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Minnesanteckningar PNR väst 21-11-11 kl. 8.45 – 15.30

Närvarande: Christina Hansson, Jessica Mellquist, Mia Boqvist Olsson, Felicia Jansson, Louise
Holmqvist, Sten B Carlson, Thomas Axberg, Elsy Samuelsson, Per Svensson

Närvarande via Teams: Inger Franzen, Bertil Uppström, Sara Wendel, Gerd de Neergaard, Jan-Åke
Simonsson, Nahid Ebadi

1. Christina öppnar dagens möte och önskar välkommen.

2. ASIH/palliativ vård Elisabet Löfdal
Elisabet inleder med att redogöra för det vårdorganisatioriska läget; antalet
vårdplatser, upplösningen av ASIH-teamen.

Kan PNR göra något gällande det rådande läget?  – Elisabet berättar att
beslutsprocessen inte kan påverkas, kommunens beslut är redan fattat. Däremot
kan PNR efterfråga den långsiktiga planen samt den palliativa vårdstrukturen.
Föreslår även att kontakta Hälso- och sjukvårdsnämnden. Försöka påverka på olika
nivåer.

Vid diskussion om hur PNR ska nå fram, lyfts en idé om att börja på en högre
organisatorisk nivå. Förslag ges på att skriva insändare till GP, samt kontakta
Sahlgrenskas politiker och ledning. PNR beslutar att Thomas ska skriva, Thomas
kommer återkomma med utkast och detaljer.

3. Spelregler för mötet
Jessica går igenom spelreglerna för dagens möte.

4. ”En liten runda”
Var och en i rådet ger en kort uppdatering om vad som är aktuellt för en själv samt
delar med sig av sina reflektioner. Tankar om att det är spännande att komma igång
med PNR igen, samt trevligt att få vara på plats fysiskt igen.

PNR informeras om att Felicia i förväg har utsetts att skriva dagens
minnesanteckningar.

5. Godkännande av dagordning och föregående minnesanteckningar
Ingen i PNR har något att tillägga. Minnesanteckningar från förra mötet är
godkända, men ska skrivas på. Jessica ska kontakta berörda parter för underskrift.

6. Punkt att ta upp - Louise
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Louise berättar att hon ska sluta som patient- och närståendeföreträdare, och tackar
för sin tid inom PNR. PNR tackar Louise för allt arbete hon har gjort.

7. Work-shop - arbetet framåt utifrån arbetet som prioriterade mål ”Vård och
samhälle” tagit fram kring vård och samhället.
PNR delas upp i grupper om två för att diskutera vilka frågor som anses vara de tre
viktigaste.

Mindmaps delas ut med följande huvudområden:
1) “PNR” handlar om rådet i sig.
2) “Cancerrehabilitering” handlar om vad som är viktigt för de som är berörda av
cancer.
3) “Kontaktsjuksköterska” har fokus på kontaktsjuksköterskans roll och ansvar.
Förslag till punkt: “Stöd till kontaktsjuksköterska”.
4) “Vård och samhälle” handlar övergripande om livsstil och vården i sin helhet.
Förslag till punkter: “Vårdcentralen” och “Aktiva överlämningar”.

Grupperna lyfter sina åsikter och tankar.

Följande punkter har fått flest röster: 1) “Tidig upptäckt” (screening och prevention
ingår) 4 röster, 2) “Jämlik vård” / “riskgemensamma köer” 3 röster, 3) “Palliativ vård”
3 röster, 4) “Vårdcentraler” 2 röster, 5) “Psykosocialt stöd” 2 röster, 6)
“Helhetsansvar” 2 röster.

PNR lyfter punkten “Tidig upptäckt”, PNR beslutar att kontakta Marcela för att få
mer information.

PNR diskuterar resultatet och kommer fram till följande:
Utifrån punkten “Palliativ vård” ska Thomas författa ett förslag till ett öppet
brev/debattartikel till kommunens politiker, Hälso- och sjukvårdsnämnden, GP.

PNR anser att “Jämlik vård” ingår i NVP, målet är att det ska vara jämlikt mellan de
olika vårdprogrammen. Christina lyfter en önskan om att någon mer i rådet tar på
sig ansvaret att sammanställa vårdprogrammen.

Dagens workshop avslutas med att PNR beslutar att arbeta med följande tre punkter
framöver: “Tidig upptäckt”, “Palliativ vård” och “Jämlik vård”.

8. Kontaktperson/personer för SVF?
Elsy berättar om sitt uppdrag.

Jessica delar Nationell Patientenkät. Frågor kan förbättras. Förslag ges gällande att
PNR ska finnas med som referensgrupp där.
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Till nästa möte ska Christina prata med Marie om uppdraget.

9. Besvara nationella vårdprogram?
Till nästa möte ska medlemmarna i PNR ge svar om vilka som vill vara med att delta,
besvara och påverka.

10. Kraften hus – Gbg
Rådet diskuterar beslutet gällande att Kraftens hus kommer att bli av. PNR har i
övrigt inget att tillägga under denna punkt.

11. Vad ska PNR presentera på julinternatet 2021?
PNR diskuterar och lyfter följande förslag: “Nystart PNR Väst 2.0”, “Ny
organisation/nystart”, “Prioriterade mål”, “Ny ordförande/ny vice-ordförande”,
“Arbetat vidare under en pandemi”, “Grupputveckling”, “Digitala möten”, “PNR som
organisation”, “Hybrid-möten”.

12. Status för arbetsgrupper: någon som har något att presentar sedan sist?
a. Nätverksgruppen

Kraftens hus blir en nätverksträff.
Enkät är utskickad och 18 svar är inkomna, från nätverksträffen den 21
oktober.
PNR anser att ett digitalt format är en bra form när det gäller föreläsningar,
då alla PNR i landet har möjlighet att delta, leder till större spridning.
Christina föreslår att PNR ska jobba för patientföreträdare.
Förslag till att bjuda in patientföreträdare och patientorganisationer, hålla
workshop med vad de kan behöva för stöd från PNR.

b. Vårdprocessgruppen
Jan-Åke berättar kort om kommande möte som ska hållas.
I LMR kan en till person tillsättas.

c. Nationella vårdprogram
Inget att tillägga.

d. SRHR
Fysisk möte 19/1 2022, Christina är anmäld och önskar att någon mer
patientrepresentant kan vara med att delta.

SCCC
Gerd berättar att acktrediteringsprocessen är i fokus. Pågår 10-tal olika
improvement-plans (handlingsplaner för förbättrningsområden).
Patientrådet har blivit involverat att arbeta med två av dessa. Gerd och Bertil
upplever att deras åsikter och synpunkter genuint tas på allvar, samt att de
känt sig oerhört välkomna.

13. Mötestider för 2022
PNR diskuterar mötestider till nästa år. PNR beslutar att vartannat möte ska hållas
digitalt och varannat hybrid, preliminärt fram till hösten 2022.
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Till nästa möte, 15/12, ska var och en tänka ut vad man ska och kan bidra till.

PNR beslutar följande mötestillfällen:
● Hybridmöte ska äga rum i januari, 25/1 2022, heldag.
● Digitalt möte ska äga rum i mars, 8/3 2022, halvdag.
● Hybridmöte ska äga rum i april, 21/4 2022, heldag.
● Digitalt möte ska äga rum i maj, 31/5 2022, halvdag.

14. Övriga frågor
Mail – teckna personförsäkring. PNR beslutar att frågan bör lyftas och drivas på
nationell nivå, då det är en stor fråga. Christina tar med sig frågan.

PNR presenterar sig kort för varandra.

15. Ordet är fritt
PNR beslutar att Sten skriver minnesanteckningar under mötet 15/12.

Elin Svensson är delaktig i en grupp om patientmedverkan i verksamhet, förfrågan
om patientrepresentant från PNR vill delta och berätta om sin upplevelse av
röntgen. Gerd kan ställa upp, eventuellt Per.

16. Vad tar vi med oss härifrån idag?
Positiv feedback. Bra diskussioner och planering. Nystart. Vid hybridmöten bör vi
vara disciplinerade och prata en i taget, då kan de som deltar digitalt följa med
bättre. Bra energi och motivation.

Jessica ber PNR att läsa igenom utbildningen på RCC Väst för patient- och
närståendeföreträdare.

Christina avslutar mötet och tackar för idag, ber PNR fundera på vad var och en kan ställa
upp med.
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