
 

Årsrapport 2021  
Patient och närståenderådet (PNR) inom RCC sydöst 

PNR:s sammansättning 

Rådet har bestått av 19 personer representerande olika cancerdiagnoser. Jerker Pernrud har 
varit ordförande med Sissi Hamnström som vice ordförande. 

Rådet har under året haft fyra digitala träffar. 

Fyra patient- och närståendeföreträdare har avslutat sitt uppdrag under året. En 
närståenderepresentant har tillkommit. 

Tony Nilsson Sydöstra Mun- och Halscancerföreningen 

Ulla-Karin Svensson Bröstcancerföreningen i Östergötland 

Mariana Stålebrink Bröstcancerföreningen i Jönköping 

Jerker Pernrud Blodcancerföreningen i Sydöst 

Bengt Ekvall ProLiv, Patientf.  prostatacancer i Jönköping 

Jan Björklund Prostatacancerföreningen Öst  

Matts Järgården ILCO - Länsföreningen för stomi- och 
  reservoaropererade, Linköping 

Michael Liderfors Westholm ILCO - Länsföreningen för stomi- och  
 reservoaropererade, Linköping 

Yvonne Subay Gyncancerföreningen ANNI i Östergötland,  

Sissi Hamnström  Nätverket mot gynekologisk cancer 

Ida Bråhn Patient- och närståenderepresentant 

Rune Jansson Patient- och närståenderepresentant 

Emillie Hultman Patient- och närståenderepresentant 

Elin Ericson Patient- och närståenderepresentant 

Nahreen Tynngård Patient- och närståenderepresentant 

Mimmi Hogland Blomkvist Patient- och närståenderepresentant 

Lars Alvefjord Patient- och närståenderepresentant 

Christian Wessén Sarkomföreningen 

Inger Berg Bröstcancerföreningen i Östergötland 

Ingela Jacobsson är processamordnare för PNR RCC Sydöst och har även ingått i rådet. Två 
representanter från rådet har ingått i RCC Sydösts ledningsgrupp/styrgrupp. 



 

Under 2021 har PNR bland annat arbetat med: 

- Vägen framåt (måldokument för RCC) 
Följande tre punkter har vi valt att prioritera 

1. Prevention och tidig upptäckt 
2. Sammanhållen och effektiva vårdprocesser 
3. Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård 

 
- Nyrekrytering 

Det var sju från PNR vars mandatperiod gick ut vid årsskiftet 2021/2022 så arbetet att 
rekrytera nya medlemmar har intensifierats. Detta har medfört att förlängning av 
mandattiden kan bli aktuell för några av medlemmarna.   
 

Processgrupper 

Rådet har haft deltagare i följande regionala processgrupper: 
• Palliativ vård • Mammografiscreening 
• Barncancer • Lymfom 
• Bröstcancer 
• Bröstcancerscreening 

• Hudtumörer 
• Cancerprevention 

• Nedre GI / kolorektal cancer 
• Övre GI 

• Myelom 
• Hjärntumörer 

• Cervixcancerscreening 
• Prostatacancer 
• Lungcancer 

 

• Gynekologisk cancer 
• Cancerrehabilitering 

 
 

Arbetet i de olika processerna har varierat under pandemin, de flesta processerna har inte 
haft någon aktivitet alls men där man har haft aktivitet så har arbetet och träffarna varit 
digitala. Målsättningen är att rådet ska vara representerade med två representanter i 
samtliga processgrupper  

Arbetsgrupper 

Representanter från rådet har ingått i följande arbetsgrupper:  
- Nationell arbetsgrupp patientsamverkan 
- Organiserad prostatacancertestning 
- Standardiserat vårdförlopp, SVF 
- Min vårdplan  
- Vårdprogram CUP 
- Merkelcellstumörer 
- Vårdprogram cancerrehabilitering 

Projekt Utrotning av livmoderhalscancer 

- En representant från rådet deltar i projektet som startades 2021 och som fortsätter 
under 2022. 



Nationell arbetsgrupp cancerrehabilitering 

-  Tre representanter från rådet har ingått i den nationella arbetsgruppen för 
cancerrehabilitering.  

Mötesplatser för cancerberörda, patienter och närstående.  

Flera av rådets medlemmar har utanför sitt uppdrag i PNR även medverkat som volontärer i 
Hjärtats Hus. Aktiviteterna har dock varit begränsade på mötesplatserna under året. 

- Hjärtats Hus i Jönköping 
- Hjärtats Hus i Eksjö 
- Hjärtats Hus i Värnamo 
- Hjärtats Hus i Tranås 
- Mötesplats Hjärtat i Kalmar 

RCC i samverkan 

RCC-dag var i år den 18 maj och hölls digitalt p.g.a. pandemin. 

Nationella gruppen för patientsamverkan (NAP) 

I gruppen ingår ordförande och vice ordförande från samtliga PNR. Under året hade 
man fyra digitala möten.  

 Övrigt: 

Jerker Pernrud och Ulla-Karin Svensson från PNR ingår i RCC:s sydösts styrgrupp.  

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla och titta på RCC:s arbete. Bland annat 
skulle man titta på ledtiderna och de olika processerna. Jerker Pernrud har blivit 
intervjuad i sin roll som patientföreträdare. Resultaten av arbetet och de övriga 
intervjuerna presenterades vid ett seminarium som Socialstyrelsen höll (digitalt). 

Sissi Hamnström föreläste om patient- och närståendeperspektivet på 
kontaktsjuksköterskeutbildningen vid Linköpings universitet (digitalt). En aktivitet 
som planeras fortsätta kommande terminer. 

Ulla-Karin Svensson medverkade i SVT-öst om diagnostiken av bröstcancer under 
pandemin.  

För Patient- och närståenderådet inom RCC sydöst 2022-03-03 
 

Jerker Pernrud  Sissi Hamnström 
Ordförande   Vice ordförande 
 
Ingela Jacobsson 
RCC Sydöst   
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