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Valberedningen 2021

RCC Stockholm Gotlands Patient- och närståenderåd

Under våren arbetade valberedningen, bestående av Christina Wallentin och Henrik Almlöf
(sammankallande), strategiskt för att förbereda utskick samt identifiera roller inom RCC
PNR.
Det första utskicket gick ut via e-post den 1a juni och en påminnelse kom 2 veckor senare,
den 14 juni.
Under juni månad började valberedningen boka in möten med sittande ordförande Janne
Bagge, sittande vice ordförande Marina Fredriksson, processledare Siri Kautsky och RCCs
verksamhetschef Lena Sharp. Samtidigt fördes dialog inom valberedningen regelbundet för
att stämma av vad uppdraget som ordförande och vice ordförande innebär och i juni hölls
även de första mötena med tilltänkta kandidater.

Efter semesterperioden, i augusti och september, påbörjades möten och intervjuer för att
stämma av läget.
Valberedningen fick under tiden in ett antal nominering, samtliga för Anita Wanngren som
ordförande och Christina Wallentin som vice ordförande.

Christina Wallentin avslutade sitt uppdrag som valberedare då hon själv stod som
nominerad. Under hösten meddelade även sittande ordförande Janne Bagge, och vice
ordförande Marina Fredriksson, att de inte kandiderade till omval.

Höstens arbete avslutade med möten med alla aktuella parter och valberedning anser
härmed sitt arbete avslutat.

Förslag till val

Valberedningens förslag till val av ordförande för RCC Stockholm Gotlands Patient- och
närståenderåd 2022-2024 är Anita Wanngren.

Valberedningens förslag till val av vice ordförande för RCC Stockholm Gotlands Patient- och
närståenderåd 2022-2024 är Christina Wallentin.

Valberedningen,
Henrik Almlöf

Vidare följer en presentation av Anita och Christina.



Anita Wanngren – valberedningens förslag till ordförande

Egen erfarenhet av cancer: Behandlad för Bröstcancer 2008.
Är BRC2 bärare och följer det kontrollprogrammet.

Erfarenhet som närstående: Mor och mormor som avled av bröstcancer
Syssling som avled av en hjärntumör
Svåger som avled av bukspottkörtelcancer
Bror som behandlats för prostatacancer
Vänner som haft många andra cancerdiagnoser

Styrelseledamot i Bröstcancerföreningen Amazona sedan 2018. Ansvarig för samverkan
med vården. Styrgruppsordförande för Amazonas del i EU-projektet REBECCA.

Representant i PNR sedan 2018. Representerar PNR i möten med Tema Cancer på
Karolinska sjukhuset.

Deltar som patientrepresentant via PNR i process/vårdprogram RCC Stockholm-Gotland:
● Bröstcancer
● Ärftlig cancer

Deltar i ledningsgruppsmöten PF (patientflöde) Bröstcancer och Ärftlig Cancer samt
Patientinvolvering, Tema Cancer vid Karolinska sjukhuset, Solna.

Pensionär sedan 2015. Utbildad civilekonom. Mina yrkesverksamma år kan sammanfattas
med att jag har ägnat mig åt verksamhetsutveckling på olika sätt. Både som specialist och
ledare. I de flesta rollerna också som medlem av ledningsgruppen. Har även haft förmånen
att som examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet utvärdera olika typer av företag, stora
som små.

För mig är PNR en möjlighet att tillsammans påverka, utveckla och förbättra gemensamma
frågeställningar utifrån ett patient- och närståendeperspektiv tillsammans med RCC. Men det
är också ett nätverk där vi kan lära av varandra och tillsammans kompetensutveckla oss för
att förbättra situationen för cancerberörda personer.



Christina Wallentin – valberedningens förslag till vice ordförande

Egen erfarenhet av cancer: Behandlad för Cervix-cancer 2011

Erfarenhet som närstående: Far som avled i prostatacancer
Syster som avled i lungcancer
Väninna som avled i bröstcancer
Sonsambo pågående bröstcancerbehandling

Ordförande i Gyn Cancerföreningen GCG Stockholm sedan 2015, utbildad stödperson
Representant i PNR sedan 2014/2015 fullgjort utbildningsprogram (Arja Leppänen)
Deltar som patientrepresentant via PNR i process/vårdprogram RCC Stockholm-Gotland:

● Gyncacerprocessen
● Cervixprevention
● Palliativ Cancervård

Deltar i ledningsgruppsmöten PF (patientflöde) Gynekologisk Cancer samt
Patientinvolvering, Tema Cancer vid Karolinska sjukhuset, Solna.

Idag heltidsarbetande i rollen som kund och affärsansvarig för IT-relaterade tjänster. Fr o m
juli 2022 pension.

Ser PNR som ett forum där patientföreningar har möjlighet att påverka utifrån patient och
närståendeperspektiv samt få möjlighet till gemensam dialog och aktuell information med
RCC.


