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Minnesanteckningar digitalt PNR-möte 21-04-27  
Närvarande: Louise, Bertil, Christer, Christina, Elsy, Felicia, Gerd, Inger, Ingrid, Jan-Åke, 
Nathalie, Per, Sara, Sten, Thomas.  

Från Prové; Karin Jonason och Hanna Främme. Från RCC Väst; Thomas Björk-Ericsson, 
Anna Verdoes och Jessica Mellquist 

 

Ordförande för PNR Väst hälsar alla välkomna till dagens möte och lämnar därefter över till 
Karin och Hanna från Prové. 

Återkoppling från Hanna och Karin gällande deras arbete med genomlysning av PNR 

Syfte:  

• Ge en summering av situationen för att förstå vad gruppen behöver för att komma vidare 
och bli en mer effektiv grupp. 

• Presentera förslag på upplägg 

 

Genomgång av upplägget för PNR:s väg framåt. 

För mer information, se powerpointpresentationen, PPT, som bifogats i mailet med 
minnesanteckningarna.  

MGD – Integrerad modell för grupputveckling 

I sitt arbete med PNR utgår Karin och Hanna från Susan Wheelans modell Integrerad modell 
för grupputveckling (IMGD) där en grupps utveckling beskrivs. Susan Wheeland formulerade 
modellen 2005 och den beskriver fyra stadier i en grupps utveckling och ytterligare ett stadie för 
att åskådliggöra gruppens upplösande. Modellen utgår från aktuell forskning och har delar från 
andra modeller inom området för grupputveckling. 

Se en kort film där Susan Wheelan blir intervjuad om effekterna på samhället i stort 
av en sund och bra gruppdynamik. 
Susan Wheelan – Youtube (1:14)  

De fem faserna 
FAS 1 – Tillhörighet och trygghet 
FAS 2 – Opposition och konflikt 
FAS 3 – Tillit och struktur 
FAS 4 – Arbete och produktivitet 
FAS 5  – Upplösning 

https://youtu.be/H7TMFMSRj9E
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Gruppdiskussion 

Tankar och reflektioner på upplägget, från gruppen: 

• Förtydligande av struktur, roller, spelregler är bra och behövs. 
• Önskar om att hålla tempo i förfarandet och ha avslutat processen till hösten. Återgå till 

”normalläge” så snabbt som möjligt. 
• Förtydliga rollerna för att veta vad som åligger var och en. 
• Tidsanpassa införandet av nya medlemmar? 
• Frågan om vem/vilka PNR är; förening, råd etc. 
• Inte tappa tempo 
• Väldigt viktigt arbete med klar struktur. 
• Nya medlemmar får mentor? 
• Positivt att börja om från början. 

 

Grupper som ska arbeta utifrån situationsanalysen: 

• Valberedning: Thomas A, Elin och Sara 
Valberedningen har till uppgift att reda ut ”valprocessen”. Om det inte finns något att 
gå på tar valberedningen lämnar förslag på hur rutinen kan se ut inklusive hur de olika 
funktionerna inom PNR utses för att presentera ett förslag på PNR:s möte den 2:a juni. 
En träff för gruppen planeras i vecka 18.  

• Arbetsgrupp 1 uppdragsbeskrivningar – beskrivning av ansvar och roller:  
Jessica skickar mejl med förfrågan till alla medlemmarna om intresse att vara med i 
arbetsgruppen. Gruppen ska ta fram underlag för ansvar och roll gällande 
- ordförande 
- sekreterare 
- utvecklingsledare  
- som medlem i rådet 
 

• Policygruppen: Inger, Elin, Elsy och Jessica kommer förmedla sitt material kring detta. 
  

Övergång till ordinarie möte för PNR med Laget runt. 

• Jan-Åke: Inget att tillägga. 
• Natalie: mötet känns positivt och hoppfullt  
• Christer: bra möte, ser fram emot framtiden. 
• Per: bra möte med idéer och synpunkter. 
• Christina: gällande Nationella Vårdprogram, NVP; viktigt att sammanställa och besvara 

även om det finns patientföreträdare, PNF, i varje arbetsgrupp. Extremt viktigt att tycka 
till då olika perspektiv har gjort att många förbättringar kommit till. Christina och Elsy 
kan sammanställa inkomna synpunkter från medlemmarna i PNR på frivillig basis.  
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• Sara: Absolut för att fortsätta arbetet med NVP. Positivt och bra möte idag, ser fram 
emot fortsättningen. 

• Louise: Bra möte, PNR har åstadkommit mycket. Sahlgrenska Comprehensive Cancer 
Centre har lämnat in ansökan för ackreditering. Louise meddelar att hon gärna tar ett 
kliv tillbaka gällande arbetet med NVP. 

• Sten: bra möte och att någon sammanställer grupperna. 
• Thomas A: bra möte och bra arbete från Prové. Den som vill har uppdrag som 

ordförande eller sekreterare kan höra av sig till valberedningen. 
• Gerd: Inbjuden av Blodcancerförbundet att delta i teamsmöte 28 april. Inbjudna är 

patientföreträdare med blodcancerdiagnos och som deltar i PNR arbete i de olika RCC 
regionerna. Blodcancerförbundet vill höra vad man arbetar med i de olika PNR 
grupperna samt höra om de på något sätt kan stötta oss i detta arbete. 

• Ingrid: Bra möte idag och hoppas på en bra omstart. Interimistiska patientrådet vid 
SCCC har deltagit i processen för ansökan om ackreditering.  
Deltagit i webbinarium från Sthlm Gotland om cancervård (mycket bra) 
Varit mentor för en grupp patientföreträdare inom SSP (Scientist Survivor Program) vid 
American Association for Cancer Research (aacr) 10-15 april del två i maj. Deltagit i 
första mötet för Patientforum med ledningsgruppen på SU 

• Elsy: Arbetsgrupperna för Policy och prioriterade mål för PNR har varit vilande under 
Provés arbete med PNR. Arbetsgruppen för nätverksträffar har fortsatt sitt arbete och 
planerar för en digital nätverksträff den 21 oktober. Jag har deltagit på lite olika 
webbinarier t.ex.  från PNR RCC Stockholm-Gotland om Brukarmakt i teori och 
praktik och Patient- och medborgarmedverkan i Hälsa-och sjukvården som gjort att vi i 
Arbetsgruppen för Nätverksträffar ser att detta är något liknande som vi vill kunna 
erbjuda patientorganisationerna på kommande nätverksträff.  

• Felicia: spännande och bra möte, viktigt att fortsätta arbetet med att besvara NVP. 
• Inger: Bra möte, NVP är viktigt. 
• Bertil: Bra möte, siktar framåt och hoppas få en bra struktur för PNR. 
• Jessica: bra möte och hoppfull inför framtiden för PNR. 
• Thomas Björk-Eriksson: Bra att alla hållit sig till spelreglerna. Bra möte. Ska titta 

närmare på information kring NVP gällande att besvara remisserna. 
 

 

 

Vid tangentbordet: 

Jessica Mellquist 
Utvecklingsledare, RCC Väst 
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