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Möte 210602 Patient- och närståenderådet väst, PNR 
Minnesanteckningar 

Närvarande: Jan-Åke Simonsson, Nahid Ebadi, Felicia Jansson, Thomas Axberg, Per 
Svensson, Ingrid Kössler, Elsy Samuelsson, Sten B Carlson, Christina Hansson, Gerd de 
Neergaard, Natalie Stoltz, Maria Boqvist, Sara Wendel, Elin Svensson 

Från RCC Väst; Anna Verdoes, Thomas Björk- Eriksson, Jessica Mellquist 

Från PROVÉ; Hanna Främme och Karin Jonason  

 

Thomas Björk-Eriksson meddelar medlemmarna i rådet att Bertil Uppström avgått som 
ordförande för rådet med omedelbar verkan och att Jan-Åke Simonsson går in som ordförande 
för mötet idag. 

Thomas meddelar även att Ingrid Kössler avgår som processledare för rådet och avslutar 
därmed sitt uppdrag 210630. 
 

Jan-Åke hälar alla välkomna till dagens möte.  

 

Spelreglerna för dagens möte – Jessica 

 
• Hålla tiderna, avstängda telefoner, kamera på 
• Alla deltar aktivt 
• Alla får komma till tals 
• Respektera varandras olikheter  
• Inte skuldbelägga eller anklaga 
• Vara öppna för idéer 

 

Jan-Åke lämnar över till Hanna och Karin 

 
• Genomgång av utvecklingsprojektet och status på arbetspaketet 

(Se bifogad PowerPoint (ppt)) 
o Tidplan 
o Projektorganisation och bemanning 
o Projektets roller  

• Styrgrupp 
• Projektkoordinator 
• Projektmedlem/arbetsgrupp 
• Referensgrupp 
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Arbetspaket – Grupputveckling; Hanna och Karin -   

• Extrainsatt möte planeras till den 21/6 och fortsättning av momentet på mötet den 
31/8. Därutöver planeras 2 extra möten för detta moment. 

 

Arbetspaket– Gränssnitt RCC Väst; Anna och Jessica 

• Roller och ansvarsfördelning mellan verksamhetschef – enhetschef vårdutveckling – 
stödjande utvecklingsledare (se bifogad ppt för tabell) 

 

Arbetspaket/grupp – Roller, uppdrag och mötesformat; Jan-Åke. Christina, Per, Christer, 
Jessica 

• Uppdragsbeskrivning för ordförande samt vice ordförande  
• Uppdragsbeskrivning för sekreterare och vice sekreterare 
• Uppdragsbeskrivning för medlem i rådet  
• Övergripande syfte för PNR Väst (se bifogad ppt för alla punkter) 

 

Arbetspaket/grupp - Prioriterade mål; Elsy, Natalie, Felicia, Jessica 

• Fyra områden har identifierats vilka medlemmarna i rådet anser viktiga att 
prioritera i sitt fortsatta arbete framåt. 
o Kontaktsjuksköterska 
o Cancerrehabilitering 
o Vård och samhälle 
o PNR  (se bifogad ppt för alla punkter) 

 

Arbetspaket/grupp – Valberedning; Thomas A, Sara, Elin 

• Valberedningen har också bett alla medlemmar att höra av sig om någon är 
intresserad av posten som ordförande. Ännu har ingen hört av sig. Valberedningen 
har påbörjat arbetet med att efterhöra med medlemmarna i rådet om intresse för 
de olika rollerna, ingen har hittills sagt blankt nej. Många inväntar resultatet från 
arbetsgruppen ”Roller och ansvar” för information om vad respektive roll innebär. 
Valberedningen har också kontaktat andra PNR i Sverige för att fråga hur de 
organiserat sig.  
Val av alla poster planeras för vid PNRs möte den 8 oktober. Alla ombeds 
återkoppla till Jessica med sina tankar om det. 
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Arbetspaket/grupp – Policy; Elsy, Elin, Inger, Jessica 

• Arvode 
• Medverkan av PNR vid olika möten som anordnas av RCC Väst 
• Dialog mellan RCC och PNR  
• Arbetssätt och uppdrag (se bifogad ppt för alla punkter) 

 
 
Alla medlemmar ombeds återkoppla till Jessica angående synpunkter på arbetet som 
presenterat senast den 21 juni, Jessica förmedlar inkomna synpunkter till respektive 
arbetsgrupp. 
 
Thomas B-E föreslår att valet av ordförande och vice ordförande förskjuts med 6 månader 
för en säker övergång. Thomas föreslår också administrativt stöd samt att ordförande, vice 
ordförande och sekreterare får tillgång till låne-PC från RCC Väst. 
 
Thomas B-E meddelar att  Socialstyrelsen har återupptagit platsbesök på alla RCC igen där 
också representanter från PNR ska medverka. 
 
Alla medlemmar i rådet ombeds åter igen att meddela om de vill medverka i det arbete 
som PROVÉ genomför med PNR. Deltagande medlemmar på mötet  meddelar att det 
ställer sig bakom det. Ingrid begär ordet och meddelar att hon avslutar sitt medlemskap i 
rådet. 
 

Laget runt 

Felicia; inget att tillägga 

Thomas A; imponerad av arbetsgruppernas arbete 

Elsy; Informerar om PNRs kommande nätverksträff den 21 oktober kl. 16.00 – 18.30 på 
temat ”Patient- och medborgarmedverkan”. Föreläsare; Magnus Karlsson och Mio 
Fredriksson. Inbjudan skickas till alla medlemmar i vårdprocessgrupperna inom RCC Väst, 
patientföreningar, olika nätverk m.fl. 

Per; bra möte och god grund för fortsatt arbete. 

Christina; Håller med Per och ser fram emot det fortsatta arbetet. 

Sten; bra möte och inväntar materialet. 

Elin; bra dag och ser fram emot det fortsatta arbetet. Tack till arbetsgrupperna som grjot 
ett bra arbete och gett energi. 

Natalie; hoppfull inför framtiden. 

Gerd; har deltagit i ett digitalt möte arrangerat av Blodcancerförbundet med syfte att 
stötta Patient- och närståenderepresentanter på RCC. Blodcancerförbundets kansli vill veta 
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mer om hur PNR fungerar i de olika regionerna, vilka frågor man jobbar med och hur 
förbundet kan stötta på en nationell nivå. Deltagarna informerade kort från sina respektive 
PNR. Glädjande är att broschyren ”Så vill vi ha det”, som Väst tagit fram, används och 
uppskattas i de olika PNR regionerna. 

Nahid: Ser fram emot att rådet blir bättre, bra arbete som hittills gjorts, människor kan 
alltid bli bättre. RCC-dagen var väldigt bra och rådet som helhet kan hjälpa till med mycket. 

Ingrid; Bra Rcc-dag, tack till Thomas och Anna. Tack till alla arbetsgrupper, lämnar av olika 
skäl rådet. 

Mia; Bra möte idag och ser fram emot nästa möte. 

Sara; bra möte och ser positivt framåt. MVP för äggstockscancer ska fastställas 4 juni- Nu 
kommer alla gynekologiska diagnoser få sin egen MVP, istället för att alla ska ha en 
gemensam. Bra att det blir så. 

Jan-Åke; bra möte idag. 

Anna Verdoes; särskilt tack till Bertil, Gerd och Ingrid för ert fina arbete i PNR. En blomma 
kommer med bud till er under morgondagen. 

Thomas B-E; tack till alla f dagens möte och allas insatser. Vi ska alla arbeta för att PNR  
utvecklas positivt. Tack till Ingrid, Bertil och Gerd för ert arbete i PNR. 

 
 
 
 
 

Vid tangentbordet: 

Jessica Mellquist, Rcc Väst 

Granskat av: 

Christina Hansson, PNR 


	Möte 210602 Patient- och närståenderådet väst, PNR
	Jan-Åke hälar alla välkomna till dagens möte.
	Spelreglerna för dagens möte – Jessica
	Jan-Åke lämnar över till Hanna och Karin
	Arbetspaket – Grupputveckling; Hanna och Karin -
	Arbetspaket– Gränssnitt RCC Väst; Anna och Jessica
	Arbetspaket/grupp – Roller, uppdrag och mötesformat; Jan-Åke. Christina, Per, Christer, Jessica
	Arbetspaket/grupp - Prioriterade mål; Elsy, Natalie, Felicia, Jessica
	Arbetspaket/grupp – Valberedning; Thomas A, Sara, Elin
	Arbetspaket/grupp – Policy; Elsy, Elin, Inger, Jessica
	Laget runt


