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PNR RCC Syd minnesanteckning 17/11 2021 
 

Närvarande: 
Didrik von Porat, Anders Eidergård, 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: Ingrid Vogel, Heléne Öberg, Christina Landegren  

Skånes universitetssjukhus:  Silke Engelholm, verksamhetschef område onkologi/strål och 
Malin Peterson, cancersamordnare 

Barn som anhöriga: Ylva Thor, Kunskapscentrum barnhälsovård, Region Skåne. 

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. 
 

Presentation av PNR:s verksamhet – Leif Andersson 
Leif började med att introducera dagens tre gäster. 
Silke Engelholm, Malin Peterson och Ylva Thor. Därefter visade han en presentation som 
utgick från RCC:s uppdrag nationellt och regionalt och beskrev rådets verksamhet.  
Dialog med Silke Engelholm och Malin Peterson om strukturen i vården, idag och i framtiden 
 
Silke inledde genom att förklara att det finns många verksamhetsområden som behandlar 
patienten med cancer. Man arbetar därför i processgrupper, så att patienten kan få ett sömlöst 
behandlingsförlopp med sig själv i centrum. 
 
I syfte att förverkliga detta har Skånes Universitetssjukhus (Sus) lagt mycket kraft och tid på 
ackreditering som “Comprehensive Cancer Centre” (CCC). Det handlar om en stor 
internationell ackreditering där verksamheten bedöms mot en internationell standard i sällskap 
med några av de bästa sjukhus i Italien, Frankrike, Tyskland, Norge och Finland bland annat 
Efter att en internationell grupp revisorer genomfört en djupgående genomgång av 
verksamheten, har de presenterat sina slutsatser. De presenterade många positiva omdömen, 
med personalens stora engagemang för patienterna, rehabiliteringsgruppen och hanteringen av 
de “mjuka” frågorna inom vården utmärker sig. De fann dock vissa områden som inte är lika 
bra, till exempel patientutbildning. Arbetet med att ta vara på dessa omdömen i det ständigt 
pågående förbättringsarbetet har påbörjats. 
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Silke gick vidare att förklara hur onkologi är i en fas där cancer blir mer och mer kronisk. 
Patienternas liv förlängs betydligt och detta påverkar tillgänglighet. Volymen ökar tydligt varje år 
och det ligger på regional nivå att frigöra resurser. Ett viktigt sätt att göra detta är att vården 
genomförs närmare patienternas hem, vilket innebär att primärvårdens roll ökar och relationen 
med närliggande (för patienten) sjukhus förstärks för specialiserad vård och nya behandlingar. 
Förhoppningar är stora! 
 
Kapaciteten inom hematologi- och onkologivården är ansträngt efter Covid, men detta beror 
inte på personalbrist just nu. En viss rörlighet inom personalen är helt naturligt eftersom man 
vill både utveckla sig inom sitt yrke och anpassa arbetssituationen efter till exempel familje-
situationen som kan försvåras av långa arbetspass inom slutenvård. Verksamheten klarade sig 
bra under pandemin inom onkologi/hematologi, inga patienter smittades under vårdförloppet. 
Ingen inom personalen blev smittade heller, trots att det hade skapats en egen avdelning inom 
verksamheten för Covidsjuka med underliggande cancersjukdom. 
 
Pandemin påverkade prioritering där varje diagnosgrupp fick jämföra behandlingens nytta med 
riskerna för insjuknande i Covid. Personalens fokus på patienten står till 100% i fokus och 
aldrig säga nej till att genomföra beslut för patienternas väl, till exempel den egna avdelningen 
inom onkologi för vård av cancerpatienter med Covid. 
 
Covid har påtvingat användning av ny teknik för telefon eller videobesök. Det finns en del 
motstånd från en del läkare men nyttan för patienten kan vara stor då man slipper långa resor 
för kortare besök. Det pågår ett projekt för att utveckla ett system för detta som passar bättre 
både patientens och vårdens behov. 
 
För att avsluta förtydligade Silke att Sus har ett dubbelt uppdrag att vårda patienter samt utbilda 
och forska. Inom forskningen har sjukhuset kontakter med andra enheter i såväl Sverige som 
Danmark. Det är av stor vikt att se till att patienternas delaktighet och där patient-
representanter behövs i alla processgrupper. Bättre kommunikation kan uppnås genom att flytta 
fokus närmare patienten. 
 
Diskussion/dialog: 
Vårdskuld under pandemin - högprioriterade behandlingar klarade sig bra, med till och med 
minskade kötid inom vissa diagnoser. Bland lägre prioriterade diagnoser pausade man vissa 
behandlingar med hänsyn till riskbedömning. Vissa normalt intravenösa behandlingar ersattes 
med tabletter.  Efter Covid restriktionerna lättade ökade trycket genom att många nya patienter 
kom till efter att ha avstått från att söka vård under pandemin. 
 
Möjlighet till möte digitalt - vad innebär det och vad är behovet? Främst behöver systemet vara 
lätt att använda, ska kunna hantera kallelser, inloggning, vara lätt att hitta i systemen och hantera 
persondata på ett säkert sätt som uppfyller kraven i GDPR. De nuvarande systemen känns inte 
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säkra. PNR påtalade att detta är en fråga för hela sjukvårdsområdet och måste fungera över de 
fyra regionerna plus hela landet. Inte bara Skåne! 
 
Förtydligande där det gäller begreppen anhörig/närstående - man har hört talas om fall där 
vården bortser från det stöd som vänner är bjuder patienten. Silke svarade att man ser ingen 
skillnad mellan vad man kallar det. Den som är viktig för patienten skall vara med. 
 
I den senaste utvärdering av RCC projektet nämns det att man inte kan nå målet om jämlik 
cancervård om verksamhetschefer går sin egen väg. Patienterna önskar att profession lyssnar. 
Silke menade att medan verksamhetschefen har sista beslutsrätt, men att inga vårdprogram 
avvisas utan att man försöker inom processägargruppen lösa problem tillsammans.  

 När det gäller onkologi är vården i Region Halland uppdelad mellan sjukvårdsregion syd och 
väst, här stödjer Sus med läkare och utbildning i nuläget men det är på gång att det ska bildas en 
egen verksamhet inom onkologi i Region Halland. 

Kontakten med Halland i dessa frågor, eftersom vården är uppdelad mellan sjukvårdsregionerna 
Väst och Syd. Man stödjer Halland med läkare och utbildning i den mån att sådant efterfrågas. 
Det kommer att bildas en egen onkologigrupp. Beslut om vart man skickar cancerpatienter för 
avancerad vård tas i Halland och kan inte påverkas utifrån. Patienterna behöver utbilda sig för 
att det är en klar fördel att ta ett ansvar för en positiv syn på framtida samarbete. 
 
Det pågår ett arbete att följa hela patientens resa inom Sus. För detta behövs struktur, 
utbildning för kännedom om forskning rörande patienten och rehabilitering. Det är mycket 
glädjande att CCC-ackrediteringen påskyndar detta. CCC öppnar för patientrepresentation i 
klinikledning, det är viktigt med inkludering av patienter. Arbetet pågår med att tillsätta 
patientreferensgrupp för att hjälpa till med kartläggning och för att bidra med representanter i 
olika beslutsgrupper. Frågan till PNR är hur rekryter man patientrepresentanter, vad är viktigt 
att vi tar med från början? Det behövs representation som täcker; olika åldersgrupper och 
diagnoser, under och efter behandling. Förslagsvis rekrytera från patientföreningarna, och gärna 
de som är färdigt med sin behandling och har erfarenheter från processens olika delar. 
Rekrytering är svårt. Ersättning är en viktig faktor om man vill ha yngre representanter. De har 
större behov än äldre att försörja sig och sina familjer och det är dyrt att avstå arbetstid för att ta 
representationsuppdrag. Det vore lämpligt att betala full ersättning för förlorad arbetstid. Från 
RCC Syd en kommentar om att man får se upp så att man inte bränner ut representanterna som 
redan engagerar sig, lätta att använda samma företrädare om och om igen. Finns de någon form 
av information att ge föreningarna i nuläget. Några workshops till exempel? Diskussionen 
avrundades med att PNR erbjöds som en resurs om Sus behöver hjälp. 
 
Presentation och dialog om barn som anhöriga: Ylva Thor  
Läs om ”Barn som anhöriga” på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)  



4 

 

Regionalt cancercentrum syd    

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

Barn som anhöriga (anhoriga.se) 
 
Presentationsbilder från Ylva samt svar på frågor från PNR har distribuerats.  

• Hur man följer upp att barnen får det stöd som de behöver? Vem ser till att 
uppföljningen sker? Ylva hänvisade till en bild i presentationen om detta, trots att hälso- 
och sjukvårdslagen kräver att det skall följas upp i alla verksamheter, är lagen helt okänt 
på vissa håll. Förslag att lägga till en fråga i Hälsoskattning om barn - frågan täcks till 
viss del av en fråga om oro för anhöriga. Inom vården använder man KVÅ koder 
(Klassificering av Vårdåtgärder) som skall registreras och följas upp.  

• Ekonomiskt stöd till anhöriga barn i 17/18 års ålder som kan utsättas för betydande 
avbräck om en förälder eller blir allvarligt sjuk. Dessa behov borde hanteras genom att 
koppla in stöd från samhället via kommunens socialtjänst, BVC, skola, kurator eller den 
ideella sektorn. 

• Barn tar stort ansvar som anhöriga och vill ibland inte ha hjälp, hur håller man dem kvar 
så att det inte missas om hjälp senare behövs. Det är en svår balansgång och mycket 
individuellt. Det är ett problem att gränsen där man inte längre är barn är så knivskarpt 
juridiskt vid 18 år. Verklighet är inte så skarp, många barn bor fortfarande hemma 
mycket längre och är fortfarande beroende av sina föräldrar. Ofta försöker skydda barn 
genom att inte berätta svåra saker för dem. Barn mår dock bäst av att vara delaktiga. Vi 
måste våga släppa in dem. 
 

Uppdatering/Nuläge Projekt Cancerrehabilitering – Nick med flera  
Nick och Conny informerade om pågående aktiviteter och en kort presentation 
distribuerades till PNR av Leif A. 
 
Uppdatering/Nuläge Projekt Informationsöverlämning – Elisabeth med flera  
Projektgruppen har vänt sig till Region Halland men inte fått något svar än.  
Förslag från RCC Syd att kontakta regionala processledare för cancerrehabilitering där 
gruppen kan användas som en referens i deras arbete. 
 
Projekt om hur patienter upplever primärvården där Didrik deltar fortgår och kriterierna för 
att involvera patienter har utökats.  

Uppdatering/Nuläge Projekt Barn och Cancer/närstående 
Kikki, Gun och Nick bevakar detta tillsammans med Christina. 
Det har kommit svar från Ylva på frågorna som gruppen sammanställde i våras. 
Dessa har nu distribuerats till PNR. PNR beslöt att uppmana PNR:s ledamöter att i sina 
respektive regioner driva frågan om Barn som anhörig ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
Viktigt att respektive patientsäkerhetsråd säkerställer att gällande lagstiftning tillämpas. 

 
Uppdatering/Nuläge Projekt Kommunikation – Leif Andersson  

https://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/


5 

 

Regionalt cancercentrum syd    

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

Årshjulet har uppdaterats och kommer snart upp på RCC:s sida. 
 
RCC Syd nytt – Christina  

• Didrik kommer vid årsskiftet att lämna sin roll som ordförande för PNR och RCC 
Syd som rekryterar ordförande har kommit överens med Leif Andersson att han tar 
över. En vice ordförande kommer att väljas i december. Ev. förslag kan lämnas till 
Christina.     

• Vid mötet med patientföreningar i oktober uttrycktes önskemål om flera möten. 
Vad skall vi ta upp/presentera? Tänk efter! 

• 30/11 kommer ett webbinarium om precisionsmedicin. Alla i PNR bjuds in. 
9/12 webbinarium om optimerad och jämlik vård. Alla i PNR bjuds in. Arvode 
betalas till de som deltar. 

• Nästa PNR möte den 15/12 blir ett fysiskt möte på Grand Hotell i Lund. Kaffe på 
förmiddagen, lunch och eftermiddagskaffe ingår. Meddela Ingrid Vogel om 
eventuella önskemål om specialkost. Vill man ha tågbiljett till Lund, kan Ingrid 
ordna det också. 

• Det har kommit frågor från Rehabgruppen om både sekretess som ett hinder för 
professionen och om vikten av tandvård för cancerpatienter. Didrik informerade att 
Västra Götaland har tidigare gjort ett jobb om detta. Tandstatus måste noteras och 
dokumenteras inför cancerbehandling. Dokumentationen ligger sedan till grund för 
eventuell ersättning för biverkningar. det är en viktig fråga för PNR att driva. 
 

Övriga frågor – alla  
Inga frågor togs upp. 
  
Nästa möte 
Fysiskt möte den 15/12 på Grand Hotell i Lund. 
Inbjudan med dagordning skickas ut inom kort av Didrik. 

Vice ordföranden tackade alla för sitt deltagande.  
I summeringen konstaterade Leif att han har accepterat uppdraget som ordförande och ser 
fram emot att fortsätta jobba med PNR. Frågan om ny vice ordförande diskuteras vidare i 
Lund den 15/12. Didrik påpekade att man tidigare försökt fördela uppdrag för att undvika 
att ordförande och vice kommer från olika regioner. En annan aspekt att tänka på är om det 
även borde vara en man och en kvinna. 
 
Leif avslutade mötet med att tacka alla deltagande för ett bra möte och för utfört arbete i 
rådet hittills. 
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