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PNR RCC Syd minnesanteckning 8/6 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, Robert Nylinder 

Cancersamordnare: Mia Dreier, Blekinge, Tina Eriksson, Kronoberg, Cecilia Utterström, 
Skåne NV, Anna Brostedt, Skåne NV, Maria Thomasson, Halland. 

RCC Syd: Christina Landegren och Ingrid Vogel, RCC Syd 

Ordförande Didrik Von Porat inledde mötet genom att hälsa alla välkomna. 
Nick Lamb utsågs till sekreterare för dagens möte. 
 
Föregående mötets minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 
 
I väntan på att cancersamordnare skulle ansluta sig, informerade Christina lite om 
processavstämningen i slutet av maj där PNR-medlemmarnas deltagande uppskattades mycket 
av professionen.  
 
Samrådsdiskussion Regionala Cancersamordnare – PNR: 
Didrik välkomnade sjukvårdsregionens cancersamordnare till samråd kring ämnet; Var befinner vi 
oss i vårt samarbete – vart strävar vi och hur kan vi bli ännu bättre? 
För att inleda diskussionen redogjorde han för det starka samarbetet som präglade 2020, med 
flera projekt som bar frukt. Han nämnde bland annat införandet av NVP för 
cancerrehabilitering och det bredare användning av verktyg för skattning av rehabbehov. 
Samarbete i linjeorganisationen tar steg framåt, med Skåne och Blekinge i bräschen, med 
Halland och Kronoberg i tät följd. 
Med frågan om vad vi kan göra mer för att få ännu bättre vård för cancerpatienter, överlämnade 
Didrik ordet till gästerna. 
 

Mia Dreier, cancersamordnare för Blekinge 
Framförde att RCC Syd tillför mycket med viktiga reflektioner kring framför allt de mjuka 
ämnen. I Blekinge ser man fram emot ett fortsatt gott samarbete framöver. Om frågan hur 
PNR kan hjälpa att göra cancervård ännu bättre i framtiden, menade Mia att det behövs 
företrädare för patienter som inte tillhör de stora patientföreningarna. Detta upplevs inom 
PNR också som en utmaning eftersom de stora föreningarna dominerar lätt. Bemannade 
informationspunkter finns där patienter kan få stöd på de stora sjukhusen i regionen.  
Det föreslogs att man skulle kunna lägga upp en kontaktförteckning på respektive regions 
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hemsida för att underlätta för patientens kontakt med företrädare inom sina diagnoser. 
 
Anna Brostedt, cancersamordnare för Skåne nordost  
Informerade att Min Vårdplan går framåt med stormsteg. Hälsoskattning vinner mark. Man 
fortsätter kämpa i framåtanda med bland annat regionala patientutbildningar. 
Digitala möjligheter har nyttjats mer under pandemin och förväntas vara en tillgång även i 
framtiden. 
 
Ett antal kommentarer framfördes: 

• Digitala möten kan utgöra en bas, men att personliga träffar är viktiga för att bygga 
vidare. Rehabverksamhet drivs också med framgång. 

• Dessa funktioner kan göras tillgängliga genom 1177.  
• Det behövs aktiviteter på olika nivåer inom vården för att utveckla den digitala 

patientinformationen. 
• Man efterlyser regionalt stöd för liknande i både NV och NO Skåne.  
• Det diskuterades om detta kan lyftas till SKR. Inslag både för och emot. 
• Erfarenheten frän såväl NO som NV Skåne är att digitala utbildningar fungerar 

mycket bättre än broschyrer eller fysiska utbildningar. 
• Det finns ett centralt cancerrehabiliteringsteam i Karlskrona där patienter och 

närstående kan få hjälp delta. Liknande digitala alternativ finns också. 
• Att utveckla denna utveckling med kraft, nationellt borde prioriteras som en lågt 

hängande frukt. 
• Cancervård kan vara en föregångare för annan vård. 

 

Tina Eriksson, cancersamordnare i Kronoberg  
Det har funnits en mötesplats sedan 2014. Eftersom patienter med olika diagnoser upplever 
olika problem och har olika behov, kan det vara ett bra komplement att arrangera digitala 
möten. Hon framförde att rehabilitering nyttjas olika, dels p.g.a. att vissa patienter inte 
önskar/kräver det, dels för att de som kan tala för sig får oproportionerligt mycket stöd.  
Kronoberg har ett eget regionalt patientråd Man vill skapa en koppling med resten av 
sjukvårdsregionen genom att kontakta de tre från Kronoberg som ingår i det nya PNR på RCC. 
Man hoppas få in mer systemkunskap i det lokala rådet på det viset. Det finns ett mycket 
uppskattat informationsbord på Växjö lasarett, bemannad av bröstcancerföreningen. Initiativ 
finns att engagera även andra patientföreningar att samverka eftersom det finns många 
gemensamma frågor oberoende av diagnos. 

• Som svar till frågan om var vi kan bli bättre framfördes att regionalt självstyre 
ibland sätter käpp i hjulet. Samverkan kan förbättras. 

• Samverkan mellan patientföreningar diskuterades. Samtidigt som 
föreningsrepresentanterna i PNR ser att större samverkan skulle vara effektiv 
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resursmässigt, men det kvarstår en del diagnosspecifika behov. Samarbete kring 
mötesplatser är önskvärt. 
 

Cecilia Utterström, cancersamordnare i NV Skåne 
Inledde sin information genom att säga att samarbetet med PNR har varit mycket bra. En 
framgångsfaktor har varit att PNR har fokuserat på specifika frågor, till exempel rehabilitering. 
I övrigt höll hon med det som de andra informerat om. 
Mycket är på plats i NV Skåne, det finns en ambition om att arbeta bredare och sprida digital 
mottagning (rehabilitering). 
Många menade att man kan bli bättre på att tillvarata patientens erfarenhet och kunskap under 
behandlingstiden. 

 
• Didrik frågade vad PNR kan bli bättre på framöver och fick till svar att man borde 

fortsätta på nuvarande sätt eftersom det aldrig har varit bättre! 
• Det framfördes att utbildning av patienter är en sak, men personalen behöver även 

utbildas av patienterna. Ta tillvara patienternas kunskap.  
• Det framfördes som svar att patienterna efterlyser information om vad som 

förväntas när de samverkar. Just var man ska lägga utgångspunkten diskuterades. 
Det finns till exempel stor skillnad mellan förutsättningar inom cancerråd och 
processteam. Behoven behöver benas ut. 

• Patienter behöver utbildas om hur vården är strukturerad. 
• Närståendes roll är mer övergripande än diagnosen och är ett bra område för 

samverkan mellan patientföreningar. 
• För att erbjuda personcentrerad vård är det mycket viktigt att lyssna till patienten. 
• Hälsoskattning och PREM är mycket viktiga verktyg. Det arbetas med dessa på 

både nationell, regional och lokal nivå. 
• Diskussionen avrundades dessvärre utan att cancersamordnare från Hallands 

region kom till tals eftersom hon redan tvingats lämna för ett annat möte. 
 

Avrapportering Projekt Cancerrehabilitering – Nick 
Den nya rehabgruppen har möte den 9 juni. Utifrån en statusrapport kommer gruppen att 
besluta om hur arbetet kommer att drivas framöver. Projektplan och uppskattning av tids 
och resursbehov skickas till RCC. Det har alldeles nyligen kommit ett nytt generiskt 
vårdprogram för rehabilitering. Gruppen kommer att ta detta i beaktning i projektet. 
Den kommer även att lyfta fokus på rehab för kroniskt cancersjuka, särskilt vad gäller bi- 
och seneffekter av långvariga behandlingar. 
 
Avrapportering Projekt Informationsöverlämning - Elisabeth 
Gruppen är helt ny; Elisabet, Anders E, Kikki och Didrik ingår i gruppen. Ett första möte 
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kommer att kallas kvällstid. Christina kommer att kontakta Elisabeth om utformning av 
projektplanen. 
 
Avrapportering Projekt Barn och Cancer - Pernilla 
Ett första möte har redan ägt rum (03/06). 
Det har bestämts att fokusera på barn som anhöriga, med syskon eller föräldrar drabbade av 
cancer. Frågor sammanställs kring vem som gör vad för att stödja dessa barn. Planen är att 
börja med att be cancersamordnare svara på frågorna och planera vidare efter det. 
Det kom flera inlägg: 

• Christina informerade att det finns kontaktperson i varje region med ansvar för barn 
som anhöriga. Hon skickar namnen till Pernilla. 

• Det pågår projekt (RCC) om långtidsuppföljning efter barncancer.  
• I ett dokument tilldelas sjukvården ansvaret för att informera barn när cancer 

drabbar en förälder. Kan detta verkligen accepteras eftersom det förbigår förälderns 
egen ställning? 
 

Avrapportering Projekt Kommunikation – Leif A 
Leif har distribuerat ett dokument för att rapportera nuvarande status. 
Det framfördes kommentarer om vilket fantastiskt jobb denna grupp har gjort för att göra 
PNR mer synligt. Fem stjärnor! 
 
Kort uppdatering RCC Syd - Christina 

• RCC:s Processavstämning genomfördes nyligen. Det var mycket uppskattad av 
processledarna att PNR:s medlemmar deltog. 

• SUS håller på att ackrediteras som Comprehensive Cancer Centre (CCC). Gun och 
Didrik har hittills varit med i projektet. Under juni kommer det att genomföras en 
hearing med ett stort batteri frågor som skall besvaras. PNR kommer att delta 
genom att Didrik och Nick ska intervjuas. 
Det kommer att bildas en styrgrupp för CCC där RNR skall utse en representant 
eftersom patientrepresentation är ett krav  för CCC godkännande. Rådet utsåg Nick 
som representant uppbackad av Gun som reserv. 

• Carina Modeus, RPPL för palliativ vård vill träffa PNR under hösten för att 
diskutera ett antal frågor och få in patient- och närståendes perspektiv på 
nedanstående: 

o Hur ska vi i vården erbjuda samtal vid allvarlig sjukdom?  
o Information om prognos – hur ska den erbjudas på bästa sätt? 
o Vilka perspektiv är viktigast? 
o Ser de nackdelar/risker med att vi har som ambition att börja med ett 

palliativt förhållningssätt tidigare i vårdförloppen? 
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Flera positiva kommentarer framfördes om detta. 
Viktigast är att förstå att palliativ vård är mycket mer än vård i livets slutskede – all 
behandling av ej botbar cancer räknas till palliativ vård. Det handlar om att 
maximera livskvalité. Carina bjuds in till höstens första möte den 18/8. 
 

• RCC Syd bjuder in patientföreningar för att informera om senaste nytt inom MVP, 
prevention och cancerrehabilitering den 14/10. Här kommer PNR att presentera sig 
och berätta om sitt arbete och fokusområde. presentationen. Mötet planeras ta 1,5 
timmar. Leif As grupp gör en presentation (10 min). 
 

Övriga frågor  
• Leif A presenterade bilder med reflektioner och information från 

processavstämningen. 
• Gun refererade till en artikel som publicerats efter webbinarium om hälsoskattning. 

Artikeln distribueras digitalt till PNR. 
• Conny deltog i ett av processmöten och rekommenderade andra att delta om 

möjlighet ges. Patientrepresentanter behövs för att skifta fokus ibland för 
professionen glömmer bort patienten ibland. 

• Elisabeth efterlyste en presentationsmall med RCC bakgrundsbilder. Christina 
skickar en till henne. 

• Leif A sammanfattade RCC styrgruppsmöte och hänvisar till RCC Syds webbsida 
där minnesanteckningarna lägg ut 

• Leif E informerade att sjukvården i Halland har infört identifierande info i telefon 
när man ringer patienter för uppföljning. Detta för att eliminera risken att patientens 
telefon blockerar inkommande samtal från oidentifierade nummer. 

• Didrik informerade om; pågående nationellt arbete med PREM för att bland annat 
kartlägga hur Min Vårdplan, Kontaktsjuksköterskor sam Hälsoskattning uppfattas 
av cancerpatienterna. 
Ett pilotförsök planeras i Region Skåne/Ystad med titeln Onkologi i Nära vård. 
Fokus på omhändertagandet av cancerpatienter under aktiv onkologisk behandling. 
Centrum för primärvårdsforskning i Malmö/Lund startar ett forskningsprojekt om 
cancerpatienters syn på sitt omhändertagande inom Primärvården. 
Didrik är med som patient/närståenderepresentant i bägge projektet 
 

Möten under hösten: 
18/08 16:00 - 19:30, digitalt 
13/10 10:00 - 16:00, ev. fysiskt möte i Växjö  
17/11 08:30 - 12:00, digitalt 
15/12 10:00 - 16:00, ev. fysiskt möte i Lund 
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RCC Syd kom med förslag att ev. ha ett internat under 2022 
 
Didrik tackade alla som deltagit för en mycket bra insats. Arvode utgår för ett halvdagsmöte. 
 
Vid pennan: Nick Lamb 
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