
 
 
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2020-12-03  
Digitalt möte via Zoom 
 
Närvarande: Jerker Pernrud, Bengt Ekvall, Yvonne, Subay, Janne, Björklund, Mariana 
Hermansson, Sissi Cole Hamnström, Inger Berg, Christian Wessén, Tony Nilsson, Ulla-Karin 
Svensson, Michael Liderfors Westholm, Rune Jansson, Nahreen Tynngård, Mimmi Hogland 
Blomkvist, Ida Bråhn, Ingela Jacobsson, Srinivas Uppugunduri, Marie Savén, Magdalena Fritzon, 
Helene Landin, Carin Ericsson, Lisa Åkesson, Jessica Eriksson. 
 
Alla presenterade sig för de nya medlemmarna och berättade vad som hänt sedan sist, hur vi mår 
och hur Covid-19 har påverkat oss. Vi hälsar Mimmi och Ida varmt välkomna till PNR. Som vice 
ordförande valdes Sissi Cole Hamnström in. Vi tackar Bengt Ekvall för allt arbete som han lagt 
ner både som ordförande och som vice ordförande det senaste året. 
 
Vad händer inom RCC (Srinivas Uppugunduri) 

• Alla RCC i samverkans möten sedan mars har varit digitala och man räknar med att 
fortsätta så åtminstone fram till sommaren 2021. 

• RCC-dagarna kommer i år hållas digitalt. 
• Screeningen fortsätter, arbetet med vårdprogrammen fortsätter.  
• RCC har fått ett extra tillskott på 100 miljoner så 2021 fördelas totalt 600 miljoner. Än vet 

man inte hur fördelningen kommer att se ut.  
• Vi jobbar på och cancervården är ett prioriterat område.  

 
Patientkontrakt (Magdalena Fritzon) 
Magdalena jobbar med utvecklingsprojekt på Qulturum Region Jönköping. Syftet med 
patientkontrakt är att skapa förutsättningar för bättre hälsa och vård genom: 

• Överenskommelser där patienten och vården vet vem som gör vad. 
• Att stärka den egna kraften hos patienter att nyttja sina egna resurser 
• Att skapa tillitsfulla och goda relationer mellan patient och vårdgivare. 
• Att patienten vet sitt nästa steg och vart man vänder sig när man behöver kontakt med 

vården. 
• Att säkerställa att allt hänger ihop i en gemensam överblick, samverkan och samordning 

kring planer och insatser som utgår från patientens berättelse och vad som är viktigt för 
patienten. 

• Att värna både patienten och vårdens tid. 
 
Se medskickad presentation. 
 
Interaktiva årsrapporter från kvalitetsregistren (Lisa Åkesson) 
Lisa visar statistik som finns tillgänglig från kvalitetsregistren. Det finns ett lättillgängligt och 
lätthanterligt sätt att titta på data från registren; verktyget kallas interaktiva årsrapporter och finns 
för respektive register. Rapporternas format ser likadant ut för alla register så man känner igen sig 
oavsett var man går in. Se medskickad presentation.  
 



 
 
 
Information om levande bibliotek i Östergötland (Helene Landin) 
Levande bibliotek är en ”resursbank” bestående av personer med egen erfarenhet som invånare, 
patient eller närstående som vill vara med och utveckla och förbättra hälso-och sjukvården. Se 
medskickad presentation. 
 
Övrigt: 

• Är det okej att ha medlemmarnas mailadresser med på RCC:s sida om PNR. Ingen motsa 
sig så vi fortsätter att ha dem här. Om någon vill ta bort sin mailadress meddela Ingela 
detta. 

• RCC i samverkan efterlyser lyckade exempel på patientmedverkan – vi ger exemplet 
”Levande bibliotek” där Bengt Ekvall medverkar i Region Jönköping. 

 
Nästa digitala möte äger rum den 11 februari 2021. 
 
Vid pennan: 
Ingela Jacobsson 
RCC sydöst 
Tel: 072 241 3957 
Ingela.jacobsson@regionostergotland.se  
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