
 

 
 

Patient- och Närståenderådet vid Regionalt Cancercentrum Syd sammanfattar 
verksamhetsåret 1 april 2021 till och med 31 mars 2022. 
 
Arbetet i rådet har under perioden skett enligt RCC uppdragsbeskrivning och de riktlinjer 
som fastställdes vid första mötet med det nya rådet den 27 april 2021. Samtliga möten har 
varit digitala på grund av fortsatta restriktioner under pågående pandemi. Mötesplaneringen 
har i huvudsak skett i Patient- och Närståenderådets arbetsutskott där ordförande och vice 
ordförande ingår tillsammans med RCC Syds verksamhetsutvecklare och 
verksamhetssamordnare. Rådets möten har ofta haft ett tema med anknytning till 
verksamheten och de fokusområden som rådet beslutat om. Inbjudna gäster och föreläsare 
har därvid presenterat och informerat om den pågående verksamheten inte bara i RCC Syd 
utan också i Södra Sjukvårdsregionen. En dialog och kunskapsuppbyggnad som är viktig för 
vårt uppdrag att bidra till utvecklingen av cancervården för att möta patienters och 
närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.   
 
Detta har vi gjort  
 
På aprilmötet 2021 har vi sammanfattat föregående råds verksamhet och därvid pekat på 
vikten av fortsatt kunskapsuppbyggnad samt kontaktskapande och påverkande arbete. 
Fokusområden fastställdes för rådets fortsatta arbete och så beslutades att fortsätta med 
projekt Cancerrehabilitering samt att bilda nya projekt avseende Informationsöverföring, 
Barn och Cancer samt Kommunikation. 
 
Mötet i juni 2021 ägnades till stor del av Samrådsdiskussion med våra regionala 
cancersamordnare kring ämnet ”Var befinner vi oss i vårt samarbete – vart strävar vi och hur 
kan vi bli ännu bättre”. Dessutom sedvanliga avrapporteringar och uppdateringar från 
projektgrupper och RCC Syd. 
 
Augustimötet 2021 hade som fokusområde palliativ vård- idag och i framtiden. Ett allt 
viktigare område då allt fler cancerpatienter lever i många år som palliativa patienter. 
RCC Syds regionala processledare för palliativ vård Carina Modéus presenterade 
vårdförloppet och förde en dialog med PNR om innehållet och utveckling. 
 
På mötet i oktober 2021 gjorde RCC Syds verksamhetsutvecklare Hanna Åberg en 
genomgång av arbetet med införande av ”Min Vårdplan”. Regimbiblioteket för 
cancerläkemedel presenterades av Ulrika Landin och så fick vi en presentation av Linn 
Rosell/Anna Benemark/Malin Heide von Knorring av ett projekt i Södra Sjukvårdsregionen 
”Kliniska distansmöten” ur ett patientperspektiv. PNR fick tillfälle att bidra med synpunkter 
och inspel bland annat hur patientperspektivet kan säkras i multidisciplinära konferenser 
(MDK).  
Våra projekt avrapporterades varvid kan nämnas att ”Barn och Cancer” fokuserar på ”Barn 
som anhöriga” 
Projekt ”Informationsöverlämning” har haft fokus på området ”Aktiv Överlämning”. 
 
En presentation av PNRs fokusområden och övrigt arbete i rådet gjordes av ordf. vid ett 
utvecklingsseminarium med RCC Syds personal den 4 oktober 2021.  
 
Digitalt möte med patientföreningar arrangerades av RCC Syd/PNR den 14 oktober 2021. 



 
Novembermötet 2021 gästades av Silke Engelholm, verksamhetschef för 
verksamhetsområde Onkologi på Skånes Universitetssjukhus och av Malin Peterson, 
cancersamordnare på Skånes Universitetssjukhus.  
Med utgångspunkt från rubriken ”Vårdstrukturen för cancerpatienter i framtiden” fick vi i 
PNR tillfälle att behandla många intressanta frågeställningar vad gäller patientens vård och 
omhändertagande. 
Vi gästades också av Ylva Thor från Kunskapscentrum Barnhälsovård Region Skåne. Med 
rubriken ”Barn som anhöriga” fick vi en uppdatering i detta viktiga område som också är ett 
av PNRs arbetsprojekt. 
 
Decembermötet 2021 gästades av Jessica Wihl, RCC Syd, som presenterade ”Nära Vård” och 
dess utveckling inom cancervården. Ett aktuellt område som blir allt viktigare. 
Organisationsförändringar i PNR har genomförts: Leif Andersson ny ordförande f o m januari 
2022 och Nicholas Lamb ny vice ordförande f o m januari 2022. 
 
Vårt tema på Januarimötet 2022 var ”Tandhälsa inför cancerbehandling och uppföljning”. Vi 
gästades vi av Mats Norén som är övertandläkare på enheten för tandvårdsstyrning 
koncernkontoret som informerade om nuvarande tandvårdsstöd.  
I övrigt behandlades checklista för nationella vårdprogram och arbetsuppgifter för Nationellt 
PNR samt överenskommelsen Staten-SKR om jämlik och effektiv cancervård. 
 
Till Marsmötet 2022 hade vi bjudit in direktör Sven Oredsson från Södra 
Regionvårdsnämndens kansli för att presentera ”Hur arbetar Södra Sjukvårdsregionen för att 
stärka samverkan mellan regionerna för en god och jämlik vård”. En mycket intressant och 
omfattande presentation.  
PNR har lyft frågan om Mötesplatser för cancerberörda och förbättrad kommunikation kring 
Min Vårdplan. 
 
Deltagande i webbinarier/forum 
Flera ledamöter har deltagit i webbinarier (rehabilitering, alkohol, optimerad och jämlik 
vård, min vårdplan). En presentation av PNRs verksamhet gjordes av vice ordförande på 
världscancerdagen den 4 februari. 
 
Arbetsgrupper/projekt  
Cancerrehabilitering 
Barn och Cancer 
Informationsöverlämning/Aktiv överlämning 
Kommunikation/Webbutveckling 
 
Nationellt PNR 
Ordförande och vice ordförande deltar i mötena. 
 
RCC Syds Styrgrupp 
Ordförande och vice ordförande är adjungerade till styrgruppen. 
 
Skåne University Hospital Cancer Centre 
I styrgruppen för ackrediteringen till Cancer Comprehensive Center (CCC) representeras PNR 
av vice ordförande. 
 
Deltagande i regionala verksamheter 
PNR har representanter i olika organ bland annat i de lokala cancerråden på hemmaplan. 
 



 
Patient- och Närståenderådet på webben 
Vi uppdaterar löpande vår hemsida med aktuell information om verksamheten i rådet. 
På Facebook, där vårt PNR har en sluten grupp, delar vi nyheter med anknytning till vårt 
uppdrag.   
 
Slutord 
Pandemin har fortsatt påverkat vårt arbetssätt i rådet, fysiska möten har bytts mot digitala, 
heldagsmöten bytts mot halvdagsmöten och mötestekniken anpassats. Trots dessa 
begränsningar har alla gjort sitt absolut bästa och presterat utmärkta resultat. Rådet har en 
viktig uppgift att föra fram åtgärder och förbättringar som skapar mervärde för patienter och 
närstående inom cancervården. 
 
2022-03-31 
Leif Andersson, ordförande PNR Syd 
  
 
 
 
 
 
 
 
  


