
Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP), Minnesanteckningar 
2019-09-20, video/telefonmöte 
 
Deltagare: 
Leif Näckholm, PNR Norr  
Katja Vuollet Carlsson, RCC Norr 
Ingrid Kössler, PNR Väst  
Bertil Uppström, PNR Väst  
Jessica Mellquist, RCC Väst 
Stig Hanno, PNR Stockholm/Gotland  
Margareta Haag, Stockholm/Gotland  
Siri Kautsky RCC Stockholm/Gotland 
Bengt Ekvall, PNR Sydöst  
Jerker Pernrud, PNR Sydöst  
Ingela Jakobsson, RCC Sydöst 
Christina Landegren, RCC Syd 
Didrik von Porat, PNR Syd  
Hans-Christian Lofthus, PNR Syd  
Kerstin Hemström, PNR Uppsala Örebro  
Stig Lindahl, PNR Uppsala Örebro  
Annika Larsson, RCC Uppsala Örebro 
 
Förhinder: 
Alexandra Andersson, PNR Norr (ordförande) 
Arja Leppänen, RCC Stockholm/Gotland  

 
Kort rapport om läget i resp PNR 
PNR Norr: Flyter på bra med PNR. Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare 
(PNF) den 1 oktober. Ny ordförande är nu Alexandra Andersson och vice ordförande Lotta 
Burvall. Behöver fylla på PNR med flera medlemmar.  

Katja meddelar att det arbete med en film om palliativ vård för närstående som började som ett 
sjukvårdsregionalt projekt nu är nationellt. Filmen är nu klar. Katja uppmanar alla att sprida 
filmen i PNR, patientföreningar, nätverk mm. 

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/anhorig---narstaende/film-stod-till-dig-som-ar-
narstaende-till-nagon-som-ar-obotligt-sjuk-eller-vardas-i-slutet-av-livet/ 

PNR Uppsala Örebro: PNR-möte hölls den 19 sept i Västerås. Rådet har en hel del nya 
företrädare. Val av ordf och vice ordf kan förhoppningsvis ske på nästa PNR-möte i höst. Till 
dess är Stig Lindahl och Kerstin Hemström fortsatt ordf resp vice ordf. 
Patientföreträdarutbildning äger rum den 24 sept för alla patient- och närståendeföreträdare, men 
främst för nya som inte tidigare deltagit på fysisk utbildningsträff.   

PNR Sydöst: Har nyligen haft PNR-möte. Nästa möte i december kommer helt att ägnas åt en 
utbildningsdag för alla PNR-medlemmarna. Det har kommit in ett gäng med nya medlemmar 
varav en ungdom. Några medlemmar har avslutat sitt arbete inom PNR. 



Ett projekt har genomförts för att utreda om ”Hjärtats rum” i Linköping har någon möjlighet att 
leva vidare. Tyvärr visade utredningen att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att driva 
vidare ”Hjärtats rum”. ”Hjärtats hus” i Jönköping fungerar bra och det har startat filialer på flera 
ställen runt om i Småland. 

PNR Väst: Den 3/9 var det senast PNR-möte och då hade man besök från Sahlgrenska 
universitetssjukhuset i Göteborg där det just nu är neddragningar. Rådet hade möte med Hans 
Hägglund i juni som resulterade i frågan ”Vad man kan jobba vidare med i PNR?”. 
Subventionerad tandvård och utredningen ”en trygg socialförsäkring” är två ämnen där ett 
nationellt samarbete mellan landets PNR föreslogs. Ingrid skickar mer information om mötet 
med Hans Hägglund via mejl till NAP.  
 
Två medlemmar har slutat i PNR, en har fått återfall. Nya medlemmar behövs, det har varit svårt 
med rekryteringen. 

Två projekt är på gång. Ett projekt handlar om cancerrehabilitering. Delar av PNR har varit på 
inspirationsresa till Sabbatsberg och man önskar få ett liknande cancerrehab-center i Väst. Det 
andra projektet rör sexuell hälsa. Det finns mycket information och material att använda, men 
sjukvårdspersonal behöver handledning för att fånga upp ev problem och sätta in insatser. 

PNR Stockholm Gotland: Arja lämnar sitt uppdrag som processledare för patientsamverkan. 
Siri Kautsky blir ny processledare. Siri är tidigare ledamot i PNR SG, där hon representerade Ung 
cancer. Stig H och Margareta avgår under hösten som ordf resp vice ordf för PNR. Ny 
rekrytering pågår.   

Under året har PNR fokuserat mycket på den nya cancerplanen 2020-23. PNR är inte tillfreds 
med planen som ska beslutas 27 sept. PNR arbetar för fler aktiva PNF i vårdprocesserna och ge 
företrädarna bra förutsättningar för att utföra sina uppdrag. Samarbete pågår med Centrum för 
cancerrehabilitering på Sabbatsberg. Vad kan centret erbjuda och hur kan marknadsföring till 
patientföreningar se ut? PNR har även pågående samarbete med processledaren för palliativ vård. 
Man önskar också utveckla modell för samverkan mellan sjukvårdsledning, RCC och PNR. 
 

PNR Syd: Vid senaste mötet deltog ledamöter från PNR Väst och berättade hur de arbetar med 
remissyttrande av nationella vårdprogram.  

Hans-Christian och Didrik har under året haft dialogmöten med lokala patientföreningar för att 
öka samverkan mellan dessa och PNR. Deras hemsida har reviderats och en digital broschyr har 
tagits fram för att beskriva PNR:s arbete. Rådet har även engagerat sig i rehabfrågan genom att 
bla undersöka förutsättningarna för ett ”Kraftens hus” i Syd och att rehab inkluderas i den nya 
cancerplanen. Den nya cancerplanen har godkänts under sommaren. Tyvärr kom en hel del av 
det PNR föreslagit inte med, ströks under den politiska förankringsprocessen. 

Framöver vill man fokusera på bemötandefrågan. Man kommer titta mer på genetisk betingad 
cancer och även utvärdera PNR:s arbete det senaste året. Vad har fungerat/ vad har inte 
fungerat? 

NAP:s uppdrag för 2019-20 
Annika visade NAP:s uppdrag (i bilaga) som reviderats enligt det som bestämdes med RCC i 
samverkan den 10 juni.  

Nationell konferens 
Katja, Margareta och Annika har arbetat vidare med detta. Se Katjas bifogade underlag. 



Beslut:  
- Innan vi går vidare med planering avvaktar vi och ser hur agendan kommer se ut den 3 februari. 
Det kan finnas behov att anordna en mindre workshop där vi mer i detalj kan ta del av varandras 
arbete. 

RCC:s webbplats kring patientsamverkan 
Annika har påbörjat en revidering av webbplatsen, men det finns inget publicerat för allmänheten 
än. När NAP är nöjda med innehållet måste även kommunikationsnätverket godkänna 
förändringarna.  

Synpunkter: 
- Ang överenskommelse. Det bör tydligare framgå på webbplatsen att alla PNF ska ha en sådan 
och efterfråga den. 
- Menyträdet i vänstermarginalen. Rubriken ”patientföreträdare i RCC:s arbete” bör ligga över 
PNR. Gruppen höll med men det innebär att PNR:s sida inte blir lika tydlig. 
-Positivt att blanketterna nu finns på egen sida och egen rubrik i trädet 
- Det finns en del gamla texter som behöver gås igenom. Diskussion om var saker ska ligga på 
hemsidan. 
- Nya kontaktuppgifter. Dessa går inte att revidera i testmiljön, men kommer att revideras på 
riktiga sidan. 

Beslut:  
- Annika skriver ihop en sammanfattning av de förändringar som gjorts, gör några ytterligare 
justeringar enligt dagens kommentarer och skickar ut testsidan på nytt och ber NAP om 
synpunkter/kommentarer. 

Dokument kring nya arbetssätt 
Sedan föregående möte har Arja, Stig, Leif och Annika tittat vidare på detta, se bifogat dokument. 
Det är ett ganska mastigt dokument, men innehåller inte så mycket nyheter utan snarare en 
sammanställning av de områden vi diskuterat tidigare i NAP. Dokumentet ska vara levande. Vissa 
förslag kan göras nationellt, men vissa delar passar bättre att utveckla sjukvårdsregionalt. 

Synpunkter: 
- Ungas synpunkter. Siri berättade att RCC Stockholm Gotlands tidigare verksamhetschef, Roger 
Henriksson, nu sitter i Ung cancers styrelse. Det pågår ett arbete där hur kopplingen mellan Ung 
cancer och RCC kan bli starkare. 
- Förslag att göra PNF-uppdraget mer attraktivt genom att göra det meriterande. Detta skulle 
vara särskilt viktigt för unga som skulle kunna inkludera uppdraget i CV:n. 
- Som PNF i nationella vårdprogramgrupper är man ganska ensam. Dessa PNF bör samlas 
årligen, fysiskt eller via Skype. 
-Stig H efterfrågar en jämförelse av våra cancerplaner. Finns det områden som lyfts där som vi 
gemensamt i NAP/PNR kan jobba för? 

Beslut:  
- Vi arbetar vidare med PNF i de nationella vårdprogramgrupperna. Vi behöver få veta hur PNF i 
dessa grupper upplever sitt uppdrag. Svarsfrekvensen från dessa företrädare i den årliga enkäten 
var mycket låg. Vi behöver bla veta hur introduktion och utbildning av dessa företrädare sker. Är 
det ordförandes eller stödteamets ansvar eller det RCC där patienten bor? Detta är ingen ny fråga. 
Katja kommer lyfta frågan igen när de nationella vårdprogramhandläggarna träffas i november 
och tar fram en lista på de PNF som sitter med i de nationella vårdprogramgrupperna (till 19 
december).  
- Rekrytering. Förslag att det tas fram ”flashig” information i digital form om PNF-rollen inom 
RCC för patientföreningar, patienter och närstående. Ta fram det som lockar, tex utbildning och 



visa på konkreta resultat av patientsamverkansarbetet. Annika tog på sig att påbörja förslag 
tillsammans med kommunikatör vid RCC Uppsala Örebro. 
- Våra cancerplaner. Stig H erbjöd sig att jämföra våra sex cancerplaner för att fånga upp delar 
som är gemensamma och där vi kan jobba nationellt. PNF i NAP tillser att Stig får tillgång till 
cancerplanerna. PNF uppmanas även skicka en beskrivning till Stig kring hur patient- och 
närståendeföreträdare inkluderats i arbetet i framtagandet av planen samt hur slutresultatet blev, 
tex kom PNF:s synpunkter med. 

SKL:s dokument kring patientmedverkan - remissrunda 
I gruppen sitter Annika och Arja med. Syftet med gruppen är att ta fram riktlinjer för hur patient- 
och närståendemedverkan ska se ut nu när övriga sjukdomsområden utvecklas inom 
kunskapsstyrningen. Dokumentet skickades på remiss till NAP och RCC i sam 10 september. 
Deadline för remissvar 30 september.  

När dokumentet är beslutat bör även RCC:s policy samt arvodesregler ses över så att de stämmer 
överens med dokumentet. Ett sådant reviderat dokument behöver dock godkännas av RCC i 
samverkan (något för mötet den 19 december?). Mycket i SKL-dokumentet är dock taget från 
RCC så inga stora revisioner krävs. 

Övriga frågor 
Dokumentet som beskriver avslutade och pågående PNR-projekt (projektbanken) ska vara ett 
levande dokument. Alla uppmanas att skicka nya projekt till Annika. Förhoppningsvis kan även 
PNR Norrs projekt och PNR Stockholm Gotlands arbetsgrupper inkluderas. 

Nästa möte 
Nästa möte blir ett distansmöte (video/telefon) den 15 november kl 10-12. Fokus för det mötet 
kommer vara att bestämma punkter att lyfta med RCC i sam. 

 

/Ingela och Annika (sekreterare för mötet) 


