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Protokoll punkt 1-6 och  

Minnesanteckningar punkt 7- 13  

PNR väst 211008 kl. 08.30 – 11.30 

Närvarande: Bertil Uppström, Christina Hansson, Elsy Samuelsson, Gerd de Neergaard, Felicia 

Jansson, Inger Franzén, Jan-Åke Simonsson, Jessica Mellquist, Louise Holmqvist, Mia Boqvist 

Olsson, Nahid Ebadi, Natalie Stoltz, Sara Wendel, Sten Carlsson, Thomas Axberg 

 

1. Jan-Åke öppnar dagens möte och hälsar välkommen 
 

2. Elsy utses att skriva dagens minnesanteckningar 
Bertil utses att justera punkterna 5 och 6, då det i dag genomförs val. 

 
3. Minnesanteckningar från förra mötet har varit utskickade och ingen har några 

frågor eller något att tillägga.  
 

4. Värdegrund och spelregler för mötet 
Jessica går genom de gemensamma spelreglerna: 
 

5. Valberedningen har ordet 
Valberedningen har bestått av Thomas, Sara och Elin. 
Thomas berättar om valberedningens arbete 
 
Till ordförande, fram till 2022-12-31, föreslår valberedningen Christina Hansson 
Inga ytterligare kandidater finns.  
PNR väljer Christina till ordförande. 
 
Till vice ordförande, fram till 2022-12-31, föreslår valberedningen Elsy Samuelsson. 
Inga ytterligare kandidater finns. 
PNR väljer Elsy till vice ordförande.  
 
Valberedningen har trots gediget arbete inte hittat kandidater till posterna som 
sekreterare och vice sekreterare.  
Efter diskussion i PNR finns ett förslag att ha ett delat ansvar för att 
minnesanteckningar skrivs.  
PNR väljer att gå på detta förslag. En lista kommer att tas fram inför nästa PNR. 
 

6. Val av valberedning för kommande period 
PNR väljer Sten Carlsson, Felicia Jansson och Mia Boqvist Olsson till valberedning 
inför kommande val. 
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Jan-Åke tackar avgående valberedningen för arbetet och lämnar över till Christina 
att leda resterande möte. 
 

7. Ordförande har ordet - Arbetet framåt för PNR  
Christina tackar för förtroendet och gör en reflektion över det som finns framför oss 
i PNR.  

 
8. ”En liten runda”  

Var och en reflekterar över vad man har med sig in i dagens möte. 
I gruppen finns positiva tankar för framtida arbete och att det känns skönt att 
komma igång igen. Det finns stor energi för att arbeta framåt och en gemensam 
längtan om att åter kunna träffas fysiskt. 

 

9. VGR:s Rese- och mötespolicy 
Denna har varit utskickad till PNR tidigare. 
I denna finns angiver att inom VGR ska man ha fysiska möten endast när det 
verkligen gynnar arbetet. Det pågår ett arbete med att anpassa tekniken så att man 
ska kunna ha hybridmöten.  
Jessica berättar att nästa möte för PNR kommer att bli ett hybridmöte. 

 

10. Status för arbetsgrupper: 
 

a. Policygruppen 
Elsy, Inger, Elin och Jessica fick i december 2020 i uppdrag att se över 
policys, arbetssätt m.m. för PNR. Gruppen avslutas nu och lämnar nu över 
en mindmap över inom vilka områden det behövs tydlighet. Nu är det PNRs 
uppgift att jobba vidare med detta.  
Bilaga Policy 

b. Prioriterade mål 
Elsy, Felicia, Natalie och Jessica fick i december 2020 i uppdrag att ta fram 
underlag för en workshop där PNR skulle ta fram några viktiga områden att 
prioritera. Alla medlemmar ombads tidigt i år att lämna in tre förslag till 
arbetsgruppen. En sammanställning av förslagen har gjorts och fyra större 
områden har framkommit. Gruppen avslutas nu och lämnar över fyra 
mindmaps till PNR som underlag för det fortsatta arbetet. 
Bilagorna Cancerrehabilitering, Kontaktsjuksköterska, PNR och Vård o 
Samhälle 

c. Nätverksträff 21 oktober 
Christina, Elsy, Sara, Per och Jessica har förberett höstens Nätverksträff på 
temat brukarmakt samt patient och medborgarmedverkan. Vi påminns om 
att vi ska anmäla oss och även sprida inbjudningarna. RCC har skickat ut ca 
400 inbjudningar.  
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d. Nationella vårdprogram 
Christina och Elsy har just nu ansvar för att sammanställa remissvaren. 
Pågående remissrunda avslutas 15/11. Inför nästa remissrunda är det dags 
för andra att ta över denna uppgift. Vi enas om att detta är en viktig uppgift 
som under åren medfört många förbättringar i Vårdprogrammen vad gäller 
de områden vi tittar på.  

e. PNR goes SRHR 
Sara, Nahid och Christina deltar i ett nätverk tillsammans med de som inom 
regionen jobbar med dessa frågor. 
 

11. Ordet är fritt 
SCCC.  
Louise, Bertil, Sara och Gerd ingår i patientråd inom SCC. Möten vara annan vecka.  
Palliativ processgruppen.  
Jan-Åke och Louise är sitter med i denna grupp och tar upp frågan om att ASIH i 
Göteborg läggs ner till årsskiftet. Kan PNR agera i denna fråga? Punkt på nästa möte 
Kraftens Hus 
Sara deltar i denna arbetsgrupp.   
Min vårdplan nationellt.  
Sara deltar i detta arbete. Remissrunda pågår nu för de texter som ska vara samma i 
samtliga min Vårdplan. 

 
12. Övriga frågor 

Christer Pettersson bestämt sig för att sluta som patientrepresentant. 
Jessica har fått i uppdrag att se över alla överenskommelser för oss som patient- 
och närståendeföreträdare. 
Nationellt PNR bildat. 

 
13. Vad har du med dig härifrån idag?  

Generellt positiva tankar om dagens möte. Skönt att komma i gång igen. Mycket 
energi för arbetet framåt. 
 

Christina tackar för idag och avslutar mötet 
 
Elsy Samuelsson har skrivit vid dagens möte. 
 
Punkterna 1-6 justeras av 
 
Mötesordförande  Justeringsman 
 
_____________________ ________________________  
Jan-Åke Simonsson  Bertil Uppström 
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