
 

 

 
  
Minnesanteckningar möte i Patient
Lund den 8 maj 2019  
 
 
Närvarande: Anders Eidergård; Anette Johansson
Didrik von Porat; Gert Bülow; Gun Olsson; Hans
Bandheim; Lars Lund; Leif Andersson; Leif Eskelid; Linda Kjellnäs; Martin Strandberg; Mette Klarén; 
Nicolas Lamb; Peter Ekolind samt från RCC Christina Landegren.
 
 

1. Ordförande Didrik von Porat hälsade alla välkomna.

 

2. Till mötessekreterare utsågs Martin Strandberg

 

3. Våra två nya patientrepresentant
 

4. Kort information från ordföranden
 
a. Arbetet med den Regionala Cancerplanen rullar vidare inom

fastställd av Södra Regionvårdsnämnden den 3 maj
cancerplanen ska komma till PNR för att berätta hur arbetet 
Planen har efter att diskuterats med politiken enligt uppgift 
med mindre tydliga mål.

b. Samverkansarbetet mellan de 6 PNR går vidare med stöd från RCC i Samverkan samt 
SKL. Ordförande samt vice 
Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan

c. RCC Syd arrangerar en årlig Chefsdag den 25/10 för de regionala 
patientprocessledarna. (RPPL). PNRs samtliga ledamöter är inbjudna. Normal ersättning 
utgår.  

d. Kontaktsjuksköterskedagen genomfördes den 25/4 under Christina Landegrens ledning.
Min vårdplan 1177 (f.d. eMVP) diskuterades mycket. I B
och har testat appen på pa
testa/komma igång. Viktig fråga 

 

5. Avrapportering projekt Cancerrehabilitering inkl. möte med Södra Regionvårdsnämnden 2 

Presentationen som cancerrehab
och gav applåder från politiker och tjänstemän.
ska lyftas vid mötet i eftermiddag med Hans Hägglund.

Rehabgruppen vill arbeta vidare med skattningsverktyget, 
anhöriga typ Kraftens hus samt
gruppen för att kunna fokusera
aktivitet till vårt nästa PNR-möte i a
 

6. Avrapportering projekt Websida. Projektgruppen 
Taylor har gjort de ändringar vi diskuterade vid förra PNR
jämfört med tidigare innehåll vad gäller PNR Syd och är nu i bruk på RCCs hemsida. Punkten 
”Helhetsansvar” skall förtydligas. Ytterligare utveckling av hemsidan diskuterades, t.ex. en flik 
för arbetsdokument. Enligt Christina är det inte tillåtet på RCCs hemsidan utan PNR måste 

 

 

  

Minnesanteckningar möte i Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd 

Anette Johansson-Sund; Bertil Persson; Bo Erixon; Conny Nöbelin; 
Gert Bülow; Gun Olsson; Hans-Christian Lofthus; Jan Erik Olsson; Jenny 

Leif Andersson; Leif Eskelid; Linda Kjellnäs; Martin Strandberg; Mette Klarén; 
samt från RCC Christina Landegren. 

Ordförande Didrik von Porat hälsade alla välkomna. 

Till mötessekreterare utsågs Martin Strandberg 

Våra två nya patientrepresentanter, Anette och Lars, presenterade sig 

från ordföranden: 

nala Cancerplanen rullar vidare inom RCC. Cancerplanen är 
fastställd av Södra Regionvårdsnämnden den 3 maj. Björn Olsson, projektledare för 

anen ska komma till PNR för att berätta hur arbetet med planen går v
efter att diskuterats med politiken enligt uppgift blivit mer övergripande, och 

med mindre tydliga mål. 
sarbetet mellan de 6 PNR går vidare med stöd från RCC i Samverkan samt 

SKL. Ordförande samt vice i PNR skall ingå i samverkansgruppen döpt till NAP, 
Nationella Arbetsgruppen för Patientsamverkan. Första mötet 10/6. 
RCC Syd arrangerar en årlig Chefsdag den 25/10 för de regionala 
patientprocessledarna. (RPPL). PNRs samtliga ledamöter är inbjudna. Normal ersättning 

juksköterskedagen genomfördes den 25/4 under Christina Landegrens ledning.
(f.d. eMVP) diskuterades mycket. I Blekinge ligger man långt fram 

appen på patienter. Många kontaktsjuksköterskor uttryckte intresse för att 
. Viktig fråga för PNR att lyfta med cancersamordnarna. 

Avrapportering projekt Cancerrehabilitering inkl. möte med Södra Regionvårdsnämnden 2 

som cancerrehab-gruppen gjorde inför Södra Regionvårdsnämnden
från politiker och tjänstemän. Blå appen och frågan om skattningsverktyg 

ska lyftas vid mötet i eftermiddag med Hans Hägglund. 

ruppen vill arbeta vidare med skattningsverktyget, mötesplats för cancerpatienter och 
samt fysisk aktivitet på recept. Förslag på att eventuellt dela 

gruppen för att kunna fokusera. Linda förbereder specifikt projektunderlag vad gäller fysisk 
möte i augusti. 

Avrapportering projekt Websida. Projektgruppen tillsammans med RCCs kommunikatör Mimi 
Taylor har gjort de ändringar vi diskuterade vid förra PNR-mötet. Sidan/sidorna är ett stort lyft 
jämfört med tidigare innehåll vad gäller PNR Syd och är nu i bruk på RCCs hemsida. Punkten 

ligas. Ytterligare utveckling av hemsidan diskuterades, t.ex. en flik 
för arbetsdokument. Enligt Christina är det inte tillåtet på RCCs hemsidan utan PNR måste 
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och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd i 

Sund; Bertil Persson; Bo Erixon; Conny Nöbelin; 
Christian Lofthus; Jan Erik Olsson; Jenny 

Leif Andersson; Leif Eskelid; Linda Kjellnäs; Martin Strandberg; Mette Klarén; 

Cancerplanen är 
projektledare för 

går vidare. 
mer övergripande, och 

sarbetet mellan de 6 PNR går vidare med stöd från RCC i Samverkan samt 
sgruppen döpt till NAP, 

patientprocessledarna. (RPPL). PNRs samtliga ledamöter är inbjudna. Normal ersättning 

juksköterskedagen genomfördes den 25/4 under Christina Landegrens ledning. 
lekinge ligger man långt fram 

tienter. Många kontaktsjuksköterskor uttryckte intresse för att 
 

Avrapportering projekt Cancerrehabilitering inkl. möte med Södra Regionvårdsnämnden 2 maj  

gruppen gjorde inför Södra Regionvårdsnämnden föll bra ut 
Blå appen och frågan om skattningsverktyg 

mötesplats för cancerpatienter och 
eventuellt dela 

vad gäller fysisk 

tillsammans med RCCs kommunikatör Mimi 
mötet. Sidan/sidorna är ett stort lyft 

jämfört med tidigare innehåll vad gäller PNR Syd och är nu i bruk på RCCs hemsida. Punkten 
ligas. Ytterligare utveckling av hemsidan diskuterades, t.ex. en flik 

för arbetsdokument. Enligt Christina är det inte tillåtet på RCCs hemsidan utan PNR måste 
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Regionalt cancercentrum syd    

Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund 
Besök: Scheelevägen 2  
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd 

hitta annan lösning. Diskuteras vidare på kommande PNR-möten. Beslöts att projektgruppen 
uppdaterar projektplanen och skickar till Didrik och Christina 

 

7. Diskussion om PNR Syds remissarbete med Nationella Vårdprogram. Gert Bülow och Leif 
Eskelid presenterade sina tankar om vad som kan/bör göras. Samtliga vårdprogram på remiss 
bör enligt Gert och Leif gås igenom, se bilaga från arbetsgruppen. Personer som har 
respektive diagnos bör läsa sitt områdes program. Även om synpunkter saknas bör remissvar 
skickas in. Frågan diskuterades av rådet men enighet kunde inte nås om vad/hur vi ska 
hantera de nationella vårdprogrammen. Ärendet bordläggs till nästa möte. 

 
8. Övriga frågor: 

a. Region Skånes lönebesked saknas. Går att beställa via Swedbanks hemsida för alla 
oberoende av vilken bank man har. Peter mailar ut mer information. 

b. PNRs Blekingerepresentanter har haft möte med nya hälso- och sjukvårdsledningen i 
Blekinge slutet på mars månad. Presenterats vad PNR arbetar med och vilka 
fokusområden. PNR Blekingen blev inbjudna till workshop Nära Vård. En blandning av 
politiker, patienter, chefer inom vård och omsorg. 

 

9. Christina L gav kort information från RCC: 
a. RCC arrangerar årliga Dialog och processavstämningsmöten med de regionala 

patientprocessledarna (RPPL). Datum i år 16 och 23/5 samt 5/6. Ytterligare deltagande 
från PNR välkomnas. Vidare information i mail från CL. 

b. Informationsbroschyr Närstående i Cancervården är under utarbetande. Detta är ett 
vägledande informativt material som kontaktsjuksköterskan kan dela ut. Samtliga i PNR 
inbjuds vara remissinstans och svarar enskilt. I början av juni skall svar vara inne till 
RCC.  

c. Ett forskningsprojekt om kontaktsjuksköterskans roll är under uppstart. Tveksamhet 
bland sjukhuscheferna om man kan avsätta tid för att delta. 

 

10. PNR besöktes av den nationella cancersamordnaren Hans Hägglund. PNR redovisade sitt 
arbete med bl.a. cancerrehabilitering och underströk behovet av ett standardiserat 
skattningsinstrument. 

 

11. Besök av de regionala cancersamordnarna. Diskussionspunkter från PNR: Status på 
införande av cancerrehabilitering samt elektronisk Min Vårdplan 1177. Samordnarna 
presenterade sig och sin regions arbete med cancerrehabilitering, MVP 1177. Samtliga fyra 
regioner säger sig arbeta med skattningsinstrument men det sker ännu inte rutinmässigt av 
alla KSSK och olika skattningsverktyg används. Min Vårdplan ges till patienterna i 
pappersformat, men oklart hur ofta de uppdateras. Detsamma gäller dokumentation av 
rehabiliteringsbehov. Skattningsverktyget bör enligt PNR vara samma för alla fyra regioner 
oberoende av journalsystem och kopplat till min vårdplan på 1177. Dialogen mellan PNR och 
cancersamordnare behöver utvecklas mer liksom mellan PNRs representanter i respektive 
region och respektive cancersamordnare. Nytt möte med samordnarna preliminärt 18/12. 

 
 

12. Mötet avslutandes 

 

 


