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Regionalt cancercentrum väst  
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Möte 210831 Patient- och närståenderådet väst, PNR 
Minnesanteckningar 

Närvarande: Jan-Åke Simonsson, Nahid Ebadi, Felicia Jansson, Inger Franzèn, Thomas 
Axberg, Elsy Samuelsson, Sten B Carlson, Christina Hansson, Gerd de Neergaard, Natalie 
Stoltz, Sara Wendel, Bertil Uppström, Per Svensson 

Från RCC Väst; Jessica Mellquist 

Från PROVÉ; Hanna Främme och Karin Jonason  

 

 

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 från Prové 

 
• Sammanfattning av utvecklingsprojektet och återkoppling på varför detta arbete 

görs (se bifogad PowerPoint, PPT). 
o Tidplan 
o Projektorganisation och bemanning 
o Projektets roller  

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

 

Dagens uppdrag: upprätta rutiner för hur gruppen ska följa spelreglerna: 

Kommunikations- och spelregler 

På möten ska vi:  

• Visa respekt och  omtanke för varandra.  
• Vara vänliga och trevliga mot alla.  
• Låta alla som vill komma till tals, att alla ges möjlighet att få säga sin mening och 

respektera varandras åsikter. 
• Ha fokus på aktuell fråga/ämne. Om man svävar ut, hjälper ordförande till att 

komma tillbaka till frågan.  
• Välkomna varandra genom att börja med en mötesrunda så att alla får prata om 

hur de har det och var de befinner sig just nu. 
• Avsluta varje möte med ”laget runt”: Hur tycker jag att dagen har varit och vad tar 

jag med mig från dagens möte. 
• Arbetsgrupperna redovisar var de befinner sig i processen.  
• Ha en punkt på agendan ”Ordet är fritt”. 
• Skicka ut rapporter via mail innan mötet så att alla har möjlighet att vara pålästa.  

 

På mail ska vi: 

• Vara korta och koncisa.  
• Endast diskutera sakfrågor. Samarbetsfrågor tas fysiskt eller på telefon för att 

undvika missförstånd. 
• Vara försiktiga med hur vi uttrycker oss genom det skrivna ordet då ansiktsuttryck, 

tonfall och kroppsspråk inte finns med. 
• Be om en förklaring om man är osäker på vad som menas.  
• Inte skriva i affekt utan låta det gå en stund eller en dag.  

 

I andra situationer ska vi: 

• Tänka igenom hur vi uttrycker oss i olika situationer för att mottagaren inte ska 
missförstå vad det är vi menar.  

• Ha ett förlåtande synsätt för att öppna upp och minska risken för missförstånd.  
• Be om en förklaring om man är osäker på vad som menas eller avses. 
• Engagera oss och fullfölja arbetet i de arbetsgrupper vi ingår i. 
• Ta hänsyn till våra individuella fysiska- och psykiska förmåga. 
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Grupparbete: 

Efterlevande av spelregler, diskussion i smågrupper: 

 
Hur ska vi påminna oss om spelreglerna? 
 
Sammanställning av det ni kom fram i grupperna: 
 

- Agendapunkt på varje möte (under kommande år). 
- Starta mötet med att påminna om spelregler 

- Spelregler på dagordningen (en gång/halvår)  
- Är det dessa spelregler vi ska fortsätta med, eller saknas något? 
- Bidrar spelreglerna till vårt klimat? 
- Efterlever vi spelreglerna? 

 
 
Hur ska vi göra om vi inte efterlever spelreglerna? 

 
Sammanställning av det ni kom fram till i grupperna: 

 
- Ta upp det direkt, på mötet, om en spelregel inte fungerar, direkt återkoppling (inte 

vänta)! Alternativt lyftas på laget runt 
- Någon typ av åtgärd om beteendet upprepas, inte låta det fortgå 
- 3 gånger per år, möte om hur kommunikationen fungerar, så ingen bär med sig det 
- Ordföranden är inte den som ska dela ut sanktioner – man får diskutera gemensamt 

i gruppen om något inte fungerar 
- Jessica har samtal/enkät en gång per år, för att kolla att alla trivs 
- Att återkoppla till person direkt och inte ringa runt till andra för att efterhöra vad 

man tror att personen menade.  
- Meningsskiljaktigheter mellan personer löses mellan individerna i första hand. 

Lyfter i andra hand till ordförande/RCC. 
- Utgå från sig själv och hur man själv kan ändra sitt beteende. Att ändra beteende är 

en inlärningsprocess och vi behöver alla hitta metoder som passar oss för att ändra 
vårt beteende. 

- Arbeta med tryggheten i gruppen. Finns det, är det lättare att lyfta och 
uppmärksamma direkt för att undvika missförstånd.  

- Acceptera olikheter – Skilja på sak och person. 
- Definiera ”Laget runt”. Sedan tidigare har medlemmarna under denna punkt lyft 

saker som föreläsningar mm. som man vill delge alla andra samt annat som inte 
”passat in” någon annanstans. 
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Grupparbete 

Träna på att ge positiv feedback 

Johari fönster används för denna aktivitet och det är ett verktyg för självkännedom, 
personlig utveckling  gruppdynamik. Johari fönster kan användas för att öka sin självinsikt 
och för att optimera samarbete och effektivitet i grupper genom att öka öppenheten i 
samspelet med andra. Detta sker när vi ökar vår tydlighet mot andra samtidigt som vi är 
goda lyssnare och är lyhörda inför andra. Fälten blir större eller mindre beroende på 
graden av ömsesidigt förtroende. Detta förtroende beror i hög grad på gruppens förmåga 
att ge och ta emot feedback. 

Syftet med feedback är att hjälpa varandra att utvecklas och förbättra samarbetet.   
En person får reda på effekterna av sitt handlande för att handlandet – sedd och hörd - ska 
kunna förändras. Avsikten med att ge och ta emot feedback är att gruppen ska bli mer 
effektiv, växa och nå sin fulla potential. Att bli sedd och få respons på hur man presterar 
och beter sig är förutsättningen för att kunna utvecklas och bli bättre. 
Feedback ska vara äkta och ärlig och man ger den för den andres skull. Förslag från Hanna 
och Karin är att gruppen fortsätter träna på att ge varandra positiv feedback, då det ger en 
varm och trygg känsla. Gruppen kan skapa en rutin och hitta former för hur man ska arbeta 
vidare med att ge positiv feedback till varandra. 
 
 
Metod för positiv feedback 

Beskriv 
• Ett beteende 
• Din känsla 
• Dess konsekvenser 
• Vad vill du personen ska fortsätta göra 

 

Efter förfrågan från Carin Mannefred ska rådet utse representant till arbetsgruppen som 
ska ta fram en Länsgemensam medicinsk riktlinje, LMR, för palliativ vård. Gruppen utser 
Jan-Åke Simonsson men ställer frågan tillbaka om varför man inte efterfrågar två 
representanter. Svar från Carina: 

”Jag har tillsammans med processledare från VästKom tagit fram ett underlag till 
Uppdragshandling för detta arbetet, och den har sedan har godkänts i 
Kunskapsrådet och kommer att tas i VVG Vårdsamverkan idag. Uppdragshandlingen 
är undertecknad av Hälso- och sjukvårdsdirektören samt chef för VästKom.  
Vi har föreslagit en liten arbetsgrupp med fem personer från vardera VGR och de 49 
kommunerna, och då föreslog vi endast en PNF. Arbetsgruppens underlag till LMR 
kommer att kommuniceras i VP-gruppen och där finns två PNF.” 
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Laget runt 

 

Christina; bra och positivt möte 

Louice; behöver vi ha en fest för avtackning av Ingrid? 

Bertil; trevligt möte 

Per; fortsätta med positiv feedback 

Gerd; instämmer med Per 

Felicia; tack för ett bra möte 

Thomas A; vill komma tillbaka till PNR:s uppdrag 

Elsy; Jag hoppas vi bygger för framtiden. 

Nahid: bra möte, bra stämning, mötet gav mycket energi. Är det möjligt att få alla 
presentationer skickade i ett och samma mail? 

Sten; bra möte, vill ses fysiskt snart. 

Inger; positivt och trevligt möte 

Natalie; bra möte, blickar framåt 

Sara;  

Jan-Åke; kloka synpunkter som kommit fram idag. 

 

Tillägg: Jessica informerade under ”laget runt” att Bertil, Ingrid och Gerd har fått blommor 
skickade till sig från RCC Väst som ett tack för deras engagemang. Rekommendationerna 
under pandemin har satt stopp för alla sammankomster. 

Jan-Åke tackar för allas medverkan och avslutar mötet. 

 
 
 

Vid tangentbordet: 

Jessica Mellquist, Rcc Väst 

Granskat av: 

Christina Hansson 
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