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PNR RCC Syd minnesanteckning 26/1 2022 
 

Närvarande: 
Didrik von Porat, Anders Eidergård, Leif Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb, Lars 
Karlsson, Johanna Norrman, Elisabeth Lewander, Kaj Fransson, Kicki Fohlin, Caroline 
Hassvall, Conny Nöbelin, Johanna Norrman, Gun Olsson, Mette Klarén 
 
RCC Syd: 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. 
 

Tema Tandhälsa inför cancerbehandling och uppföljning. 
Mats Norén, övertandläkare på enheten för tandvårdsstyrning, Avdelning för hälso- och 
sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne 

Information om nuvarande tandvårdsstöd 
Mats gjorde en mycket tydlig presentation av hur tandvårdsstöd hanteras nationellt och 
regionalt i Sverige.  

Diskussion och frågor 
Frågor och inlägg kom från många av mötesdeltagarna: 

- Didrik inledde med att påtala vikten av att göra en bedömning av tandstatus innan 
behandling med cytostatika påbörjas, för att kunna konstatera om behandlingen 
påverkats negativt. Han frågade Mats om man har diskuterat detta med onkologerna. 
Mats svarade nej på frågan, men försök har gjorts att belysa detta. Han betonade vikten 
av att sanera inför medicinsk behandling. 

- Leif E informerade att man har lyft detta inom gruppen som tar fram den nya NVP om 
Rehabilitering. Han undrade om hanteringen är lika inom alla regioner. 
Regionerna måste erbjuda vad som stipuleras nationellt, men kan vara generösare.  

- Johanna kommenterade att hon fick googla sig fram till vad som gällde inför sin 
behandling. Borde inte kontaktsjuksköterskan ha en checklista, kanske en del i SVF, så 
att informationen inte missas? Mats svarade att tandvårdsbehandling ofta måste avbrytas 
då patienter genomgår en svacka i immunstyrka efter cytostatika. 

- Didrik uppmanade Leif(A) och Nick att lyfta frågan i det nationella PNR, så att det 
kommer en standardfras med i alla NVP. 
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- Leif E uppmanade att punkten bör finnas med i checklista för patientperspektiv 
vårdprogram 

- Johanna frågade om det finns tidsbegränsningar för stödet. 
Vissa (till exempel S4 och S7) begränsas till 6 månader, men för övriga stöd finns det 
inga gränser. 

- Kaj frågade om STV är tillsvidare och fick till svar att det är så. 
- Didrik undrade om utökad ersättning bestäms av respektive region. 

Mats menade att det är så, men att det alltid finns regionala begränsningar som bestäms 
av politikerna. 

- Leif E påpekade att PNR strävar efter jämlik vård och inte borde uppmuntra regional 
ojämlikhet. 

- Leif A menade att man borde trycka på i de regionala cancerråden. 
Han undrade hur kostnaderna hanteras när patienter remitteras över regiongränser för 
behandling. Mats svarade att kostnaden alltid hör hemma i patientens hemregion även 
om behandlingen sker på annan ort. 

- Leif E undrade om man skulle lägga tandvård i ett eget vårdprogram eller lägga den som 
en process i befintliga vårdprogram. Han förespråkade införande i de befintliga 
programmen. 

- Leif E tackade Mats för informationen. Han kommer att försöka få in den i den 
kommande NVP för rehabilitering. 

- Leif A avrundade diskussionen och tackade för både informationen och dialog som är 
viktig för både patienter och närstående. Nu har rådet möjlighet att gå vidare. Rådet bad 
även att ovanstående förmedlas till nätverk inom tandvård samt att det lyft inom 
respektive region.  

- Hänvisningar: 
- Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 
- Försäkringskassan 

 

Redovisning av ”Checklista patientperspektiv nationella vårdprogram” (Christina)  
Checklistan är framtagen tillsammans med patientföreträdare under hösten. Här finns bla  
munhälsa med. Läs mer här: Checklista ska hjälpa att beakta patientperspektivet i 
vårdprogrammen - RCC (cancercentrum.se) 

Behöver munhälsa förtydligas i nationella vårdprogram? RCC Syd lyfter frågan till nationell 
samordnare samt att frågan tas upp i nationellt PNR. 
 

Redovisning av förslag på projekt och arbetsuppgifter för Nationellt PNR enligt synpunkter på 
PNR Syd möte 211215 (Leif) 
Leif visade sex områden som kommer att lyftas som uppslag till den nationella PNR. 
 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/januari/checklista-ska-hjalpa-att-beakta-patientperspektivet-i-vardprogrammen/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/januari/checklista-ska-hjalpa-att-beakta-patientperspektivet-i-vardprogrammen/
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- Didrik kommenterade att Stockholm har börjat med ett projekt om kraftens Hus och 
menade att vi borde haka på detta. Leif E menade att det är innehåll mer än själva 
platsen som är det viktiga, framförallt i regioner där cancerberörda är geografiskt 
utspridda. Leif A framförde att det är viktigt att det finns aktiviteter på alla sjukhus. 

Vi kommer att driva dessa frågor vidare. 

Redovisning av kommentarer till ”Överenskommelsen Staten-SKR om jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2022” (Leif) 
Från egen region har vi delgivit ett förslag som ligger till grund för en nationell lista att driva. Vi 
har 1,5 timmar i ett digitalt möte den 27/01 att presentera och diskutera våra synpunkter med 
RCC i samverkan. Underlaget visades för PNR och det blev en kort diskussion: 

Uppdatering Projekt Cancerrehabilitering – Nick med flera  
Nick presenterade projektstatus samt ett förslag att med detta avsluta innevarande projekt och 
starta framtida aktiviteter i ett nytt projekt.  

Det blev en livlig diskussion med inlägg från många av mötets deltagare. 
mycket handlade om hur arbetet med mötesplatser skall hanteras i PNR. 

Vissa föreslog att det är ett så pass omfattande projekt att det skulle kunna drivas separat 
eftersom det finns en del aktivitet i regionerna kring mötesplatser som behöver bevakas och 
bearbetas. Rådet var inte enig i frågan och det till slut fastställdes att Christina skulle fråga på 
RCC om hur man ser på frågan och återkoppla till PNR. 

Ett annat viktigt inslag i diskussionen kom från Leif E som vill ha mer input till gruppen som 
arbetar med den nya NVP cancerrehabilitering. 

Rehabgruppen föreslog i sin presentation att det skulle ordnas ett fysiskt möte där man kunde 
hålla grupparbeten kring vägen framåt. RCC Syd har planer på att sätta ihop en workshop om 
rehabilitering med processledare och PNR 

För att sammanfatta: 

- Projektgruppen presenterar sin avslutande rapport om projektet. 
- Möjlighet till en workshop med processledare undersöks närmare, med input om 

innehåll från projektgruppen. 
- Planen för fortsatt arbete i ett nytt projekt sammanställs efter återkoppling till rådet från 

Christina om mötesplatser. 

Uppdatering Projekt Informationsöverlämning – Elisabeth med flera  
Elisabeth informerade att hon och Kicki haft mycket givande kontakt med Anna Jonsson och 
Louise Gamming. de diskuterade hälsoskattning som utgångspunkt för överlämning av 
rehabilitering inom primärvården. 



4 

 

Regionalt cancercentrum syd    

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

Det är stor skillnad mellan detta och överlämning mellan läkare där hela patientansvar överförs. 
I fallet som beskrivs blir det ett antal del-överlämningar. Louise och Anna har tagit fram en 
guide på hur överlämning kan genomföras. 

Kicki inflikade att man kan se att metoden fungerar inom regionen, men inte på 
vårdcentralerna. 

- Anders kommenterade att han efterlyste överlämning till en funktion likt 
distriktssköterska på vårdcentraler, eftersom omsättningen bland läkare är så hög. 

- Conny hade lyssnat på Anna och Louise och varit mycket imponerad. 
- Didrik menade att det fanns två olika möjligheter. 

Först att behålla patientansvar inom specialistvård och nyttja resurser i primärvården. 
Eller överför ansvaret från specialistvården till primärvården. 

- Elisabeth menade att det är meningsfullt i både fallen att använda hälsoskattning som 
utgångspunkt. 

Louise och Anna är processledare på RCC och kan bjudas in till PNR-möte framöver. 

Uppdatering Projekt Barn och Cancer – flera  
Rådet låter projektet vila till senare eftersom det inte bedrivits någon aktivitet på senare tid. 

- Didrik informerade dock att patientsäkerhetsrådet i NW Skåne har lyft frågan om vikten 
av att läkarna kollar om det finns anhöriga barn till patienterna. 

Uppdatering Projekt Kommunikation – Leif A  
Leif rapporterade att underlag har lämnats till kommunikatörerna för uppdatering av PNR:s sida 
på nätet. 

Vi behöver fler som kan ta sig an skrivning av minnesanteckningar på PNR-möten. Christina 
kommer att ta fram en mall för att förenkla skrivandet. 

RCC-Nytt  
- Det finns en ny arbetsgrupp för att undersöka gränslandet mellan rehabilitering och 

palliativ vård. Första mötet är den 7 april.  
- Enhet cancerrehabilitering på Skånes universitetssjukhus bjuder in PNR till samverkan 

och vill ta del av hur rådet arbetar. Nick och Elisabeth deltar.  
- Överenskommelse 2022 har kommenterats av nat. PNR. 
- Ett stort tack framfördes till Didrik för sitt arbete som ordförande i rådet. 

 

Didrik informerade följande från Region Skåne: 

- Att projekt 18, om ärftlig cancer närmar sig slutet. 
Det har lett till förslag om en samlad resurs för patienter med ärftlig cancer och bärare 
av gener för det.  
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- Onkologi i nära vård utprovas i Kristianstad/Ystad som pilotprojekt. Syftet är att 
undvika behovet för cancerpatienter att komma till akuten för att söka vård. 

- 2023 skall projekt på centrum för primärvårdsforskningen avrapporteras. 
- Framtidens sjukvård kommer att diskuteras på ett möte med patientrepresentanter den 

1 februari 

Kommande möten PNR   
2 mars:  
”Hur arbetar Södra Sjukvårdsregionen för att stärka samverkan mellan regionerna för en god 
och jämlik vård” Sven Oredsson, direktör, Södra Regionvårdsnämndens kansli. 
 
20 april: 
”Primärvårdsutveckling” Anders Lundqvist, distriktsläkare, ordförande i primärvårdsrådet 
Södra sjukvårdsregionen.  
 
1juni: 
Preliminärt fysiskt möte i Växjö 
 

Övrigt 

Conny har beslutat att lämna rådet och tackar för gott samarbete.  
Samtliga i rådet framförde ett stort tack till Conny för arbete och insatser i rådet.  

Avslutning 
Ordförande, Leif A. tackade för ett riktigt bar PNR-möte. 
Rådet framhåller patientperspektivet och är en kraft att lita på! 

 

Vid pennan: Nick Lamb 
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