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PNR RCC Syd minnesanteckning 15/12 2021 

 

Närvarande: 

Didrik von Porat, Anders Eidergård, Leif Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb, Lars 
Karlsson, Johanna Norrman, Elisabeth Lewander, Kaj Fransson, Kicki Fohlin, Caroline 
Hassvall, Anette Johansson Sund, Conny Nöbelin, Johanna Norrman, Gun Olsson 
 

RCC Syd: Ingrid Vogel, Jessica Wihl, Christina Landegren  

 

Ordförande hälsade alla välkomna till årets sista möte. 

Dagordningen som tidigare distribuerats godkändes. Som sekreterare utsågs Nick. Föregående 

mötets minnesanteckningar lades till handlingarna. 

 

God och Nära vård - Jessica Wihl RCC Syd 

Jessica inledde med att introducera sig själv och fortsatte med en presentation för att inleda en 

dialog kring synpunkter om nära vård från PNR. Presentationsbilderna kommer att distribueras. 

 

Diskussion – hur kan PNR medverka? 

• Finns vilja inom primärvården att ta en roll i cancervård - Jessica menade att intresset 

och viljan ökar. Primärvården behöver förstå mer om vad det innebär och 

specialistvården behöver bättre förståelse för situationen inom primärvård. Det pågår ett 

skifte från visionärt läge till praktiskt handlande. 

• Viktigt att skapa vård som ger bra stöd för patienternas långsiktiga överlevnad. 

Resurserna och strukturerna behöver anpassas för att matcha den ökande andel 

canceröverlevare i samhället. 

Gemensamma journalsystem som stöd för informationsutbytet mellan vårdinstanser 

som god nära vård förutsätter är en förutsättning. 

• Patienter med kronisk sjukdom blir kvar i specialistvården och att detta tas sällan upp i 

de nationella vårdplaner och processer som existerar idag och var ASIH (avancerad vård 

i hemmet) har tagit vägen. ASIH är väl etablerad inom specialistvården för avancerad 

palliation. Gällande kronisk cancer, menade Jessica att parallell vård där cancern 

behandlas av specialister medan övriga vård kan erhållas inom primärvården. 

• Samarbete låter bra, kan det finnas risk för att möjlighet till överlämning kan utnyttjas 

för att skicka arbete till någon annan. Inom primärvården kan patienterna träffa många 

läkare där ingen har direkt ansvar vilket jan vara svårt tex vid biverkningar och 

komplikationer efter behandling. Saknar överblick. 
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• Kopplingen mellan nära vård och kommunal primärvård innebär många legala hinder 

och finansiell komplexitet. Det är just detta som testas i projektet om nära vård i Skåne. 

• PNR fokuserar på att bjuda in företrädare från Primärvården under våren 

Patientinformation 

Kommentar från företrädare i PNR: Få kontaktsjuksköterskor informerar sina patienter om att 

det finns patientföreningar. Det framkom att pärmar och broschyrer hade rensats från många 

behandlande enheter under pandemin för att minska risken för överföring av smitta mellan 

patienter. Däremot finns samtliga patientföreningar på 1177.se och i Min vårdplan på 1177.se 

finns det ytterligare information. Råd och stöd vid cancer - 1177 Vårdguiden 

Flertalet enheter har material som de delar ut när kontaktsjuksköterskan träffar patienten.  

Region Skåne har en förteckning över patientföreningar och deras kontaktpersoner. 

Patientorganisationer - Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se) 

Region Kronoberg: 

Region Kronoberg - Patient- och handikapporganisationer 

Vissa patientföreningar har gott om resurser för att ta fram broschyrmaterial men att det finns 

begränsat intresse för dessa inom vården. 

 

Val av ny vice ordförande PNR Syd för 2022/2023 

Inför mötet hade en beskrivning av uppdragets innehåll och planerade möten/åtaganden 

skickats ut till PNR. Nominering: det vore lämpligt om ordförande och vice ordföranden 

kommer från olika regioner och är av olika kön. Då ingen av rådets kvinnliga medlemmar hade 

möjlighet att acceptera uppdraget, efterlystes en manlig nominering. Nick Lamb föreslogs, 

accepterade nomineringen och valdes. Leif A. välkomnade honom till det nya uppdraget. Nick 

tackade för förtroendet och lovade att göra sitt bästa att leva upp till förväntningarna. 

 

Nationell PNR – mål, projekt att driva. Se tidigare bif. uppdrag 

Leif framförde att man befinner sig i en inledande fas då en ny organisation med många nya 

aktörer har bildats. Det finns inga stora skillnader mellan prioriteringar i de olika regioner som 

kan ofta vara parallella utan man söker efter samverkansmöjligheter. 

• Kommande NVP cancerrehabilitering innehåller en del kontroversiella ämnen. Det 

nämns hjälpmedel för att avhjälpa lymfödem som idag finansieras ojämlikt med stora 

skillnader i vårdgarantin. Det är dåligt att informera patienter att de måste söka vidare 

till andra regioner om det inte resurser till dem i deras egen. 

• Tandvård/status behöver bevakas. Blodcancerpatienter ligger särskilt risigt till då deras 

cytostatika kan har stor negativ påverkan på tandstatus. 

• Kapacitet och finansiering inom vården är en viktig framtida fråga då äldre blir fler och 

cancersjuka också blir fler.  

• Ett nationellt råd ska driva frågor som gynnar så många som möjligt. IPÖ är ett verktyg 

som höjer smidighet inom vården och ger patienten möjlighet att ha kontroll över sin 

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/cancer/rad-och-stod-vid-cancer/rad-och-stod-vid-cancer/
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/ditt-besok-hos-oss/sjukhusbibliotek/patientorganisationer/
https://www.regionkronoberg.se/om-region-kronoberg/projektstod-fonder-och-bidrag/patient--och-handikapporganisationer/
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situation. Stora övergripande saker är viktiga tex Min Vårdplan både digital och i 

pappersform. 

• Jämlik vård och jämlik finansiering. Möjlighet till strålbehandling är ojämlika inom 

Sverige. Detta är ett ämne som kan tryckas på. 

• Kraftens Hus har lyfts att Socialstyrelsen som exempel på en mycket värdefull satsning. 

I Göteborg förbereds en vidareutveckling baserad på goda erfarenheter i Borås. Vi ska 

kanske ta upp frågan på nationell nivå eftersom vår tidigare erfarenhet visade att frågan 

är väldigt stor och kräver stöd. 

• Omvårdens problematik är också viktig för oss och behöver lyftas ytterligare.  

 

Avrapportering Projekt Cancerrehabilitering – Nick med flera  

Sedan novembermötet har projektgruppen inte haft någon gemensam aktivitet. 

Inom alla fyra regioner har vi dock sett ökande intresse inom vården för rehabilitering. Det 

pågår projekt på flera håll. Till nästa PNR i januari skall en avslutande projektrapport 

presenteras, med förslag på färdriktningen framöver. Behovet av mötesplatser där man kan 

förmedla information. På CSK har man planerat fyra tematräffar under våren. Information 

skickas ut till PNR.  

 

Avrapportering Projekt Informationsöverlämning – Elisabeth med flera  

Kontakt med regionala processledare för cancerrehabilitering och primärvård har skapats. Där 

diskuterades samarbete mellan specialist- och primärvården. Det kan även vara bra att diskutera 

mer med Jessica angående projekt Nära vård.  

 

Avrapportering Projekt Barn och Cancer – flera  

Barn som anhöriga var tema på föregående PNR möte där flera frågor lyftes och besvarades. 

Närstående har en egen punkt i cancerplanen där PNR ska ta fram en handlingsplan. Insatsen 

bör lyftas på kommande PNR möte och gruppen inväntar resultatet på den rapport som 

Socialstyrelsen har tagit fram och lämnat över till Socialdepartement. 

 

Uppdatering/Nuläge Projekt Kommunikation – Leif A  

Leif A. informerade om PNR:s uppdrag. Vi har tagit fram underlag som kan användas vid 

presentationer av rådets arbete. Gun uppmanade alla inom rådet att föra ut information till sina 

patientorganisationer. Leif A informerade om att det nu pågår ett omfattande arbete på såväl 

nationell som regional nivå för att stärka och ytterligare öka kvaliteten inom barncancervården. 

Inom flera delar av barnsjukvården har man länge arbetat hårt för att övergången från barn- till 

vuxensjukvård ska bli så smidig och bra som möjligt, med fokus på barnet och dess familj. På 

Barncancercentrum i Lund har man infört den nya tjänsten transitionssjuksköterska, som både 

ska bidra till en än bättre uppföljning av komplikationer och seneffekter för ungdomar och unga 

vuxna, och en ökad trygghet. 
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Kort uppdatering RCC Syd - Christina  

• 2021 har varit ett fantastiskt år för PNR som vinner gehör och bryter ny mark både 

regionalt och nationellt. Den nybildade nationella PNR innehåller många nya ansikten. 

• Tandvård kommer att diskuteras närmare då en tandläkare bjudets in till kommande 

PNR möten. 

• Frågor som berör sekretess och lagstiftning kring journalsystem/kommunikation mm är 

fortfarande aktuella och där söker RCC Syd efter någon lämplig kompetens som kan 

delta på ett PNR möte. 

• Enheten för Cancerehabilitering på SUS vill bjuda in PNR den 7 april där rådet 

beskriver sitt fokusområde Det är inte fastställt än om det kommer att bli digitalt eller 

fysiskt.  

• Avtackning av ordförande Didrik hade planerats till dagens möte, men skjuts fram till 

närmaste fysiska möte. 

• Nästa års överenskommelse mellan regionerna och SKR kommer under julperioden. Vi 

återkommer om det. 

• Samtliga i PNR uppmanas att lämna in sina arvodesblanketter snarast och nästa 

utbetalning är i januari 2022. 

• Hela RCC Syd vill tacka för detta år och ser fortfarande fram emot att få fysiskt träffa 

alla! 

 

Övriga frågor. 

Nick ska presentera patientens syn på cancervård i Malmö i samband att SUHCC arrangerar ett 

seminarium på Världscancerdagen den 4 februari. Underlaget baseras på PNR:s redan 

publicerade syn. Underlag förbereds av Nick med hjälp av Leif A. 

 

Nästa möte 

Onsdagen den 26/1 digitalt möte kl. 16:00 - 19:30 med tema tandvård 

Inbjudan med dagordning för mötet skickas separat. 

 

Leif tackade alla för sitt deltagande och önskade en trevlig och fröjdefull Jul 

 

Vid pennan: Nick Lamb 

 

 


