
 
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-möte via Zoom 2021-10-21 
 
Närvarande: Jerker Pernrud, Sissi Cole Hamnström, Bengt Ekvall, Tony Nilsson, Lars 
Alvefjord, Mariana Hermansson, Christian Wessén, Ulla-Karin Svensson, Nahreen Tynngård, 
Matts Järgården, Michael Liderfors Westholm och Ingela Jacobsson. 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna till detta extra PNR-möte. 
 
Vi stämde av vem från PNR som ingår i de olika diagnosprocesserna och stämde av hur det 
fungerar i respektive process. Det är ganska många av oss som inte blivit kallad till något möte 
under året och vi är ganska samstämmiga i att det inte har fungerat så bra. Anledningen till detta 
är dock att mötena varit på paus i de flesta processgrupper. I vissa processer är det inte heller 
tydligt vem som är processamordnare. Ingela meddelar respektive processledare (kopia till 
processamordnarna) vem från PNR som ska kallas till möten.  
 
Grupparbete 
Vi utgick från RCC:s uppdragsbeskrivning för PNR 
(https://cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/200819_uppdrag-
patient-narstaenderad-rcc.pdf). Diskussionen handlade om vad vi anser är viktigast i 
uppdragsbeskrivningen och vad vi ville jobba vidare med. 
 
 Grupp 1: Jerker, Mariana, Tony, Nahreen, Bengt, Christian, Lars, Michael, (Ingela) 

• Aktivt utbyte med PNF som är med i sjukvårdsregionala eller lokala vårdprocessgrupper 
inom cancerområdet. Med tanke på vårdprocessgruppernas centrala arbete i RCC:s 
uppdrag är det viktigt att det finns en samverkan mellan PNR och företrädare i 
vårdprocesserna. 

• Ha en rådgivande och stödjande funktion för RCCs verksamhet. 
• Identifiera utbildningsbehov och informationsinsatser för patientföreträdare i 

sjukvårdsregionen och utifrån detta planera aktiviteter tillsammans med RCC:s ledning. 
 
Övriga tankar: 

• Viktigt att processgrupperna är aktiva och att PNF blir kallade och är aktiva på mötena. 
• Information om hur processerna fungerar, flödesschema, så man förstår processen. 
• Viktigt med årsberättelse för PNR och att sprida den ex till processledarna. 
• Lite delade meningar om hur mycket man ska delta i sina processgrupper. Någon tyckte att 

man kanske inte behöver vara med på alla möten medan andra tyckte att det var viktigt att 
man som patient/närstående representant alltid var med. 

• Samverkan med andra PNR kan också vara en källa till inspiration till nya arbetssätt. 
 
Grupp 2: Sissi, Ulla-Karin och Matts 

• Bevaka och identifiera frågor och förbättringsområden som är viktiga för RCC och PNR 
att arbeta med, utifrån ett patient- och närståendeperspektiv, och lyfta dessa till RCC:s 
ledning. 

• Samarbeta med RCC för att uppnå en jämlik och optimal cancervård för alla, oavsett 
cancerform. 
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• Vara remissinstans för övergripande frågor, vid behov. Detta kan variera mellan olika 
PNR men kan till exempel vara sjukvårdsregional cancerplan, nationella vårdprogram 
med mera. 

Övriga tankar: 
• Utbildningsbehov för PNF ligger till stor del på respektive deltagare; att informera sig via 

filmer och övrigt utbildningsmaterial på cancercentrum.se.  
• Punkterna ”Samverkan med patientföreningar” och ”Ha aktivt utbyte med andra PNF”  

anser vi hör hemma under arbetsformer. 
• Gällande punkten om andra PNF i vårdprocessgrupper pratade vi om att vi är dåligt 

informerade om vilka grupper som finns, vilket liksom processgrupperna kan behöva ses 
över. 

• Diskussion kring arbetsformer och behovet av att arbeta mer med projekt/uppdrag.  
• Lista de tre viktigaste punkterna i förordet till Vägen framåt: 

1. Prevention och tidig upptäckt  
2. Sammanhållning och effektiva vårdprocesser 
3. Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård  

o Kompetensförsörjning, kunskapsstyrning, ledning och styrning är frågor för RCC 
ledning och verksamhet, ej PNR. 

o Patientinformation anser vi ingick i punkt 2 ovan. 
o Patienter och närstående; vad menas? Vi skulle behöva läsa i dokumentet. Samma sak 

med barn och unga. 
 
Det Jerker presenterade på slutet av mötet ska skickas ut –var och en får läsa och fundera en gång 
till. 
 
Gemensam diskussion i båda grupperna: 
Målområden att jobba med under 2022 (se medskickad power point) och även ”Vägen framåt”: 
https://cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-
cancervard-2020-2022.pdf 
 
Nya PNR-medlemmar 
Hur ska vi få Nya medlemmar till vårt PNR? Vi saknar medlemmar främst från Region- 
Jönköping och Kalmar. Jerker har varit i kontakt med Maggie Målevik som jobbar på Hjärtats 
hus i Jönköping https://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=44776&nodeType=13. Maggie ska försöka 
hjälpa oss med förfrågningar bland de som besöker verksamheten där. Hon föreslog också 
reportage om PNR i lokal-TV, lokaltidning eller tidskrift som ges ut av regionerna. Bengt och 
Mariana kan tänka sig att ställa upp för intervju. Kontakt med patientföreningar för att se om det 
kan finnas personer som kan vara intresserade att vara med i PNR. Annons i medlemstidningar. 
Information om PNR på regionernas rullande TV-monitorer. Ingela har genom kontakt i Kalmar 
fått en ny PNR medlem som kommer att delta på mötet i december. Kontakt med ”Ung cancer” 
har också tagits för att ev få ny medlem därifrån. 
 
Nästa PNR-möte är den 9 december, planen är ett fysiskt möte i Linköping. Återkommer så fort 
vi har fått klartecken till detta. 
  
Ingela Jacobsson, RCC sydöst, 072 241 3957, Ingela.jacobsson@regionostergotland.se  
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