan vara stort! (Aktiv överlämning) 
vii. Mjuka frågor och värderingar. 

 
d. Fjärde gruppen rapporterade följande: 

i. Långsiktig rehabilitering står på fyra ben: 
1. Information 
2. Kontaktpersoner 
3. Mötesplatser där man kan utbyta erfarenhet 
4. Fysisk träning 

ii. Om inte primärvården tillförs resurser är det svårt att få till stånd bra 
stöd. (Skapa inom primärvården en instans utanför vårdcentralerna där man kan 
vända sig och bli förstådd. En eventuell portal för remiss vidare.) 

iii. IPÖ (Individuell Patient Översikt) skulle kunna vara ett redskap för att 
föra in hälsoskattning. 
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Vice ordförande 
Leif Andersson valdes till vice ordförande i PNR Syd och tackade för förtroendet. 
 

Beslut om vad PNR skall syssla med framöver: 
a. PNR skall fortsätta med projekt Cancerrehabilitering: 

Närståendes behov tas upp i projektet. Nick Lamb utsågs att fortsätta som 
samordnare. 
 

b. Informationsöverföring; med särskild fokus på aktiva Överlämningar och Min 
Vårdplan för att bygga broar mellan specialistvården, patienten och 
primärvården. Elisabeth utsågs som samordnare, med stöd av Didrik. 
 

c. Barn och cancer tas upp som ett nytt och mycket viktigt område. 
Pernilla utsågs som samordnare. 
 

d. Kommunikationsgruppen fortsätter. 
Leif A. fortsätter som samordnare. 
 

e. Projekt med mötesplatser bordläggs tills vidare. 
 

f. Vårdprogramgruppen pausas i väntan på RCC:s beslut om remissprocessen för 
Nationella Vårdprogram. 
 

g. Intresse för att deltaga i arbetsgrupper anmäls till Didrik, som kommer att 
försöka fördela resurser på lämpligt sätt. 
 

Laget runt (övriga frågor): 

• Christina informerade att hon kommer att distribuera sina presentationer. 
Hon frågade om rådets medlemmar hade några invändningar emot att namn, 
uppgift om vilken region man tillhör och om man är ny inom PNR lämnas ut. 
Ingen deltagare anmälde hinder. 

• RCC-dag den 18 maj kl. 8 - 17. 
Nya medlemmar i PNR som vill delta, anmäl intresse till Didrik. 

• Processavstämning med RCC Syds regionala patientprocessledare (RPPL) är den 
21 och 28 maj samt 1 juni. Christina presenterade och distribuerade en översikt. 
De som vill delta ska anmäla deras intresse till Christina. 

• Conny informerade att i Blekinge görs en omstart med patientcentrerad vård. 



5 

 

Regionalt cancercentrum syd    

Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund 
Besök: Scheeletorget 1 
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd 

• Didrik informerade om ett initiativ i Skåne att skapa möjlighet till akutvård för 
patienter under onkologisk behandling (för att undvika infektionsrisken som 
finns om man tvingas söka vård på den allmänna akuten.) 
 

Nästa möte: 
Den 8 juni kl. 08:30 – 12 via Teams, sedan tidigare har det beslutats att samtliga 
cancersamordnare bjudits in. 
 
Didrik återkommer med förslag på datum för möte efter sommaren. 
Planeras att vartannat möte är fysiskt och vartannat digitalt om/när Covid-restriktionerna 
lyfts. Eventuellt även kvällsmöten och vi försöker undvika måndagar och tisdagar. Fysiska 
möten bör även förläggas utanför Skåne. 
 
Mötet avslutades: 
Didrik tackade alla som deltagit för en mycket bra insats. 
Arvode utgår för ett heldagsmöte. 
Ansökningsblanketter skickas till Ingrid Vogel på RCC. 

 

 

Vid pennan:  

Nick Lamb  
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