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PNR RCC Syd minnesanteckning 10/11 2020 
Närvarande: 
Anders Eidergård, Anette Johansson Sund, Bo Erixon, Conny Nöbelin, Didrik von Porat, Gun Olsson 
Johanna Norrman, Lars Karlsson, Leif Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb.  

Christina Landegren verksamhetsutvecklare och Ami Larsson medicinsk rådgivare RCC Syd. 

Inbjudna gäster:  

Lars Almroth, Region Skåne och Astrid Isoz, RCC Syd 

• Ordförande hälsade alla välkomna. Till sekreterare utsågs Christina Landegren 
• Föregående mötes minnesanteckningar fastställdes.  

Framtidens cancervård  
Presentation av Lars Almroth som är chef för Framtidskontoret, Region Skåne. 
Framtidskontoret arbetar med strategiskt framtidsarbete inom hälso och sjukvård. Inom 
framtidens hälsosystem finns det olika utmaningar som demografi, medicinsk och teknisk 
utveckling och befolkningsstruktur. Tankar framåt är att arbeta med att främja hälsa, förebygga 
sjukdomar och tidigt identifiera symtom. Nya utmaningar är vilken vård, utredningar och 
behandling kan vi stärka invånaren att själv göra? Stärka patientens egna resurser. Numera tar 
invånaren Corona- och HPV test själv vilket vi inte hade trott för ett år sedan. Viktigt att vården 
ägnar sig åt värdeskapande åtgärder – hur mäter man det? Vården mäter ledtider, köer, 
komplikationer mm men behöver följa vården på tvären. Behöver data och information för att 
följa upp beslut.  

Kunskapstyrning är förutsättningar för jämlik och rätt vård samt bästa möjliga vård. 

Avstämning inför möte med RCC Syds styrgrupp 

Didrik och Leif som är adjungerade i RCC Syds styrgrupp kommer att lyfta hälsoskattning och 
hur PNR arbetar – vilka arbetsformer (utskick från Leif A). För övrigt är det anmält diskussion 
om IPÖ och cancersjuksköterska i primärvården. 

Rapportering projekt cancerrehabilitering 

Nick rapporterar från arbetsgruppen som har haft ett första möte efter ett uppehåll pga. 
pandemin: 

• Uppdaterade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering på remiss (till 16/11) 
är långt kommet. Det innehåller hela konceptet som rehab gruppen har framfört vid 
många tillfällen tidigare.  

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2019 har mottagits mycket positivt av 
alla regioner inom syd. Regionerna kommit olika långt med införandet. 
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Vårt nya mål är att främja och förstärka införandet av det nya vårdprogrammet för 
rehabilitering. 

• Detta skall göras genom att etablera kontakt med och påverka de instanser inom både 
primär- och specialistvård där vårdprogrammet behöver införas.  

• Vår metod skall bygga på principen att vi som patientrepresentanter ska ses först och 
främst som en resurs i arbetet.  

• Vi ska i vår framtoning stödja professionen i sina kontakter med beslutsfattande politiker. 
(Vi upplever att ambitionerna inom professionerna inte alltid hörsammas av dem som 
håller i pengarna.) 
 

Patient- och närståenderådet behöver nå ut till  

• Styrgruppen för RCC Syd: här har vi PNR:s ordförande och vice ordförande på plats, så 
vi kan bistå vid behov. 

• Cancersamordnare: här vill vi kalla till möte och etablera former för återkommande 
kontakt. Vi ska erbjuda hjälp i form av remisshantering och genom att dela erfarenheter. 
Vi vill lyfta arbetet i Blekinge som exempel för implementering i övriga regioner. 

• Arbetsgrupp för bättre kommunikation mellan specialistvård och primärvård under 
bildande utifrån beslut i regionala primärvårdsrådet: här behövs insatser för att aktiv 
överlämningen ska få maximalt genomslag. Vi ska söka kontakt med arbetsgruppen via 
RCC Syds medicinska chef, Björn Ohlsson. 

•  
Helené Öberg, verksamhetsutvecklare, RCC Syd har adjungerats till gruppen. Rehabgruppen  
behöver förstärkning och utser en företrädare per region. Leif E – Halland, Nick L– Skåne,  
Lars K - Kronoberg och Conny N – Blekinge. 

Rapportering planering RCC Syd PNR 

Leif A har skickat ut dokument som avser inlägg om Min vårdplan på Facebook, ett årshjul och 
ett dokument om arbetsområden för PNR att lägga ut på webben för att synliggöra vad PNR 
gör och planerar att göra. Några justeringar ska göras och därefter kontaktar Leif A RCC Syds 
kommunikatörer.  

Min vårdplan på 1177.se 

Astrid Isoz ger en statusuppdatering om arbetet med Min vårdplan på 1177.se. De första 
diagnosernas nationella Min vårdplan är klara vid årsskiftet för att implementeras regionalt och 
lokalt, arbete pågår i Skåne, Blekinge och Halland. Astrid kommer att hålla PNR uppdaterade 
om vad som händer framöver. Bildspel bifogas och RCC:s webb uppdateras efterhand. 

Nationella vårdprogram 
Gun och Leif E avrapporterade det fortsatta remissarbetet med nationella vårdprogram 
(NVP). PNR svarar på remisser efter bästa förmåga. Flera NVP hänvisar under rubrik 
cancerrehabilitering till det nationella vårdprogrammet. Gruppen fokuserar på texter om Min 
vårdplan. Skattningsverktyg, aktiva överlämningar och text om patientföreningar. Som exempel 
hänvisar Gun till NVP bukspottkörtelcancer som i bilaga 3 har med patientinformation från 
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PALEMA. 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/bukspottkortelcancer/vardprogram/  

Övriga frågor 
Nästa möte  

Nästa möte är den 9 december klockan 08.30 (digitalt möte) och då är Maria Bjerstam inbjuden 
som gästtalare (RPPL cancerprevention). 

Möte 2021 – Didrik skickar ut förslag på datum och PNR fortsätter med digitala möten så länge 
pandemin pågår. Första mötet blir det fokus på barncancer där det pågår en nationell satsning 
fram till 2022.  

Under våren kommer PNR att ombildas och nystart från och med den 1 april. Planerat 
uppstartsmöte blir förmodligen digitalt. 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/bukspottkortelcancer/vardprogram/
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