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Minnesanteckningar/Rapport PNR Syd 2023-01-26 

Ansvarig för anteckningarna: Elisabeth Lewander 

Deltagare: Leif Andersson, Andreas Björklund, Nicholas Lamb, Susanne Eliasson, Leif Eskelid, 
Johanna Norrman, Anette Johansson-Sund, Kaj Fransson, Lars Karlsson, Didrik von Porat, Anders 
Eidergård, Kicki Fohlin, Mette Klarén Caroline Hassvall, och Elisabeth Lewander. 

RCC Syd:  Ingrid Vogel, Christina Landegren Ann-Sofi Hörstedt, Viktor Falini, Heléne Öberg 

Ordförande inleder och hälsar välkommen, sekreterare utses. Fastställande av föregående 
mötes minnesanteckningar. Föregående minnesanteckningar: Inga synpunkter har kommit in. 
Lämnas till handlingarna. 

Lägesrapport PNR-ledamöter, laget runt. Regionala rapporter. Konferenser, forum med 
mera. Mötesplanering. Ämne för möte med cancersamordnarna. Avrapportering nationellt 
PNR och RCC Samverkan. 

Didrik von Porat: Skåne. Min vårdplans-processen behöver stöttas för att få i gång det operativa 
arbetet ute på enheterna. Patienterna känner inte till MVP och inte heller läkarna. PNR behöver trycka 
på för att få fart på detta. Remisstrycket från primärvården till slutenvården har ökat efter pandemin. 
Viktigt att inte patienterna hamnar mellan stolarna. PNR bör ta tag i detta. 

Anette Johansson-Sund: Deltar i RCC Syds arbetsgrupp palliativ vård/cancerrehabilitering - kloka 
tankar, möjlighet att sprida kunskap i systemet. Viktigt vad patienter vill och behov. 

Leif Andersson: Blekinge. Dialogen med cancersamordnarna fortsätter. Hur kan vi från vår sida nå ut 
med informationen kring MVP. Ska vi använda de regionala cancerråden. Vi ska ha möte med 
cancersamordnarna. Vilka blir det viktigaste frågorna att ta upp med dem?  

Kaj Fransson: Kronoberg. Stort flöde mellan primärvård och slutenvård. Arbetsgrupp tillsatt för att få 
flödet att fungera så smidigt som möjligt utan att fastna i stuprör. Kaj berättar om ett utökat 
samarbete inom lokala PNR och övriga patientorganisationer med särskilt fokus på Min Vårdplan. 

Lars Karlsson: Referensråd på gång. Samt rehabiliteringsgrupper. Lars har också varit på utflykt till 
Skåne för att berätta om patientperspektivet i utbildningssammanhang. 

Kicki Fohlin: Referensråd på gång inom onkologin. Precis som hos andra är vården mycket ansträngd 
även i Kronoberg. Cancerrådet under ledning av Tina fortsätter. 

Leif Eskelid: Halland. Viktigt att vi arbetar med politikerna. Rehabiliteringsprogrammet är på gång. 
Stor oro kring hur primärvården fungerar. 

Anders Eidergård: Halland. Ny politisk styrning som inte riktigt formerat sig ännu. Onkologisk 
förstärkning från Göteborg har gjort vårdläget bättre. 

Helene Öberg: Ny digital utbildning riktad till primärvården personal startar nästa vecka. Louise 
Gamming och Anna Johnsson har stor del i den utbildning och de workshops som är på gång för 
primärvårdens personal för ökad samverkan med slutenvården för patientens bästa. Möte i 
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Hässleholm nästa vecka med kssk kring gyncancer Carina Olsson från PNR deltar också. Frågorna ska 
tas upp då. 

Nick Lamb: Nationellt tittar man mer och mer på PREM och PROM samt IPÖ:s betydelse för 
förbättringar inom vården. 

Andreas Björklund: SVF-trycket. Viktigt att slutenvården ger tydliga direktiv gentemot primärvården. 
Ett 

Christina Landegren: Även nationellt tittar man nu på SVF-flödet och ska under våren hitta tydliga 
riktlinjer. Inom MVP finns det fortfarande en tröghet inom verksamheterna medan patienterna ropar 
högt på behovet och önskan om MVP. PNR behöver tycka till och trycka på om detta. 
Kontaktsjuksköterskorna är en viktig del i arbetet och de känner att de inte räcker till. Dags för en ny 
debattartikel om detta från PNR:s sida?   

Tema: Kvalitetsregister inom cancerområdet, genomgång av Ann-Sofie Hörstedt och Viktor 
Falini, statistiker inom RCC Syd: 

Introduktion till kvalitetsregister inom cancer och visning av den publika utdata som finns på RCC:s 
webb.  Styrgrupper bestämmer innehållet i kvalitetsregisterna och varje grupp har ett stödteam inom 
respektive RCC. Målet är att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat 
och kvalitet. Inrapporteringen går direkt till INCA sedan bearbetar statistikerna all data och tittar på 
kvalitetsindikatorer och gör årsrapporter. Det finns 28 interaktiva rapporter på RCC Syds webbsida. 
Några finns på både svenska och engelska. Uppdateras några gånger per år. Det går att jämföra 
täckningsgraden gentemot cancerregistret. 

Nationella kvalitetsregister cancer - RCC (cancercentrum.se) 

På jämförelsenivån kan du titta på sjukvårdsregion, region, sjukhus särskilt på stora diagnoser som 
bröstcancer. 

När det gäller diagnosår kan du också titta på flera år och jämföra. Det senaste året finns alltid längst 
ut till höger i siffror. De interaktiva rapporterna finns även på RCC Samverkans sida.  

Varje årsrapport är diagnosspecifik. De kan vara en sammanfattning och vägledning till de interaktiva 
rapporterna och/eller en komplettering till de interaktiva. Det finns både instruktionsfilmer och 
lathundar att ta del av. Årsrapporter finns i PDF-format under respektive diagnos på 
www.cancercentrum.se 

PREM och PROM saknas i de flesta kvalitetsregisterna. 

Lägesrapport Mötesplatser: 

Ett omfattande dokument är framtaget av oss. Kraftens Hus i Stockholm startar upp i slutet på 
januari. Ansvar, ansvarsfördelning och ekonomi är fortfarande en stor fråga. Att vara en ideell 
förening kan bli finansiellt sårbart. Likaså att luta sig mot en eldsjäl. 

Läs mer om Borås, Göteborg och Stockholm här nedan 

Startsida - Kraftens Hus 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/
http://www.cancercentrum.se/
https://kraftenshus.se/
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Det behövs en stabil samverkan med både region och kommun. En trygg fördelning vad gäller 
ekonomiska förutsättningar. Det finns risk att PNR helt uppslukas av att leda ett sådant här projekt 
och att våra resurser inte räcker till för annat som PREM och PROM, Min vårdplan, Nationella 
vårdprogram, SVF, bättre samverkan mellan slutenvård och primärvård, Hälsoskattningsfrågor 
etcetera 

En mötesplats räcker inte för hela sjukvårdsregionen. En pilot i en av våra regioner kanske vore 
möjlighet? De digitala möjligheterna blir viktiga. Har vi en grupp inom PNR som är beredd att gå 
vidare med projektet utan att bära ansvar för ledningen av en framtida mötesplats? Hjärtats hus i 
Jönköping har flera filialer i närområdet, som fungerar väl. Kanske är det en modell som kan fungera 
bättre för vårt stora upptagningsområde med 4 autonoma regioner. Kan FK och AF vara del i en 
mötesplats? 

Ska vi uppdra till våra politiker att arbeta vidare med frågan? Möte via Södra Regionvårdsnämnden 
eller en inbjudan till ett av våra möten? De goda exemplen som finns ute i landet kanske kan vara en 
morot? Vilka politiker bör vi bjuda in i så fall? 

Ska vi kanske luta oss även mot det nationella vårdprogrammet cancerrehabilitering som redan idag 
trycker på vikten av mötesplatser? Det är klart för remissrunda i februari till den 15/4. Planeras vara 
klart för publicering i början på sommaren. 

Under nästa möte med styrgruppen, som består av professionen, kommer vi att ta frågan vidare som 
en utmaning och uppmaning till politikerna. Vilka politiker tror styrgruppen att vi behöver kontakta? 
Att vi i PNR kan finnas med som en slags konsult vidare i processen. Ett par bilder i ett bildspel och 
en presentation av våra slutsatser och sammanfattning presenteras av Leif A och Nick. 

Generellt sett bör vi allihop berätta om våra tankar om och vikten av mötesplatser till alla vi möter i 
alla möjliga relevanta sammanhang. Dela med oss av vårt dokument? Slutsatserna i dokumentet kan 
användas som en sammanfattning. 

Genomgång av dialogmötet RCC/PNR från decembermötet 7/12. Se sammanställning 
bifogad i e-post från den 15/1. Hur går vi vidare? Vilka frågor är viktigast? 

• RCC och PNR bör ha dialog avseende hur omvårdnadsperspektivet kan stärkas. Vilka 
insatser kan drivas gemensamt? Bra att utgå från målen i den regionala cancerplanen eftersom 
den redan är politiskt beslutad.  

• PNR önskar ny dialog med cancersamordnarna. 
• Noteras ett behov av att ensa information om kontaktvägar in i vården. Något att lyfta till 

cancersamordnare i respektive region som kan ta det vidare till kommunikatörer? 
• Vill gärna ha dialog och kunskapsutbyte med kontaktsjuksköterskor, till exempel genom att 

bjudas in till kontaktsjuksköterskedagar och större möten. Rekommenderas även att ta 
kontakt med kontaktsjuksköterskor inom respektive region.  

• Frågorna kring aktiv överlämning, som egentligen är en aktiv samordning, mellan slutenvård 
och primärvård. Ofta är ju vi som patienter aktuella i båda delarna av vården samtidigt. 

RCC-nytt. Uppdatering PNR. Christina Landegren, Ingrid Vogel: 

• Ny arvodering enligt RCC: s policy: 
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Ansök gärna om arvode efter varje tillfälle 

• Elin Trägårdh, RPPL vill ha hjälp från två representanter i PNR med frågor i enkät till 
patienter. Är du intresserad av att delta? Anmäl dig till Christina. 

• Samverkan med Sus referensråd är på gång. 
• Arbetsgrupp patient- och närståendeutbildning inom CCC/SUS kommer ev. att höra av sig 

med enkät/intervju för synpunkter kring detta. 
• Kontaktsjuksköterskans roll, Min vårdplan, utbildning i Det svåra men nödvändiga samtalet 

etcetera Ibland är intresset jättestort men det tycks vara svårt att få tid från det dagliga 
arbetet.  

• Anmäl intresse för att delta i den regionala dagen för Kssk och teamet runt cancerpatienten 
den 27/4 i Lund. Två PNR-representanter arvoderas. Anmäl intresse till Christina. 

• Leif Andersson lämnar över ordförandeskapet till Nick Lamb i mars 2023. Beslutet av 
ordförande har tagits av RCC Syd. Vice ordförande utses av PNR under mötet i mars. Leif 
kommer att finnas kvar i PNR.  Nicks ledord blir Vi arbetar tillsammans! 

• Avtackning av Anette Johansson-Sund. Hon kommer att finnas med i annat samarbete med 
RCC Syd. 

• Nationellt PNR kommer att träffa den nya nationella samordnare Kjell Ivarsson i nästa vecka 

Nästa möte: 

1/3 08:30-12:00 teamsmöte med fokus vad vi ska prata med cancersamordnarna om, det nya Vägen 
framåt och processledaren för prevention Klara. 

19/4 fysiskt möte i Lund 

1/6 fysiskt möte – var? 

 

 


	Minnesanteckningar/Rapport PNR Syd 2023-01-26

