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PNR RCC Syd minnesanteckning 2/2 2021 
 

Närvarande: 
Anders Eidergård, Anette Johansson Sund, Bo Erixon, Conny Nöbelin, Didrik von Porat, Gun 
Olsson Johanna Norrman, Leif Andersson, Leif Eskelid, Nicolas Lamb,  

Christina Landegren och Ingrid Vogel, RCC Syd 

Inbjudna gäster:  
• Anders Castor, sektionschef, Barnonkologiskt centrum, Skånes universitetssjukhus och 

RPPL (Regional Patientprocessledare) barncancer, RCC Syd 

Mötet inleddes 
Ordförande hälsade alla välkomna. Till sekreterare utsågs Christina Landegren 

Föregående mötes minnesanteckningar fastställdes.  

Barncancer 
Christina Landegren, ordförande i nationell arbetsgrupp barncancer: 

Nationell pågår det en satsning på att förstärka barncancer mellan år 2020–2023. Handlingsplan 
med insatser för de kommande åren är framtagen under 2020 av den nationella arbetsgruppen 
för barncancer. Årets överenskommelse mellan staten och SKR innefattar ett fortsatt arbete 
både nationellt och regionalt. Regionalt tilldelas det medel som RCC Syd fördelar ut till 
regionerna.   

Anders Castor: 

Mycket uppskattad genomgång av hur barncancerprocessen ser ut i södra sjukvårdsregion samt 
de insatser som påbörjats. 

Ungefär 300 barn per år får cancer i Sverige och i syd är det mellan 50 – 60 barn och ca 85 % 
överlever sin cancer. Orsaken till barncancer är oftast okänd. Cancer hos barn är fördelad jämnt 
mellan solida tumörer, CNS och leukemi.  

Sverige har barncancercentrum i Lund, Göteborg, Linköping, Uppsala, Stockholm och Umeå. 
Till barncancercentra kommer barnen under utredning, får sin behandling och uppföljning. Det 
psykosociala stödet till barn och familj är omfattande. 

Barncancer är en lite specialitet jämfört med vuxna och det finns ca 70 barnonkologer i landet. 
Nationellt, nordiskt och internationellt pågår det samarbete med forskning och att driva vården 
framåt.  
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Barn är olika individer pga. ålder och cancer hos barn är oftast snabbväxande och aggressiv. 
Vanligaste åldern är mellan 3 – 5 år. 

För barnsjukvård finns det riktlinjer bla FN:s barnkonvention och standard från NOBAB och 
det tar tid att vårda barn. All vården ska utgå från barnets perspektiv. För att efterfråga barnens 
tröst finns det på sjukhuset expertråd med barn i olika åldrar där synpunkter på vård, miljö mm 
lyfts fram. 

Efter avslutad behandling påbörjas uppföljningen som pågår inom barncancervården tills barnet 
har fyllt18 år. Därefter lämnas patienten över till uppföljningsmottagning på Skånes 
universitetssjukhus – se nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. För 
syd finns det ca 2500 barncanceröverlevare. 

Regional satsning så här långt 

• Uppföljning av barncancer – mer än hälften av barncancerpatienterna får något eller 
några seneffekter som ska följas upp. Stärka uppföljningsmottagning och 
implementering av nationellt vårdprogram 

• Utveckla och utöka intermediärvård 
• Kompetensutveckling – behov att rekrytera barnläkare och sjuksköterskor 
• Utöka kvalitetsregistrering  
• Utöka forskningssjuksköterskor – nästan alla barn ingår i någon form av studie 
• Utveckla kontaktsjuksköterskans roll på hemortssjukhusen 
• Sömlös övergång mellan verksamheter 
• Utveckla det palliativa omhändertagandet av barn. 
• Utveckla nutritionsteam 
• Barnonkologisk kompetens på hemortssjukhusen 

Vad kan PNR stödja med för barncancerprocessen 

• Att det finns kontaktsjuksköterska och läkare på hemortssjukhusen 
• Övergång till vuxenvård - dvs aktiv överlämning 

 

Överenskommelse mellan staten och SKR 2021 
Nästa vecka ska samtliga PNR (ordförande och v ordförande) träffa RCC samverkan och där ha 
fokus på Överenskommelse 2021. Vad anser RCC Syds PNR ska prioriteras i 
Överenskommelsen?  

• Prevention och tidig upptäckt 
• Levnadsvanor 
• Hälsosinformatörer 
• Screening – organiserad prostatascreening och kolorektalscreening 
• Löpande uppdatering av nationella vårdprogram 
• Precisionsmedicin  
• Min vårdplan (inkludera rehabplan) 
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• SVF 

 

Avrapportering projekt Cancerrehabilitering 

Möte med cancersamordnarna under januari som kommer att följas upp under våren: 

• Kommunikation mellan specialistvård och primärvård – många aktörer runt om 
patienten som gör det otydligt. Saknar infrastruktur. 

• Rehabplan  
• Mötesplatser – är på gång i Halland och Helsingborg 

Avrapportering projektgrupp Planering/Styrning  

Dokumentet som beskriver våra regionspecifika arbetsområden/riktlinjer är klart och godkänt. 
Publiceras inom kort på RCC Syds webb.  Bör kommuniceras till PNR:s nätverk och andra 
kanaler. 

Avrapportering Projektgrupp Nationella Vårdprogram 

En sammanställning av PNR:s remissvar på de senaste nationella vårdprogrammen är 
utskickade. Svar från RCC samverkan angående arvode för remissvar:  

Vi konstaterar att vi i vårdprogramsarbetet bör satsa på att stärka patientföreträdare i arbetet med att ta fram 
vårdprogrammen men inte arvodera PNR för att lämna remissvar. Beslut: Vi beslutar att vi ska ha policyn 
att inte arvodera patient- och närståendeföreträdare för att skriva remissvar.   
 
Diskussion i rådet sammanfattas och ordförande kommer att återkoppla till RCC Syd: 

 
• PNR:s arbete med remissvar NVP angriper inte det diagnosspecifika utan helheten. 
• PNR:s synpunkter stärker patientens ställning för jämlik vård.  
• Tittar på de mjuka delarna 
• Saknas information i NVP om kssk, MVP, MDK, riktlinjer för diagnosbesked, rehab, 

närstående. 
• Enskild företrädare kan inte påverka NVP 

 

Kort uppdatering RCC Syd  

Guldkorn 

I år ska alla RCC publicera ett ”guldkorn” ur sina PNR:s verksamheter, en artikel per månad. 
Vår (alltså RCC Syds) artikel ska publiceras i april. Denna artikel ska gärna spegla ett projekt 
eller en aktivitet som ni i PNR är nöjda med och som visar på hur ert arbete kan påverka 
cancervården eller situationen för personer med cancer samt deras anhöriga. Fokus ska alltså 
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gärna ligga på att PNR är en kraft som kan göra reell skillnad och se till att patienters och 
närståendes perspektiv sätts i centrum. 

RCC:s förslag på artikel är därför antingen att man spinner vidare på arbetet med 
cancersjuksköterska i primärvården, och uppdaterar med hur ärendet håller på att tas upp för 
försöksverksamhet i regionen. Ett annat förslag är att skriva om hur rehabiliteringsprojektet kan 
komma in i nära vård-arbetet i södra sjukvårdsregionen. Det projekt som kommit längst, dvs 
ligger bäst till för att ”bli verkstad” är det som artikeln ska handla om. Viktigt är att det ska 
spegla hur vårt arbete gör skillnad.  

Diskussion i rådet: försöka sammanfatta PNR:s arbete med rehab, kommunikation och 
samarbete i artikel. Leif och Conny kontaktar Mimi. 

Nytt PNR våren 2021 

Utskick till samtliga som har nominerat nuvarande råd att det finns fortsatt intresse att delta i 
nästa period. 

RCC Syd har fått in ett antal nomineringar som kommer att tillfrågas och intervjuas.  

När det gäller ordförande har RCC Syd ett fortsatt förtroende för Didrik och ser gärna at han 
fortsätter. Didrik önskar att företrädare i PNR hör av sig till RCC Syd om det finns synpunkter. 

Påminnelse 

Inbjudan till utbildning precisionsmedicin den 17/2 skickas ut för påminnelse. 

Övrigt 

• Svar till Region Skåne - mammografi: ingen återkoppling än på inskickat svar. Christina 
påminner 

• Gun ska skriva en artikel om RCC Syds PNR till Mun och halscancerförbundets tidning. 
• Bo – IPÖ rullas ut men Region Syd har beslutat avvakta med implementering till nya 

journalsystem är introducerade pga problem med dataöverföring från befintliga system.  

Möten våren 2021 
Kommande mötesdatum: 

• 16/3 – nationell satsning långtidsuppföljning efter barncancer samt uppsummering av 
2½ årsarbete i nuvarande PNR   

• 27/4 - uppstartmöte nya PNR 
• 8/6 - möte med de regionala cancersamordnarna 

Samtliga föreslagna datum är tisdagar 08.30 – 12.00, bortsett från 27/4 där tanken är att vi kör 
08.30 – 15.30. Möten på Teams in tills vidare. 

Vid protokollet:  Christina Landegren 
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