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Minnesanteckningar Patient & Närståenderådet  
vid Regionalt Cancercentrum Stockholm - Gotland   

Datum:  28 augusti 2019 

 

Deltagare  

Stig Hanno (ordf.), Margareta Haag (v.ordf.) och Siri Kautsky (sekr.). 
Barbro Sjölander, Anita Wanngren, Bo Karlsson, Christina Wallentin, Eva Backman, 
Elisabeth Asker, Jan Bagge, John Stewart, Karin Liljelund, Karin Mellström, Lena Pinner, 
Lennart Zetterström, Marina Fredriksson, Ola Olsson, Pia Bergman, Solveig Lind och 
Yvonne Bernhardsson,  

 
Föreläsare: Arja Leppänen 
 
1. Mötets öppnande  

Ordförande Stig Hanno önskade alla välkomna till mötet. 
 

2. Val av justerare  
Christina Wallentin valdes till justerare av dagens minnesanteckningar. 
 

3. Godkännande av förslag till dagordning.   
Dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av minnesanteckningar från PNR-möte den 12 juni 2019 
Minnesanteckningarna godkändes. 

5. Patient/närståendeföreträdaruppdrag I RCC (avtal och överenskommelse) 
Arja presenterade en utvärdering av patient- och närståendesamverkan inom RCC (se 

bilaga 1). En utbildning för nya patient- och närståendeföreträdare (PNF) ska ske i 

november. Förslag till att informera om PNF-uppdraget och PNR ute i föreningarna samt 

inbjudan till ordförande och vice i respektive förening för information. Det saknas PNF I 

många processer/projekt. Nytt avtal delades ut för påskrift, varje PNF medtar 

underskriven blankett till nästa PNR-möte. Dessutom delades det ut dokumentation om 

uppdragsbeskrivningen för PNF samt policy för arvode. Ej närvarande PNF fick 

materialet utskickat på mail (bilaga 2). 

 
6. Workshop om RCCs förslag till Cancerplan 2020 – 2023  

Två grupper diskuterade frågorna a-d, för sammanställning av gruppernas svar a-c se  
bilaga 3. Frågor: 

a. Vilka är de 4 - 5 viktigaste processerna där vi bör ha en - helst 2 patient-
närståendeföreträdare (PNF)? 

b.    Rangordna i angelägenhetsgrad 
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c.    Vill du medverka (fortsätta) som PNF i någon/några av processerna? Ange 
vilken/vilka. 

d.    Är målen i de av oss prioriterade processerna (jfr. med PNR:s skrivelse i juni) 
tillräckligt ambitiösa och tydliga i RCC:s förslag till Cancerplan? Anger RCC 
hur respektive mål ska följas upp och redovisas? Är RCC:s förslag 
tillräckliga? 

 

Barbros grupp:  

Vi tyckte att målen är mycket otydliga och därför svårt att uttala sig om de är tillräckligt 

ambitiösa. Inget finns heller som säger hur de ska följas upp och redovisas. Kanske är de 

tillräckliga om de kompletteras med det som PNR skickade ut i maj med begäran om 

komplettering av Patientsamverkan och införande av rehabiliteringsprogrammet. 

 
Margaretas grupp:  
Det saknas måluppfyllelser, utvärderingar och redovisningar i planen. 
 
 
Margareta och Stig skriver färdigt brevet till Ella Bohlin (för färdigt brev se bilaga 4).  

  
6.    Rapporter 
 Siri tar över efter Arja som processledare för patientsamverkan fr.o.m. 1 september.  
 
7. Valberedningen 

Bordlades till nästa möte då det saknades nominerad till vice ordförande. 
 
8.    Information  

• Arja informerade att workshopen på KS 5/9 blev inställd. Nytt datum 20/11. 
• Centrum för Cancerrehabiliterings inbjuder till workshop i höst, datum kommer. 

 
10.  Nästa möte  

8 oktober kl. 16:00-19.00   
 
Sista PNR-mötet i 2019:  4 december 

 
11. Övrig fråga 
 Förslag till byte av tid togs upp, senareläggande av mötestid 16:00-19:00 vilket antogs. 

Önskemål om varierade veckodagar framfördes även. 
 
12.  Mötet avslutas 
 Ordförande tackar för visat intresse. 
   

 

Ordförande        Justerare 

Stig Hanno        Christina Wallentin 
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