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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-03-23 

Närvarande: Thomas Axberg, Felicia Jansson, Elsy Samuelsson, Per Svensson, Sara Wendel, 

Nathalie Stoltz, Sten B Carlson, , Inger Franzen och Jessica Mellquist, RCC Väst. 

Elsy hälsar alla medlemmar välkomna till mötet. 

Dagordningen godkänns 

Föregående minnesanteckningar  godkänns 

Spelregler för mötet 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Sara. Förslaget till ny rutin för minnesanteckningar 

godkänns. Minnesanteckningarna läggs ut på hemsidan och i Teams efter att PNR på 

nästföljande godkänt dem.  

”En liten runda” – medlemmarna berättar kort om vad man tar med sig in i mötet. 

Info från RCC Jessica informerar om det senaste från RCC och påminner alla om att läsa 

Nyhetsbrevet från nationella samordnaren, Hans Hägglund, för att hålla sig uppdaterad och 

hitta information om olika intresseområden. 

 

Cancerrehabilitering – Sofie Grinneback och Carina Mannefred, RCC Väst 

Carina och Sofie ger en återblick samt nulägesrapport baserat på arbetet med  

kartläggning av cancerrehabiliteringen som resulterade i rapporten En ännu bättre 

cancerrehabilitering. Uppdraget kom från Samverkansnämnden. 

En handlingsplan utifrån denna rapport var klar juni 2021 och gäller enbart Västra 

Götalandsregionen. Man har tagit fram fem arbetspaket att arbeta vidare med. 

 

• Helhetsbedömning av rehab-behov - pratat ute i verksamheter om 

hälsoskattningsinstrument. 

• Information - ska ske via 1177 av varje förvaltning/enhet vad de har att erbjuda inom 

cancerrehab. 

• Regionalt cancerrehabiliteringscentrum - förstudie startad på Sahlgrenska, projektledare 

ska tillsättas på SU. 

• Lymfödem - Regional medicinsk riktlinje för lymfödem arbetas fram.  

Hur utöka antalet lymfterapeuter samt var ska de organisatoriskt ska ligga: Närhälsan, 

regionhälsan eller specialistvården? 

• Neurologisk rehabilitering- processgrupp hjärntumörer kommer arbeta med frågan. 

• Patientgruppsträffar - pandemin har delvis stoppat upp arbete. Pilot på SU med 

samtalsgrupper för cancerpatienter, en fysisk och en digital vilka ska utvärderas av RCC. 

Även Kraftens hus Borås arbetar med träffar. 
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Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) cancerrehabilitering bygger på nationella vårdprogrammet. 

Förslag till RMR cancerrehabilitering, som nu är ute på remissrunda: 

  
Samtalsstöd ett år efter behandling i primärvården. Uppdraget hos Primärvården idag: de som 

ska få stöd har diagnosticerats med psykisk ohälsa. Detta behöver ändras eller rundas för att ge 

generellt samtalsstöd till alla cancerdrabbade. Krav- och Kvalitetsboken, även kallad Kokboken, 

definierar primärvårdens uppdrag och är övergripande formulerad. VGR har sparsamt med 

kuratorer i primärvården. 

Webbutbildning riktad mot primärvård framtagen som också kommit till nationell användning. 

 
Dietister har tagit fram regionalt material som har börjat användas inom cancervården. 

SRHR arbetet är i sin linda. 

Regional medicinsk riktlinje, är VGR:s tillämpning av Nationella Vårdprogram (NVP). 

Fokus i arbetet: 

Väljer ut förstärkningar, tillägg och undantag från Nationellt vårdprogram, NVP 

I RMR Cancerrehabilitering belyses primärvårdens roll specifikt gällande: 

 

o samtalsstöd  

o fysisk aktivitet  

o fatigue 

 
Arbetsgrupper har engagerats från Närhälsan och specialistvården. När RMR godkänns är det 

förvaltningarnas ansvar att implementera RMR och NVP 

 

o Hur ser rutinerna ut när det saknas resurser för implementering? 

Svar: Det görs en konsekvensbeskrivning, när införandet överstiger 2 miljoner kan det äskas om 

ordnat införande. Men när det gäller områden som har etablerad evidens sedan tidigare, saknas 

möjlighet till ordnat införande. Vilket är fallet med innehållet i RMR cancerrehabilitering. 

Ersättningssystem för Närhälsan - vårdval rehab, baseras på antal besök vilket innebär att ju fler 

patienter som kommer med t.ex. fatigue-problematik, desto mer ökar ersättning. 

I RMR finns möjlighet att omvandla de Nationella Vårdprogrammens ”bör” till ”ska”. VGR är 

den enda regionen som arbetar med RMR förfarandet, övriga regioner har andra upplägg. 

Specialistvård ansvarar under behandling och ett år därefter. Därefter hamnar ansvaret hos 

primärvården. 

 
Carina och Sofie efterfrågar mer samverkan med PNR och önskar vikarie för Thomas i 

regionala vårdprocessgruppen för Cancerrehabiliterings nästa möte 7/4. 

 
Kraftens hus: Carina 

RCC har fått uppdrag från Hälso och sjukvårdsstyrelsen, HSS, att starta ett Kraftens hus i 

Göteborg. Camilla Tuneberg är nyanställd projektledare och kommer arbeta 50 % framöver. 
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1/6 bjuds intressenter in till ett stort och brett möte. Carina ser framför sig att starta upp ett 

Kraftens hus nästa år. Sara tillägger att ett zoommöte för intresserade cancerberörda kommer 

hållas före stormötet i juni. 

 

Vi tackar Carina och Sofie för all information. 

 

PNRs svar på remiss RMR: Se inskickade synpunkter som finns i PNR:s kanal på Teams. 

 

Återkoppling från arbetsgrupper 

  

- Jämlik vård ur PNR:s perspektiv - undersöka omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister. 

T.ex. saknas uppföljning om alla får namngiven kssk. Gruppen tar fram frågor för PNR 

att arbeta med för att utforska kvalitetsindikatorer. 

- NVP – frågan ligger ute om någon mer kan engagera sig? 
Nästa inlämning av remissvar NVP är 15/5. Även flera Min Vårdplan finns med i denna 
remissrunda.  

- Nätverksträffen den 12/5 16 – 18 riktar sig till PNF inom RCC.  

- Struktur och implementering  

Rutin för minnesanteckningarna fastställd 

Inkomna synpunkter från RCC ang. uppdragsbeskrivningarna ska hanteras av 

arbetsgruppen 

Årshjul framtaget. 

 
Rapport från övriga grupper där PNR finns med 

 

- LMR palliativ vård: Elsy rapporterar att det förhoppningsvis kommer ett LMR klart för 

remissrunda i vår.   

 
 

Övriga frågor - ordet är fritt  

 

Frågan om hur vi ska jobba framåt och hur vi ska hantera frågor vi skjuter på framtiden. 

Rutin för hur det ska hanteras behöver diskuteras. Förslag att frågor som inte avhandlats 

följer med som stående punkt till nästa agendan, där de ligger kvar tills de arbetas med 

aktivt. Om vi skjuter på en fråga bör det kopplas till ett beslut om när frågan ska 

aktualiseras, lägga till information om varför vi lämnar en fråga till framtiden, vad saknas i 

dagsläget? 

Förslag att detta görs genom exempelvis en ”Att göra” -lista, och/eller som ett komplement 

till årshjul. Förslag att frågor som inte avhandlats följer med som stående punkt till nästa 

agendan, där de ligger kvar tills de arbetas med aktivt. Diskussion om detta vid nästa möte 

20/4. 
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RCC-dagarna i Umeå: 2 PNF från PNR får åka. Sara har anmält intresse. Det kommer att 

finnas möjlighet att delta via länk på vissa delar av dagarna (arvoderas ej). 

 

MVP deadline i maj, denna gång många vårdprogram, därför föreslås vi dela dem mellan 

oss istället för att alla läser allt. 

  

  

 Nästa möte 

20/4 Medicinaregatan 18G 

 

Vid tangentbordet: 

Sara Wendel 

 

Granskat av: 

Christina Hansson 

Elsy Samuelsson 

Jessica Mellquist 
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