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Nationellt PNR 220510 digitalt möte kl. 15 -18 
Företrädare: x = närvarande 

Namn RCC Närvarande 

Jerker Pernrud Sydöst -- 

Sissi Hamnström Cole Sydöst x 

Anita Wanngren Sthlm x 

Christina Wallentin Sthlm x 

Alexandra Andersson  Norr x 

Leif Näckholm Norr x 

Christina Hansson Väst x 

Elsy Samuelsson Väst x 

Bo Erixon Mellan -- 

Ulla Allard Mellan x 

Nicholas Lamb Syd x 

Leif Andersson  Syd x 

Siri Kautsky Sthlm x 

 

Ärende/aktivitet Anteckning 

15:00 
PREM enkät 
Helena Tufvesson Stiller 
NAG PROM PREM 

Bilagor: 
• PREM enkät från 2015 
• Skrivelse till RCC samverkan från 2020 
• Sammanfattning av pågående arbete gällande PREM 
• Medskick till NAG att natPNR önskar fortsättning på 

patientenkät. 
15:30 
Studie från RCC Mellansverige angående arbete 
inom PNR 
Ulla Allard 
 
• Hur skall vi jobba som en röd tråd i våra 

olika PNR på olika nivåer. Vem gör vad. 

Utifrån frågorna redovisade respektive PNR arbetssätt och samverkan 
inom respektive region. Bra överblick och information hur arbetet 
fortgår i samtliga regioner. Samtliga bildspel bifogas. 
 
Varje PNR är unikt och arbetssätten varierar vilket kan ses som en 
styrka men också ifrågasätts varför gör vi inte lika över landet? Varje 
RCC har styrelse eller styrgrupp som kan vara involverad i hur 
uppdraget för PNR ska se ut. 
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• Hur ska jag göra för att kunna representera 
på bästa sätt?  

• Vilka förbättringar behöver göras?  
• Vilken roll har medlemmarna och PNR på 

olika nivåer?  
• Hur representerar medlemmar i PNR:  
• Vilka (om några) representerar 

medlemmarna?  
• Vad betyder egentligen att ha en stödjande 

och rådgivande funktion? Vad förväntas av 
medlemmarna?  

• Vad har medlemmarna för förväntningar på 
vad PNR ska kunna göra och vad RCC ska 
göra?  

• Vad betyder det att PNR agerar mellan 
nivåer?  

• Vad är ”ett lyckat resultat” av vårt arbete?  
• Borde PNR:s ordförande också ha 

beslutanderätt i RCC:s styrelse? Vad skulle 
det iså fall betyda för hur medlemmar 
rekryteras?  

 
 

Nationellt PNR bör identifiera gemensamma mål och frågor utifrån 
sitt uppdrag. Inventera frågeställningar inom respektive PNR.  
 
Nationellt PNR kan bjuda in olika aktörer både från RCC och andra 
intressenter. Från RCC kan nationella arbetsgrupper delge information 
och efterfråga samverka. 
 
Uppdrag nat PNR 
 
Rådet har följande uppdrag:  
• Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till cancervårdens 
utveckling och ges möjlighet att påverka det nationella arbetet inom 
cancerområdet. 
• Vara ingång för RCC:s nationella arbetsgrupper när de söker kontakt 
och samverkan. 
• Vara ingång för andra nationella grupperingar till exempel 
myndigheter och andra NPO:er för frågor rörande patientsamverkan. 
• Samordna initiativ från de sjukvårdsregionala patient- om 
närståenderåden. 
 
Synpunkter: 
Varför finns det inte patientföreträdare i alla nationella arbetsgrupper? 
Kommentar: arbetsgrupper inom vårdprogram och Min vårdplan 
strävar så långt som möjligt att involvera patientföreträdare i gruppen.  
 
Patientföreträdare vill komma in tidigt i arbetsgruppen för att ha 
möjlighet att delta fullt ut i det pågående arbetet. 
 
 

Hösten 2022 - två möten planeras 
 
Nat arbetsgrupper som önskar komma till 
natPNR: 
 

• NAG cancerrehabilitering – 
utbildningsinformation 

• NAG kssk och MVP – utvärdering av 
MVP 

 
 
 

Möte med RCC samverkan under början av hösten, datum ej satt.  
 

• Kan mötet med RCC samverkan mer bli mer en dialog?  
• Behöver samtliga från RCC samverkan delta?  
• Tydligt syfte med mötet. 

https://cancercentrum.se/contentassets/8286aaf792904900bf7d0e943b59f45b/uppdrag-nationellt-patient-och-narstaenderad-210610.pdf

	Nationellt PNR 220510 digitalt möte kl. 15 -18

