
PNRs verksamhet (5) 

 

Pnr-möte, förslag på dagordning, tid: 3 timmar 

1. Formalia - val av justerare, dagordning mm) 

2. Nya frågor - Frågor från gräsrötter, föreningar, eller vårdapparaten, frågor 

som vi som ledamöter tycker borde diskuteras och uppmärksammas i 

PNR. De kan väckas här för senare diskussion, eller om de är akuta tas 

upp på dagordningen 

3. Dialog med RCC – aktuella frågor från och till RCC/PNR, gärna 

angående dagens tema. 

4. Temainfo, 20-30 min – prioriterat ämne enligt tidigare beslut, info från 

process eller annan initierad källa. 

5. Gruppdiskussion om aktuellt tema/prioritering, med inriktning på hur 

PNR ska kunna föra frågan vidare och göra skillnad. 

6. Annan info, 10 min – eventuell annan info till PNR. 

7. Dialog stödprocesser – med våra kontaktpersoner från stödprocesserna 

8. Uppföljning från tidigare möten – Lista med ej avslutade punkter gås 

igenom 

9. Uppföljning prioriteringar – redovisning, diskussion om utvecklingen av 

de prioriteringar som PNR gjort. 

10. Närstående – rapport/diskussion om närstående med arbetsgruppen 

11. Övriga PNR - arbetsgruppen som anmält frågor, tex sjukhusgruppen 

12. Övriga frågor – frågor/ämnen som uppkommit under mötet, som anmäls 

för ev diskussion på senare PNR, eller annan handläggning 

 

Årsplan 

- Ha en kick-off med teambuilding och prioritetsättning för PNR, se James 

Lind Alliance priority setting. 

- 6 st PNR-möten, 3/termin – med ovanstående dagordning 

- 1 utbildningsdag – för nya ledamöter 

- Fristående webinarium – kan bli aktuellt, inom prioriterade områden eller 

annat då tiden på ordinarie PNR-möten är mycket begränsad. 

 

 

 



PNRs Förutsättningar 

• Patient- och närståendeföreträdare (PNF) väljs till PNR från och av 

regionalt aktiva föreningar/organisationer. Max 2 personer per förening 

som då delar på arvodet. 

• En sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder, bakgrund 

och erfarenheter bör eftersträvas.  

• Processledaren för patientsamverkan ger administrativt stöd och deltar på 

rådsmötena. 

• Nationell överenskommelse med beskrivning av uppdrag, tidsåtgång 

(inkl. tid före och efter möte), arvode, informationsansvar samt 

jävsdeklaration upprättas med PNF enligt RCCs policy. 

• PNF ska genomgå webbutbildning och delta i fysiska utbildningstillfällen.  

 

PNRs Uppdrag 

RCCs patient- och närståenderåd ingår som ett självständigt råd i respektive 

RCCs organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i 

cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade 

erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta 

patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.1 

• Sätter cancerpatienter och närstående i centrum. 

• Fokuserar på övergripande frågor som rör grupperna cancerpatienter och 

närstående, inte diagnosspecifika frågor eller enskilda patientärenden.  

• Bevakar och deltar i utvecklingen av cancervården för en jämlik och 

optimal cancervård för alla, oavsett cancerform, ur ett patient- och 

närståendeperspektiv.  

• Identifierar frågor och förbättringsområden som man tycker är viktiga, 

utifrån ett patient‐ och närståendeperspektiv. Dessa kan lyftas till RCCs 

ledning och/eller arbetas med i rådet.  

• Har en rådgivande och stödjande funktion för RCC:s ledning i frågor som 

tillhör RCC:s uppdrag, Som till exempel prevention, rehabilitering, 

palliativ vård, forskning, kunskapsstyrning och 

patient/närståendemedverkan. Se Stödprocesserna.  

• PNR kan också agera utåtriktat mot tex någon del i samhället (tex 

politiker) eller inåt mot vården och kommunala omsorgen. 

• Ta del av relevant information och sprida till sina medlemmar.  

 
1 Patient- och närståendeföreträdare - RCC (cancercentrum.se) 

https://cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/


• Är remissmottagare för RCC i övergripande frågor, till exempel 

cancerplan.  

• Bedriver trendspaning.  

• Samverka med RCCs övriga fem PNR i landet kring nationella frågor. 

Alla RCCs patient- och närståenderåd har tillgång till varandras 

minnesanteckningar via RCCs webbplats och har samarbete via RCCs 

nationella gruppering för PNR. 

 

PNRs Arbetssätt 

• Ordförande och viceordförande väljs på två år 

• Arbetsutskottet (ordförande, vice ordförande, processledare samt RCCs 

verksamhetschef) möts inför varje rådsmöte för planering och 

uppföljning. 

• Prioriteringssättning sker i början av varje år med uppföljning i slutet av 

året 

• Frågor att behandlas kan föreslås av ledamot i rådet eller RCC. 

• Stående punkt för närstående  

• Hitta områden där PNR kan ha stor inverkan som kan göra arbetet mer 

meningsfullt. 

• Arbetsgrupper 

• På försök bör ledamöterna/alternativt arbetsutskott få dagordning och 

protokoll från RCC:s ledningsgrupp och förslagsvis Siri sitta med som 

adjungerad i ledningsgruppen på försök. 

•  Riktlinjer för PNR-mötet (se dagordning). 

o Läsa dokumentation inför mötet – info ut senast 10 dagar innan 

möte 

o Stående punkter enligt förslag 

o Information från hemsidan – skall om möjligt hänvisas till för att vi 

som ledamöter ska lära oss använda hemsidan 

• Hitta stödprocesser PNR vill engagera sig i och engagera alla ledamöter i 

någon av dessa som representant eller kontaktperson 

 

Arbetsgrupper 

• Närståendegrupp 

• Sjukhusgrupp 

• Kan inrättas vid behov – följs upp löpande i PNR 


