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PNR RCC Syd minnesanteckning 9/12 2020 
 

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

Christina Landegren verksamhetsutvecklare och Maria Bjerstam RPPL prevention, RCC Syd 

Inbjudna gäster:  
• Maria Bjerstam, RPPL (Regional Patientprocessledare) Prevention, RCC Syd 

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

Föregående mötes minnesanteckningar fastställdes.  

Cancerprevention 

Maria Bjerstam RPPL för cancerprevention pratade prevention och den nationella 
cancerpreventionsplan som är framtagen, samt hur Patient- och Närståenderådet kan stötta 
hennes arbete.  

Levnadsvanor är ett viktigt område för prevention, och i synnerhet alkohol är ett känsligt ämne 
inom vården. Vårdpersonal vill inte uppfattas som förmyndare. Här behövs hjälp av PNR för 
att föra upp information om levnadsvanor på cancervårdens agenda.  

Cancerfonden har kommit ut med en rapport, som visar att kanske 15,000 cancerfall årligen 
beror på personers levnadsvanor. Kan Cancerfonden ihop med 1177 göra något för att bättre få 
ut informationen om prevention? Levnadsvanor bör vara en del av läkarens samtal med 
patienten redan vid symtom på cancer, och stöd för att förbättra levnadsvanorna bör erbjudas 
kontinuerligt, bl.a. för att stärka patienten inför behandling, minska recidiv och förhindra annan 
sjukdom. 

Efter Marias presentation följde en diskussion om preventionsarbete och PNR:s roll i det. 
 Vilken roll har RCC:s i preventionsarbetet? RCC skall arbeta både regionalt och på en nationell 
nivå för att stödja vården i sitt arbete att informera patienterna om levnadsvanor kopplat till 
cancer, bistå med kunskap och samverka med andra aktörer. Maria ansåg att prevention hör 
ihop med cancerrehabilitering och PNR kan påtala behovet av ökad patientinformation. Bättre 
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levnadsvanor är en nationell fråga som PNR bör driva via den Nationella Arbetsgruppen för 
Patientsamverkan (NAP). 

Rapport från RCC Styrgruppsmöte 

Leif A och Didrik deltog på RCC Styrgruppsmöte den 17e november. PNR representeras på 
styrgruppsmötena av PNR:s ordförande och vice ordförande. Leifs intryck som ny vice 
ordförande var att PNR har ett större inflytande än han hade förutsett, det är tydligt att 
styrgruppen lyssnar på PNR:s synpunkter. Kändes som ett godkännande att jobbet vi lägger ner 
når fram och påverkar.  

Frågor på mötet: 

• Min vårdplan på 1177 rullas nu successivt ut i hela södra sjukvårdsregionen under 2021.  
• PNR:s förslag om Cancersjuksköterskor i primärvården har resulterat i förslag är att 

bilda en sjukvårdsregional grupp för att utreda möjligheter till att stärka samarbetet 
mellan specialist- och primärvård inom cancerområdet. PNR kommer att bjudas in till 
gruppen.  

• Ett generellt införande av IPÖ (Individuell Patientöversikt) kommer för närvarande inte 
ske pga svårigheter att läsa in basdata. Däremot ska IPÖ integreras i respektive regions 
nya vårdinformationssystemen som är under utvecklande.   

• ”Hälsoskattning för cancerrehabilitering” införs nu i allt snabbare takt inom vården, 
både inom södra sjukvårdsregionen och i resten av landet. PNR påtalade att SUS släpar 
och efterlyste att förvaltningschefen agerar. Övriga sjukhus i regionen är på god väg. 

Avrapportering Projekt Cancerrehabilitering 

Nick med flera berättade om återstarten av gruppens arbete. 

• Möte planeras med sjukvårdsregionens cancersamordnare under januari, och PNR:s 
rehabgrupp planerar ett förmöte.  

• Gruppen fortsätter trycka på RCC för att bli inbjudna till den sjukvårdsregionala 
arbetsgruppen för samarbete specialistvård – primärvård. 

 

Avrapportering projektgrupp Planering/Styrning  

Enhälligt beslut att ett nytt årshjul för vår mötesplanering ska läggas ut på PNR/RCCs hemsida 
och kommuniceras. Tydlighet är viktigt så det framgår vad vi jobbar med i rådet.  
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Dokumentet som beskriver våra regionspecifika arbetsområden har skickats till RCC Syd och 
publiceras när det är förankrat hos RCC. PNR tillstyrkte den preliminära versionen.  

Avrapportering Projektgrupp Nationella Vårdprogram 

En sammanställning av PNR:s remissvar på de senaste Nationella Vårdprogrammen bifogas. 
Avsaknad av vårdprogramtext om samarbete med patientföreningar, liksom närståendes 
delaktighet har varit återkommande synpunkter.  

Projektgruppens remissarbete har så här långt inte arvoderats. Om gruppen presenterar en 
projektplan med tidsåtgång för gruppens arbeten bör det gå att få arvode beviljat av RCC Syds 
ledningsgrupp.  

Gun säkerställer att Christina får kopia på PNR:s remissvar på alla vårdprogram. 
Projektgruppen önskar gärna att fler i PNR engagerar sig i arbetet.   

Kort uppdatering RCC Syd  

Christina informerade om att PNR ska nominera en patientföreträdare till SUS arbetsgrupp för 
att bli certifierade som CCC (Comprehensive Cancer Centre). Didrik nominerades med Gun 
som ersättare och Anders som reserv för Gun.  

Årets överenskommelse om statliga medel till cancervården förväntas bli presenterad den 18 
december. Satsningar bl.a. på barncancer. 

PNR våren 2021 

Ett nytt Patient- och Närståenderåd ska utses för en tvåårig mandatperiod från 1 april 2021. 
Ungefär 15–25 personer ska ingå och Christina önskar besked snarast på vilka som avser att 
fortsätta från det nuvarande PNR.  

Kommande mötesdatum fastställdes:   

• 2/2 - tema nationell satsning Barncancer 
• 16/3 – nationell satsning långtidsuppföljning efter barncancer samt uppsummering av 

2½ års arbete 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. 
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Övriga frågor – bordet runt 

• Didrik informerade om att NAP håller ett digitalt möte senare på dagen den 9/12. 
Fokus på vad NAP ska arbeta med framöver. 

• PNR Syd ansåg att en fråga för NAP är att trycka på för en förbättring av överföring av 
patientinformation mellan olika regioner.  

Mötets avslutande  
Mötet avslutades och alla önskade varandra en god jul och ett gott nytt år. 

 

Vid protokollet:  Martin Strandberg 
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