
    
 
Minnesanteckningar 

 
 

 
Minnesanteckningar möte RCC i samverkan + PNR-representanter Umeå 
2016-05-25 
Närvarande:  
Beatrice Melin Norr Stig Hanno Sthlm-Gotland 
Filippa Nyberg Uppsala-Örebro Kerstin Cedermark Sthlm-Gotland 
Birgitta Clarin Uppsala-Örebro Barbro Sjölander Sthlm-Gotland 
Helena Brändström Uppsala-Örebro Christine Backlund Norr 
Nils Conradi Väst Alfons Forsman Norr 
Srinivas Uppugunduri Sydöst Owe Persson Norr 
Anna Friberg Syd Gerd de Neergaard Väst 
Madalina Ohrberg Syd Lina Lilja Väst 
Ewa-Stina Johansson Syd Marie Steen  Sydöst 
Inger Berg Sydöst Yvonne Subay Sydöst 
Håkan Engman Uppsala-Örebro Anna Ringheim Väst 
Arja Leppänen Sthlm-Gotland Anna-Lena 

Sunesson 
Norr och 
sekreterare 

Marie Robertsson Sthlm-Gotland Gunilla Gunnarsson Ordförande 
 
 
 
1. Mall för överenskommelse mellan patient- och närståendeföreträdare och RCC samt 
enkät för uppföljning. 
 
Anna Ringheim presenterade arbetet med att ta fram en mall för överenskommelse mellan 
RCC och patient- och närståendeföreträdare samt en enkät för uppföljning. 
Syftet med överenskommelsen: 

1. Att tydliggöra uppdraget/projektet, roller, förväntningar 
2. Att alla RCC använder samma överenskommelse 

 
Syftet med uppföljningen: 

1. Undersöka om projektet/arbetet hade tydligt syfte, mål etc. 
2. Dra lärdom om vad som fungerat mer och mindre bra, förbättringar inför framtida 

projekt etc. 

 
Innehållet i mallen och enkäten samt hur de ska användas diskuterades. De är avsedda för 
både det regionala och det nationella arbetet. För patient- och närståendeföreträdare i arbetet 
med nationella vårdprogram och SVF blir Helena Brändström uppdragsgivare. 
  
Beslut: Överenskommelsemallen pilottestas under ett år och används så snart en ny patient-
/närståendeföreträdare går in i ett arbete. Representanter i patient- och närståenderåden (PNR) 
fyller i den i samband med sina nästkommande möten vid respektive RCC. Mallförslaget ska 
kompletteras med att vi kommer att vilja följa upp arbetet med en uppföljningsenkät, samt att 
ifall man som patient- och närståendeföreträdare har synpunkter på arbetet under projektets 
gång kan man gärna kontakta uppdragsgivaren(färdig mall i bilaga 5).  
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Utvärdering av mallen gör innan nästa års nationella RCC-dagar och tas upp på det möte 
mellan RCC i samverkan och patient- och närståendeföreträdare som kommer att hållas där. 
 
Beslut: För utvärderingen används den utarbetade uppföljningsenkäten. Enkätförslaget ska 
kompletteras med rubrik som anger projekt/arbete, en möjlighet att ange att ett projekt/arbete 
är nationellt samt att man kan komplettera med muntlig information till uppdragsgivaren om 
man vill det(färdig enkät i bilaga 6). Även enkäten utvärderas vid 2017 års nationella RCC-
dagar. 
Arbetsgruppen som utarbetat mall- och enkätförslagen får i uppdrag att vid ett möte efter 
sommaren planera för det praktiska arbetet med mallarna. Anna R kallar till det mötet. 
Gruppen önskar sedan ta ansvar för fortsatt utvärdering, under ledning av en efterträdare till 
Anna R (kommer upp på samverkan 22 augusti). 
 

 
2. Broschyren ”Så vill vi ha det!” 
Samtliga patient- och närståenderåd tycker att broschyren, som har tagits fram av PNR i RCC 
Väst, är bra och önskar kunna använda den. Broschyren finns idag på webben, men RCC Väst 
har även för avsikt att trycka upp den.  
Diskussion fördes om att göra materialet nationellt eller ge kompletterande hänvisningar till 
övriga RCC, för användning av broschyren i andra regioner. En extra sida om att alla RCC:s 
PNR samt RCC i samverkan står bakom broschyren, och med en hänvisning till alla RCC:s 
webbsidor, föreslogs som en möjlig lösning. En annan möjlig lösning är en klisterlapp med 
specifik information från aktuellt RCC på baksidan. 
 
Beslut: Nils Conradi utreder hur övriga RCC ska kunna beställa tryckta broschyrer samt om 
tilläggsinformation kan bifogas på något sätt.  
 
3. Önskemål om fler nationella möten för patient- och närståendeföreträdare 
Önskemål framfördes att patient- och närståendeföreträdare från samtliga RCC:s PNR får 
träffas fysiskt och/eller i videomöten 1-2 gånger per år, utöver mötena vid de nationella RCC-
dagarna, eftersom man anser att det är mycket värdefullt med erfarenhetsutbyte mellan de 
olika PNR. 
 
Beslut: Gunilla tar upp frågan på möte i RCC i samverkan senast i augusti. Då beaktas även 
om det finns behov för RCC i samverkan och patient- och närståendeföreträdare från PNR att 
träffas fysiskt fler gånger per år än vid de nationella RCC-dagarna.  
 

 
 

 


