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Gruppdiskussioner 
 
Mötet startade med gruppdiskussioner där deltagarna gemensamt i tre grupper diskuterade 
följande frågeställningar: 
 

1. Hur kan den regionala cancerplanen gå från vision till ”verkstad” i hela Södra 
sjukvårdsregionen? Hur kan PNR bistå för att det sker? 

 
2. Förbättrad cancerrehabilitering är en nyckelfråga för PNR och då speciellt användandet av 

ett generellt skattningsverktyg för strukturerad rehabiliteringsbedömning. Hur kan vi 
tillsammans driva på utvecklingen inom regionerna? 

 
3. Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika 

vårdgivare. För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla 
överlämningar vara ”aktiva”. Hur kan vi samverka för att stärka möjligheten till aktiva 
överlämningar – i synnerhet mellan specialistvård och primärvård? 

 
Grupp 1 
 
Vi började med en diskussion om IPÖ (införande av patient översikt, 2020) 
IPÖ innehåller i princip all info, rehabiliteringsplan, min vårdplan, skattningsverktyg, PROM-PREM 
Mer info 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/  
 
Tina Eriksson, cancersamordnare Kronoberg, var tydlig med att PNR har stora möjligheter att 
påverka på andra sätt än vad sjukvården och RCC kan, vi kan använda opinionsbildande kanaler 
som press och personliga kontakter förutom det inflytande vi har hos RCC.  
PNR önskar också delta vid regionnämndens möten som handlar om cancervård. 
 
Vi ser att det är ett stort problem med överlämning och att journaler inte alltid följer med och att det 
saknas kontaktsjuksköterskor i primärvården. Det är också ett problem med olika system i olika 
regioner som minskar möjligheten till överförande av information. 
 
Grupp 2 
 
Hur kan den regionala cancerplanen gå från vision till ”verkstad” i hela Södra sjukvårdsregionen? 
Hur kan PNR bistå för att det sker?  
 
Handlingsplan för Cancerplanen är initierad av cancersamordnare Lena Lutz och skall vara klar 
under mars månad. Peter Ekolind sitter med från RCC Syd PNR i denna grupp och vi har haft ett 
inledande möte. 
 
Förbättrad cancerrehabilitering är en nyckelfråga för PNR och då speciellt användandet av ett 
generellt skattningsverktyg för strukturerad rehabiliteringsbedömning. Hur kan vi tillsammans driva 
på utvecklingen inom regionerna?  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/


 
Viktigt att ett validerat skattningsverktyg kopplas till ”Min Vårdplan” (elektronisk). Min vårdplan skall 
införas nationellt via 1177.se. 
 
Under patientens tid i cancervården förekommer ofta överlämningar mellan olika vårdgivare. För 
att skapa en sammanhållen vårdkedja för patient och närstående ska alla överlämningar vara 
”aktiva”.  
 
Hur kan vi samverka för att stärka möjligheten till aktiva överlämningar – i synnerhet mellan 
specialistvård och primärvård?  
 
Det allt större flödet av cancerpatienter som flödar in till slutenvården måste vändas ut till 
primärvården efter avslutad behandling. Idag är dock inte primärvården rustad eller organiserad för 
detta. Det krävs en annan typ av primärvård med ”noder” av specialutbildade sjuksköterskor 
liknande astmasjuksköterskor, diabetessjuksköterskor som kan ta hand om färdigbehandlade 
cancerpatienter så att slutenvården kan fokusera på nya cancerfall. Dessa sjuksköterskor skulle 
fungera som en spindel i nätet och snabbt och utan komplicerad byråkrati kunna ta kontakt med 
slutenvårdens cancerteam när det behövs.  
 
Man borde försöka sig på ett pilotprojekt någonstans för att utvärdera om detta är rätt väg att gå. 
Det skulle kunna vara en tjänst för etablerade kontaktsjuksköterskor som ett led i 
kompetensutveckling och andra arbetstider.  
 
PNR kan ställa upp och berätta för politiker och tjänstemän hur detta kan tänkas se ut. 
Cancersamordnarna håller ögon och öron öppna och tipsar om sådana tillfällen 
 
 
Grupp 3 
 
Vi förde ingående diskussioner om var i systemen Min vårdplan, Rehabplan och Aktiv överlämning 
ska noteras. 
1177.se är väl avsett för patienterna och hur når vi då bättre kommunikation mellan specialistvård, 
primärvård och kommuner?? 
 
”Kedjan” måste fungera fullt ut om en Rehabiliteringsplan ska nå avsedd effekt. 
 
 
Presentation Genetisk cancer 
 
Marie Stenmark-Askmalm, regional patientprocessledare, höll en mycket intressant presentation 
om genetisk cancer och de utmaningar vården har när det gäller att hitta och följa upp de personer 
som pga. ärftliga mutationer har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av cancer. En fråga PNR 
konstaterade vi behöver följa och kanske ta upp igen. 
 
 
Sekreterare och föregående möte 
 
HC Lofthus utsågs till mötessekreterare. 
Föregående protokoll godkändes och las till handlingarna. 
 
 
Cancerrehabilitering 
 
Kort rapport från arbetsgruppen Cancerrehabilitering. Gruppen har av flera skäl haft en paus i sitt 
arbete men ska ta en nystart efter årsskiftet. Didrik informerade från Skånes strategiska 
cancerråds senaste möte där Regional Tillämpning Cancerrehabilitering skulle fastställas. 

http://1177.se/


Dessvärre har Region Skåne valt att ge tillämningen status av rekommendation i stället för 
styrande dokument vilket inte kommer att påskynda införandet av jämlik rehabilitering. 
 
Leif E informerade från mötet med det Nationella Vårdprogrammet för Cancerrehabilitering. 
Patientrepresentanterna hade en önskan att ”Min Vårdplan” och ”Rehabiliteringsplanen” separeras. 
Efter diskussion förordar dock en majoritet på mötet att Rehabplanen även fortsatt bör ingå som en 
del i ”Min vårdplan på 1177”. 
 
 
Web/Informationsgruppen 
 
Web-gruppen informerade om sitt arbete. En intern Facebookgrupp för PNR Syd har startats. 
Beslöts vidare att PNR ska fortsätta ge RCCs informatörer förslag på material som kan publiceras i 
RCCs nyhetsbrev. Förslagen ska kanaliseras via web-gruppen (Conny, Leif A, Johanna) 
 
 
Övriga frågor 
 
Screening av cancer diskuterades. PNR önskar att det införs för så många diagnoser som möjligt. 
 
Cancerprevention ska tas som en diskussionspunkt på ett av vårmötena. 
 
Conny informerade om möte med Kunskapsstyrningsgruppen i Blekinge vilken ska förbereda för 
det breda införandet av det Nationella programmet för Kunskapsstyrning inom hälso- och 
sjukvården. Som en del i arbetet ska samtliga vårddiagnoser införa Standardiserade Vårdförlopp 
lika det som redan finns inom cancervården.  
 
HC och Didrik informerade om arbetet i den Nationella Arbetsgruppen för Patientmedverkan. 
Arbetet har gått från att mest fokusera på interna frågor som rekrytering respektive ekonomisk 
ersättning till patient- och närstående-representanter, till att diskutera vilka gemensamma frågor de 
sex regionala PNR ska driva. Nästa möte 19/12 inklusive möte med RCC i Samverkan. 
 
De olika kvalitetsregistren är bra informationskällor för att förbättra cancervården. Ur ett 
patientperspektiv är särskilt PREM-enkäter viktiga och dessvärre har inte alla kvalitetsregister ännu 
introducerat PREM. PREM mäter patientens upplevelse av vården, med särskilt fokus på 
omhändertagande, kontaktsjuksköterskan, vårdplan och rehabilitering. Bättre PREM-data skulle ge 
oss i PNR verktyg för att fokusera vårt arbete  på de områden som en majoritet av patienterna 
upplever behöver förbättras. 
 
 
Nästa möte  
 
Till nästa möte 21.01.2020 är Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef Skånes 
Universitetssjukhus, inbjuden för dialog. Björn är förutom chef för SUS också ordförande i RCC 
Syds styrgrupp.  
 
 

Hans-Christian Lofthus 
 


