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Nationellt PNR minnesanteckning 211123 
Företrädare: x = närvarande 

Namn RCC Närvarande 

Jerker Pernrud Sydöst x 

Sissi Hamnström Cole Sydöst nej 

Jan Bagge Sthlm x 

Marina Fredriksson Sthlm nej 

Alexandra Andersson  Norr x 

Leif Näckholm Norr x 

Christina Hansson Väst x 

Elsy Samuelsson Väst x 

Bo Erixon Mellan x 

Ulla Allard Mellan x 

Didrik von Porat Syd x 

Leif Andersson  Syd x 

 

Ärende/aktivitet Anteckning 

Hälsar nya företrädare från RCC Väst 
välkomman till natPNR 
Dagens agenda 

Jan Bagge från RCC Stockholm tackar för sig och vid årsskiftet är det 
ny ordförande Anita Wanngren och vice ordförande Christina 
Wallentin. 

 
Ulrika Berg Roos, redaktör nationella 
vårdprogram, RCC samverkan 
 
Nationella vårdprogram 
Resumé från möte med företrädare 
från PNR Förslag på förbättringar 
 

Hur stärker vi patientsamverkan? Presentation av Ulrika – hur arbetet 
med nationella vårdprogram (NVP) är strukturerat, idag finns det 52 
NVP. Ordförande för NVP har ett stort ansvar och ambitionsnivån 
höjs vart efter. Trots det saknar en del NVP mer djupgående 
information om tex omvårdnad och där PNR ser brister i kvalité och i 
texter, i språk men även samordnat som helhet. Viktigt att betona att 
NVP som är för professionen är numera även möjlighet för patienter 
att läsa och därmed kunna efterfråga specifik info/hjälp för sin egen 
diagnos. NVP viktigt dokument för att eftersträva jämlik vård. En del 
NVP saknar företrädare och skulle respektive PNR kunna vara 
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behjälpliga där? Höstens möte angående NVP med företrädare från 
PNR resulterade i ett utkast till en checklista som ska användas för att 
stärka de ”mjuka delarna” i NVP. Förslagsvis ska den ges till 
ordförande vid start eller revidering av NVP. Även företrädare i NVP 
kan använda dokumentet som ett stöd i sin roll att delta i arbetet – vad 
är det som bör ingå? 
 

Information från RCC Vid föregående möte deltog nationella samordnare för Min vårdplan 
då de generella texterna för Min vårdplan skulle ut på remiss. Nu är 
text för palliativ vård i den generella textmassan för Min vårdplan 
uppdaterad och skickades ut den 23/11 för en kort remissrunda till 
samtliga PNR. Senast den 29/11 ska remissvar vara Fredrik Wallin 
tillhanda Fredrik.Wallin@regionvasterbotten.se  
 
Utbildning för patientföreträdare på webben bör ses över och NAG 
samordning patientsamverkan har påbörjat arbetet med att se över 
behovet. Förslag finns att via en enkät fånga PNR:s synpunkter. Vid 
dagens möte fick gruppen frågan om vad de ser för behov. 
Utbildning bör: 

• Viss utbildning i organisation/RCC men öka möjligheten att 
stärka företrädare i rollen och att våga ta plats. Uppmana till 
bra samtal i grupperna och att alla får komma till tals. 

• Mentorer för företrädare (RCC Syd) 
• Varva med fysisk utbildning 
• Tema på möten och träffar 
• Ordlista bra  

Läs gärna om: Utbildning stärker patient- och närståendeföreträdare - 
RCC Syd (cancercentrum.se) 

Bo Erixon 
PROM/PREM till de olika 
plattformarna. Det stöter fortfarande 
på många hinder och ovilja.  
Till RCC samverkan: klarhet i vad som 
händer 

Bo sitter med i nationella arbetsgruppen (NAG) för PROM och 
PREM 
Patientrapporterade mått, PROM och PREM - RCC 
(cancercentrum.se) 
Det är angeläget att samla in patientrapporterade mått för att 
modernisera vården och förändring dvs samla in och sammanställa 
data. Arbetet går långsamt framåt och här är det viktigt att vi som 
patientföreträdare påpekar det i olika sammanhang. NAG håller på att 
ta fram en film som informerar om vad PROM och PREM är. Förlaga 
till filmen  https://m.youtube.com/watch?v=hp0eKbmFAwI. 
Även Hälsoskattning är ett sätt att samla in data som används i det 
direkta patientmötet. Det skapar större värde. 
Läs gärna mer om Patientrapporterade mått - insamling och ansvar | 
Kvalitetsregister | SKR  

mailto:Fredrik.Wallin@regionvasterbotten.se
https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/2020/mars/utbildning-starker-patient--och-narstaendeforetradare/
https://cancercentrum.se/syd/om-oss/nyheter/2020/mars/utbildning-starker-patient--och-narstaendeforetradare/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/g5G6eKqXSYtgI2sqPIkcV7mtCsozZzatijAtVauXyWm-6Jzfp3-pXs86pnxcf56vMAdv0qC6CBCu9-vMzghPfzcKBneKJ96DQlmB354KdPC7rt8EHHxeNXagAOHekWwoF-K7OnFb6tgNtqWD4YktoYM8g5mdJs1uBdN94yLtEZZtVwf18wRoGffzRqmXvq-U1TAhjMfnouVsTPZEIzN2injL5jfxOhZFPcXP_ELVLfSIMKxkO6Sf7JgRjKk0fWXHC1DFLWfvd4bu8em_puUA2j0MwaJk-4rnBTyslmQNhKm_F7HoAxDrsbbNljXmS6BmFxs2p-ZGs9YSY3f_Yoiu0O2bmtHlMkLU2rMOIygSk0AO
https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/patientrapporterademattinsamlingochansvar.59063.html
https://www.kvalitetsregister.se/kvalitetsregister/omnationellakvalitetsregister/nyheter/nyheterkvalitetsregister/patientrapporterademattinsamlingochansvar.59063.html
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Gå varvet runt för att informera 
varandra vad vi gör 5 min 
(inledningsvis) 

 

Den här punkten flyttas till nästa möte och hör ihop med Ullas frågor 
här nedan. 
 

Ulla Allard: 

• HUR skall vi jobba som en 
röd tråd i våra olika PNR på 
olika nivåer. Vem gör vad … 

• 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?  

 

Följande punkter flyttas till nästa ”långa” möte. Ulla uppmanas 
förtydliga vad som ska diskuteras. 

 Ulla Allard - Utbildning i lymfdränage 

 

Inom PNR i RCC Mellansverige diskuteras evidens kring behandling 
av lymfödem. Numer finns bla utbildning via universitet till 
lymfterapeut. Förslag att punkten tas upp på följande möte till våren. 
RCC Syd har en regional tillämpning angående lymfödem, kapitel 7 i 
NVP Regional nationellt vårdprogram_mall (cancercentrum.se) 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/regional-tillampning_nvp-cancerrehab-for-kommunikation-2019-11-20.pdf
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NatPNR  Förslag att ha ev. tema på mötena och förbereda deltagarna. Ta upp 

punkter för diskussion med RCC samverkan. 
Möte våren 2022 Följande datum för vårens möte (digitala).  

19 januari kl. 16 – 17, kort möte för förberedelse inför möte med RCC 
samverkan i slutet av januari – datum ej bestämt. 
1 mars – kl. 15 – 18 
10 maj - kl. 15 – 18 
Nationella arbetsgrupper inom RCC informeras om mötesdatum för 
möjlighet att delta med specifika ärenden. Uppskattat av natPNR. 
 
Förslag på tema:  
Svensk strålbehandling tappar mark  Nationell-strategi-svensk-
radioterapi-v1.0.pdf (skandionkliniken.se) 

  

https://skandionkliniken.se/content/uploads/2020/09/Nationell-strategi-svensk-radioterapi-v1.0.pdf
https://skandionkliniken.se/content/uploads/2020/09/Nationell-strategi-svensk-radioterapi-v1.0.pdf
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