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PNR RCC Syd minnesanteckning 13/10 2021 
 

Närvarande: 
Anders Eidergård, Gun Olsson, Leif Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb, Lars Karlsson, 
Johanna Norrman, Elisabeth Lewander, Kaj Fransson, Helene Fohlin, Caroline Hassvall, Anette 
Johansson Sund, Conny Nöbelin, Johanna Norrman, Håkan Thysell 
 
RCC Syd: Hanna Åberg, Ulrika Landin, Linn Rosell och Christina Landegren  

Projekt Kliniska distansmöte/SRVN: Malin Heide von Knorring och Anna Benemark 

Vice ordförande Leif Andersson inledde mötet genom att hälsa alla välkomna. 
Nick Lamb utsågs till sekreterare för dagens möte. Föregående mötets minnesanteckningar 
godkändes och lades till handlingarna. 
 
Min Vårdplan (MVP) – Hanna Åberg, verksamhetsutvecklare RCC Syd 
Presentationsmaterial kommer att göras tillgängligt och upprepas därför inte här. 
Följande synpunkter framfördes: 

 
• Ingångssidan via 1177 är mycket plottrig och borde förenklas. Synpunkten noterades. 

Man frågade om det kan läsas “tunga besked” i Min vårdplan innan man har informerats 
personligen. Detta är inte möjligt eftersom innehållet i Min vårdplan diskuteras med 
patienten alltid innan den upprättas eller uppdateras. 

• Vore bra om man kan förlänga hur länge MVP är aktiv för patienten. Enligt nuvarande 
gällande rutiner är den aktiverad i 2 år. 

• Viktigt för patienten att IPÖ kopplas till MVP. 
• Många KSSK (kontaktsjuksköterskor) slutar. Det minskande antalet ökar belastningen på 

dem som är kvar, vilket gör att det idag finns stort behov av rekrytering. 
• Varför slutar så många? Det har sagts i svar till en enkät att vissa kontaktsjuksköterskor 

finner att MVP är mycket tidskrävande och därmed ett hinder i deras arbete. Är detta en 
förklaring? Som svar framfördes att enkäten gällde en äldre form av MVP och att det nya 
formatet snarare förenklade för KSSK. Man tittar närmare på deras arbetssituation. 

• Slutcitat: kontaktsjuksköterskan är den viktigaste kontakten för patienten 
• Min vårdplan i cancervården - RCC (cancercentrum.se) 

 
Regimbiblioteket för cancerläkemedel – Ulrika Landin, RCC Syd 
Presentationsmaterial kommer att göras tillgängligt och upprepas därför inte här. 
 

• Ulrika ställde frågan till PNR om vilka stöd patienten önskar där det gäller 
informationen om behandlingar som finns med i biblioteket. PNR kan återkoppla till 
Ulrika för ytterligare information, synpunkter och förslag. 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/
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• Leif A tackade för informationen om denna viktiga resurs då det kommer hela tiden nya 
läkemedel (till exempel immunterapi). Han frågade om informationen kommer från en 
kunskapsbank. Hur går det till? Kliniska studier ligger till grund för en produktresumé 
och läkarna som arbetar med biverkningar fyller på efterhand. 

• Behandling i hemmet; Nära vård, ställer stora krav på sjuksköterskor och övrig personal. 
hur säkerställer man informationskvalité där det gäller läkemedel? Vad kan det behövas 
för stöd i framtiden för behandling som ges i hemmet? 

• Utbildning om hantering är bästa sätt att säkerställa det. En arbetsgrupp startades i våras 
för att forska kring utbildningsbehov, både om innehållet i utbildningsinformationen 
och vem den skall riktas till. 

• Nationellt regimbibliotek för cancerläkemedel - RCC (cancercentrum.se) 
 

Projekt ”Kliniska distansmöten” Södra Sjukvårdsregionen - Patientens perspektiv 
Linn Rosell, verksamhetsutvecklare, Malin Heide von Knorring, kontaktsjuksköterska och Anna 
Benemark, utvecklare 
Presentationsmaterial kommer att göras tillgängligt och upprepas därför inte här. 
 
Linn ställde ett antal frågor till PNR för att inleda en diskussion om hur man kan säkra 
patientperspektivet i multidisciplinära konferenser (MDK). 

Hur är patienten/närstående involverad idag? 
Hur och när skulle ni vilja vara inkluderad i MDK? 

Vilka är de mest användbara tekniska verktyg? 
Vilken information vill patienter framföra inför kommande möten. 

Följande punkter diskuterades: 
• Videomöte varannan gång med ett fysiskt möte först skulle förenkla för deltagare. 
• Standardiserad mötesordning med samma typ av uppföljning skulle underlätta för alla.  
• Hälsoskattning ger ett bra underlag. 
• Distansmöten sparar mycket tid. Patienten vill inte bara få information om medicinska 

beslut men vill även få veta motivationen bakom beslut om behandlingen. 
• Det är bra att ha med sig närstående på mötet. Finns det möjlighet till inspelning av 

möten så att patienten/närstående skulle få möjlighet att lyssna igen efter mötet. 
• Vissa patienter/närstående saknar tillgång till dator och det behövs alternativ som kan 

lösa problemet för dem. Det finns möjlighet att använda uppkoppling på en lokal 
vårdenhet för ett digitalt MDK. 

• Kan man använda digitala möten för aktiv överlämning? Det borde kunna gå. 
För patienten är detta ett mycket viktigt område eftersom det handlar om så mycket mer 
än bara remisshantering. Ett möte skulle ge patienten möjlighet att framföra önskemål 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/lakemedelsregimer/
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om både överlämning och hur uppföljning skall genomföras. Det vore ett lyft för 
patienten att höra/se aktiv överlämning. Det skapar trygghet. 

• På MDK borde patienten ingå, men det händer bara inom ett fåtal diagnoser idag. 
Man diskuterar hur man ska få in patientinformation. Idag är det KSSK som 
representerar patienten och återkopplar. 

• Hur hanterar man säkerhet? Zoom eller Teams använder plattform som i sig kan vara 
öppna för obehöriga. Är det ett problem? Inget enhetligt svar finns då olika patienter 
ställer olika krav på säkerhet/sekretess. Individanpassning gäller, det framfördes att man 
inte får låta säkerhetsbyråkrati begränsa nyttan med videomöten. 
              

Projekt Cancerrehabilitering – Nick Lamb 
Kartläggning av läget för införande av det nya NVP Cancerrehabilitering pågår. Det är mycket 
aktivitet i alla fyra regioner och svar till rehab gruppens frågelista har börjat komma in.  
Det tas fram ett nytt bildspel som kan användas av alla i gruppen. Det är viktigt att vi sprider 
samma budskap överallt där vi få möjlighet att informera. 
 

• Gruppen har bjudits in att ge input i produktionen av en informationsfilm för huvud- 
och halscancerpatienter. Gruppen önskar att en patient med relevant diagnos informerar 
i filmen. Namn på två lämpliga personer skickades till Nick och Heléne (via Christina). 

• Nick deltog i ett möte med RCC Syd, RPPL och cancersamordnare den 1/10. 
Information om patientens syn på rehabilitering togs väl emot. Det kom mycket positiv 
återkoppling. 

• Det förs dialog med en KSSK i Helsingborg om möjligheten för erfarna patienter att ge 
stöd under behandling av nya patienter. Christina kontaktar Lena Urde, sjukhuset i 
Helsingborg angående erfarenheter i RCC Syds PNR. 

• Leif E deltar i nätverksmöte cancerrehabilitering den 20/10.  
 

Projekt Informationsöverlämning – Elisabeth Lewander 
Gruppen har haft möte med Christina och Heléne. Högsta prioritet är att fokusera på aktiva 
överlämningar och dagens information har givit mycket input.  Gruppen har fått tips att 
Halland arbetar med aktiv överlämning och skulle kunna ge mer info. 

• Det finns många system som snuddar/berör varandra. Hur kan man förbättra 
samordning? 

• Det händer att patienten får eller behöver olika besked. 
• Det är svårt att bestämma områden där närstående ska tas med, detta har varit extra 

svårt under pandemin. 
• Ju mer vi får möjlighet att delta ju mer vi kan göra intryck och ta med intryck in i PNR. 
• Projekt Kliniska distansmöte får möjlighet att använda gruppen som referens vid behov. 
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Projekt Barn och Cancer 

Pernilla, som höll i gruppen, har lämnat PNR. 
Gruppen hade bestämt att fokusera på barn som anhöriga och Gun, Kicki, Nick och Christina 
kommer i fortsättning att hjälpas åt med närståendeaspekten där även barn inkluderas. Finns 
önskemål av få ta del av regionernas arbete med barn som anhöriga. 
 

Projekt Kommunikation – Leif Andersson 
Fokus på dialogmöte med patientföreningar den 14/10. En presentation för mötet har tagits 
fram och kommer att framföras av Leif Andersson. 
 
Kort uppdatering RCC Syd - Christina 
 

• Den 1 oktober publicerades en nyhet avseende delrapporten om Överenskommelse 
Cancer 2021, läs mer här:  
Positiv delrapport om cancervården överlämnad till regeringen - RCC 
(cancercentrum.se) 

 
• Nu har delrapportering för Barncancer 2021 gjorts till Socialstyrelsen. Rapporten visar 

att många insatser kunnat genomföras, trots läget med covid-19-pandemin. 
Ny delrapport om utvecklingsområden inom barncancervården - RCC 
(cancercentrum.se) 

•  
Studie del II från Karlstad universitet angående kontaktsjuksköterskans uppdrag 
Kontaktsjuksköterskan behöver bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag - RCC 
(cancercentrum.se) 
 

• Dialogmöte med patientföreningar 14 oktober. 
 

• Möte för en optimerad och jämlik vård den 9/12, arrangör RCC Syd (digitalt). Syftet är 
att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i 
södra sjukvårdsregionen. Mötet är arvoderat. 
Möte för en optimerad och jämlik cancervård - RCC (cancercentrum.se) 

 
• Patienter efterlyses 

Forskare vid Centrum för primärvårdsforskning, Region Skåne, genomför i samarbete 
med Regionalt cancercentrum syd en studie för att undersöka primärvårdens roll i 
vården av personer som behandlas eller har behandlats för cancer. Studiens syfte är att 
utforska hur samverkan mellan sjukhusspecialistvård och primärvård upplevs, samt vilka 
behov som finns av kontakt med primärvården under och efter initial cancerbehandling. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/oktober/positiv-delrapport-om-cancervarden-overlamnad-till-regeringen/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/oktober/positiv-delrapport-om-cancervarden-overlamnad-till-regeringen/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/oktober/ny-delrapport-om-utvecklingsomraden-inom-barncancervarden/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/oktober/ny-delrapport-om-utvecklingsomraden-inom-barncancervarden/
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/NuIXZzG-xHjEXeZEoxsF8z-HK4PDGNARpan0wewzEZo_2EF9D82zfYRXlV1ZRtnmC0-Jl8wB2nbZoT1-9xh3ZjZxDZwMrR4qLGp8tmk407SyAlI_ux2GPBr3NO38tMMU7fkH6NhcZfaBs6XwViRu1QZ7U5BTr2jGRAarSpqZRnRmALpd2eeRnlqiEGKgPLRCF9YpAv_OD5vsjiZCfmZay_xQlulazn55pDiLzhtW3Pn2_XMKz4W94dPj5Y9iwoqhLWI39qJrUrfP43BRgGdqlb0N58suMAU86Fc0J7okwJR8m83Seq9cU_MHOizexSI3aCQKlEljptCCcscV7hAcDUFZEub8ziV3HXK1ZbET4PUl2o3HiMGPZ9OrjTNIv9-iNcAW17Vg6Y_gcpDJnKrXmY3xURGCU4UII-t-yy6XTF4bqRtilnX3GaqpdD_KZC3PWWNmA3Z5WdvKFLmHQqjgA4tWWPaZR9fRbTPeVxZLdN1a4e0k0UB_PLnu
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/NuIXZzG-xHjEXeZEoxsF8z-HK4PDGNARpan0wewzEZo_2EF9D82zfYRXlV1ZRtnmC0-Jl8wB2nbZoT1-9xh3ZjZxDZwMrR4qLGp8tmk407SyAlI_ux2GPBr3NO38tMMU7fkH6NhcZfaBs6XwViRu1QZ7U5BTr2jGRAarSpqZRnRmALpd2eeRnlqiEGKgPLRCF9YpAv_OD5vsjiZCfmZay_xQlulazn55pDiLzhtW3Pn2_XMKz4W94dPj5Y9iwoqhLWI39qJrUrfP43BRgGdqlb0N58suMAU86Fc0J7okwJR8m83Seq9cU_MHOizexSI3aCQKlEljptCCcscV7hAcDUFZEub8ziV3HXK1ZbET4PUl2o3HiMGPZ9OrjTNIv9-iNcAW17Vg6Y_gcpDJnKrXmY3xURGCU4UII-t-yy6XTF4bqRtilnX3GaqpdD_KZC3PWWNmA3Z5WdvKFLmHQqjgA4tWWPaZR9fRbTPeVxZLdN1a4e0k0UB_PLnu
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/mote-for-en-optimerad-och-jamlik-cancervard/
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I förlängningen är resultaten från studien ämnade att användas för att förbättra den 
vårdprocess som personer med cancer genomgår. 
 
Gruppintervjuer (digitala) med studiedeltagare med någon av de fem vanligaste 
cancerformerna (bröstcancer, prostatacancer, lungcancer, tjocktarmscancer och malignt 
melanom) i Lund/Malmöregionen/Skåne 
Patientföreningar som tillfrågats: ILCO region syd, Magtarmföreningen Skåne, 
Prostataföreningen syd, Bröstcancerföreningen Malmöhus, Lungcancerföreningen och 
Melanomföreningen. 

 
Kontaktperson: lars.garpenhag@med.lu.se 

 
November- och decembermöten 
Mötet i november blir digitalt och där kommer verksamhetschefen för Skånes onkologiska 
klinik att delta.  
 
Det planeras för ett fysiskt möte den 15/12 på Grand Hotel i Lund för att ge guldkant till första 
fysiska mötet med den nya PNR. Återkoppling önskas från PNR men på mötet uppfattades det 
att ett fysiskt möte är möjligt. Mötet startar klockan 10 för att ge tid för resande till Lund och 
Grand Hotel ligger nära Lund C. Det fysiska mötet ger möjlighet att ta en ny gruppbild. 
Förslag på kommande tema: Årets kontaktsjuksköterska och processledare ev 15/12, God och 
nära vård – ok 15/12, Barn som anhöriga ev 17/11, MDK, Kolorektalscreening, Lära och 
bemästra. Kom gärna med fler inspel. 
 

Övriga frågor – bordet runt 
Nick informerade från styrgruppen för CCC att SUS arbetar med svar till revisorerna efter 
ackrediteringsbesöket. Revisorernas omdömen var överlag mycket positiva, bland annat om 
patientinflytande. 
 
Gun har fått information om “Lära och bemästra”. 
Det handlar om en mycket intressant utbildning som utgår ifrån deltagarnas 
erfarenheter/frågeställningar. Både på SUS och sjukhuset i Helsingborg används metoden.  
Svenska nätverket Lära och bemästra - Vårdgivare Skåne (skane.se) 
 
Nästa möte 
Onsdag, den 17 november 08:30–12:00 (Digitalt) 
 
Vice ordföranden tackade alla för ett intressant och effektivt möte med mycket dialog och 
samverkan och vid pennan PNR:s ständige sekreterare: Nick Lamb 
 

mailto:lars.garpenhag@med.lu.se
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/patientutbildning-nationellt-natverk/#117620
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