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PNR RCC Syd minnesanteckning 18/8 2021 
 

Närvarande: 
Anders Eidergård, Didrik von Porat, Gun Olsson, Leif Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb, 
Lars Karlsson, Johanna Norrman, Elisabeth Lewander, Pernilla Silverfrid, Kaj Fransson, Helene 
Fohlin, Helena Mareniusson, Caroline Hassvall, Mette Klarén, Anette Johansson Sund 
RCC Syd: Carina Modéus, regional patientprocessledare och Christina Landegren  

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. 
 

Dagens tema: Palliativ vård – idag och i framtiden - Carina Modeus 
Carina är regional patientprocessledare för palliativ vård vid RCC Syd.  

Punkter som togs fram under presentationen. 

• Det finns en definition enligt WHO för Palliativ Vård.  
(förkortas till PV i minnesanteckningarna)   
Det handlar till stor del om ett förhållningssätt.  
Döden hör till livet, men det är svårt i Sverige att hantera den existentiella dimensionen 
inom vården 

• Vårdförlopp: Vid diagnos om obotlig sjukdom blir det relevant med PV. 
o I den tidiga fasen är inriktningen att förlänga liv och maximera livskvalitet (kan 

pågå i månader/år). 
o Vid en brytpunkt övergår man till vård i livets slutskede. Då inleds den så 

kallade sena palliativa fasen. Denna kan pågå i dagar eller månader. 
Livsförlängande behandling avbryts. 

• Det finns hinder för tidig integrerad palliativ vård 
o PV är skrämmande då den förknippas med vård i livets slutskede 
o Samtal är svåra. Vårdpersonal är rädda att ta ifrån patienten hoppet. 
o Bristande kontinuitet då vården är uppdelad i olika specialiteter 

• “Skulle du vilja veta om någon visste att du hade ett år kvar att leva?” Eftersom man 
kan vara ambivalent som patient, bör vården fråga om man som patienten vill veta. Det 
är viktigt att frågan ställs mycket respektfullt. 

• Samtal vid allvarlig sjukdom borde komma tidigt under den tidiga palliativa fasen. 
• En utmaning med att erbjuda samtal är att det ställer krav på såväl vårdpersonal som 

patient, varför rutiner måste skapas för samtal om allvarlig sjukdom. 
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• Det behövs utbildning av medicinsk personal och i viss mån även patienter/närstående 
för att samtal ska bli bra. 

• Vård av kronisk cancersjukdom blir allt vanligare och överlappar mycket med tidig PV, 
men har inte samma negativa laddning. 

• Som patient under palliativ vård kan hen uppleva att omgivningen får en onödigt 
negativ bild då hen säger att hen behandlas palliativt.  

• Är det kanske bättre att säga rehabilitering? 
Carina menade att det är bättre att inte plocka bort termen eftersom man måste kunna 
prata om döden. Rädslan för döden är ett stort problem. 

Diskussion om PNRs roll/arbete vad gäller palliativ vård   

 Hur kan vi i PNR göra något konstruktivt av frågan? Alla såg palliativ vård som ett viktigt 
område, men oklart vad vi i PNR ska kunna driva/fokusera på. Finns kanske behov av 
ytterligare kunskap? 

Avrapportering Projekt Kommunikation – Leif Andersson 

Fokusområden och prioritering. 

• Nationella Vårdprogramarbetet (NVP) får inte glömmas bort även om det är i nuläget oklart 
hur det kommer att hanteras framöver. Enligt Christina är det tänkt att kalla PNR-
representanter till workshops, men det har inte blivit av än. Det finns ingen ny plan för hur 
synpunkter från PNR ska tas tillvara, det diskuteras fortsatt inom RCC i Samverkan. 

• Närstående: det var uppe till diskussionen i våras att närstående ska prioriteras. Är detta 
invävt i projekten? Det är kanske ett ämne för en workshop. Gun ombads bereda ett förslag 
till hur vi kan som PNR gå vidare med närstående.  

• Palliativ vård för barn kanske saknas och bör vara med på något sätt.  
Att det finns ett särskild NVP behöver påtalas. 
Slutsatsen av diskussionen var att listan fungerar och NVP kanske kan läggas till den korta 
listan. Leif A uppdaterar och lägger sedan ut. 
 

Årshjulet är uppdaterat. Levande dokument som uppdateras efterhand. 

Avrapportering Projekt cancerrehabilitering – Nick Lamb 

Den uppdaterade projektplanen hade distribuerats inför mötet. Fokus på att det nationella 
vårdprogrammet ska implementeras lokalt. God framgång i både Blekinge och Kronoberg. 
Arbete pågår efter semesteruppehåll i Skåne och Halland.  

 

Avrapportering Projekt Barn och Cancer - Pernilla 

Arbetet är i gång. Ett frågeformulär har tagits fram som ursprungligen var tänkt att diskuteras 
med cancersamordnarna. Christina informerade att i varje region finns det en utsedd ansvarig 
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som jobbar med barn som anhöriga. En temadag planeras för barn som anhörig i september. 
Vill projektgruppen bjuda de fyra regionernas ansvariga för barn som anhörig till möte kan 
Christina hjälpa till. Christina ger Pernilla information om Nationellt Kompetenscenter för 
Anhöriga (NKA). Läs mer på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se) 

Avrapportering Projekt Informationsöverlämning - Elisabeth 

Det har varit en paus över sommaren, men ett projektgruppsmöte planeras inom kort. 
 

Kort uppdatering från RCC - Christina 

• Digitalt möte med regionens patientföreningar 14/10 planeras för att informera om RCC 
och PNR. Informationsgruppen fick i uppdrag att ta fram grundmaterial. De kommer även 
med förslag till vem som kan hjälpa till med presentationen. Inbjudan går ut i början av 
september. (Så fort som möjligt) 

• Regionalt processledarmöte planeras i oktober, Nick deltar. 
• Nästa PNR-möte 13/10 är planerat som ett fysiskt möte i Växjö, men fortfarande osäkert 

om det kan genomföras fysiskt pga. Covid. 
• Till vårt PNR-möte 17/11 önskar verksamhetschefen för onkologi på SUS (Silke 

Engelholm) få deltaga för att lära. Vi tackar ja men vill också ha en diskussion med henne 
om hennes syn på framtidens cancervård.  

• Leif A är inbjuden till utbildningsseminarium på RCC Syd för att informera om PNRs 
arbete. 

• Didrik informerade att Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) är ombildat 
till ett Nationellt PNR med Didrik och Leif A som våra representanter. Nästa möte den 15 
september där insatser för Överenskommelse 2022 ska diskuteras. Läs mer här: 
Överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 - RCC 
(cancercentrum.se) 
 
Leif och Didrik önskar inspel från PNR.  
 

Övriga frågor – bordet runt 
 

Leif E: aviserade att Halland kommer att starta projekt om rehab snart.  
Han frågade även hur många NVP-grupper som saknar patientrepresentanter?  

(Christina återkopplar) 
Anders E: Det verkar som om obligatorisk screening för Prostatacancer kommer snart. 
 

Christina: Ser gärna att PNR fokuserar lite mer på unga vuxna cancerpatienter. (Tema på 
kommande möte?) 
Didrik: PREM (patientrapporterade erfarenhetsmått) är ett sätt att mäta hur vi patienter 

https://www.anhoriga.se/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/overenskommelse/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/overenskommelse/
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upplever vårdens omhändertagande av oss. Det har startats ett nationellt projekt om 
introduktion av PREM inom cancervården.  

Ordföranden tackade alla för ett intressant och effektivt möte  
 
Nästa möte 13/10  
Christina skickar ut information om det blir fysiskt eller på distans. 
Tema: Fokus på cancervården i Kronoberg       

Möten under hösten: 
 
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 
 
Vid pennan: Nick Lamb 
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