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Minnesanteckningar PNR väst 21-12-15 
Närvarande via Teams: Christina Hansson, Elsy Samuelsson, Jessica Mellquist, Thomas Axberg, 
Nahid Ebadi, Inger Franzén, Felicia Jansson, Gerd de Neergaard, Mia Boqvist Olsson,  
Jan-Åke Simonsson, Per Svensson, Bertil Uppström, Sara Wendel, Sten B Carlson. 

 

 
1. Christina hälsar välkommen till dagens möte. 

 
2. Spelregler för mötet 

Jessica redovisade och påminde om spelreglerna för dagens möte. 
 

3. ”En liten runda” 
Mötesdeltagarna informerade de övriga om vad som är aktuellt för dem idag. Per 
informerade om att han varit med på njurcancerprocessens möte och blev positivt 
mottagen där. Gerd och Bertil aviserade sina avgångar i och med dagens möte 
eftersom deras mandattid löpt ut. Jessica tackade dem för deras tid i PNR. 
Sten undrade om en processägares uttryckssätt om sin verksamhet som 
”produktion” var lämpligt. 

 
4. Godkännande av dagordning och föregående minnesanteckningar 

Dagordningen för dagens möte accepterades. Inga invändningar anfördes mot 
föregående utmärkta mötesanteckningar. 
 
Elsy informerade om brevet angående ASIH som skickats till GP och företrädare för 
regionens sjukvård. GP har inte fört in brevet och mottagarna var okunniga om vad 
PNR är, vilket krävde information. Viktigt att informera om detta i anslutning till 
framtida skrivelser. Har inte hittills påverkat något annat än att svar inkommit om 
att en beställning till Sahlgrenska har gjorts. Positivt med reaktion men är inte 
tillräckligt. Flera processägare har också reagerat på att ASIH försvinner. 
 
Informerades om att Sten åtagit sig att skriva dagens minnesanteckningar. 

 
5. Rekapitulation från förra mötets WS gällande 

a. Tidig upptäckt 
Vi avvaktar med denna fråga till ett kommande möte där Marcela Ewing 
kommer att inbjudas. Christina har talat med henne om detta.  
Även med Marie Boëthius om att komma och informera om SVF. 

b. Jämlik vård 
Denna fråga blir temat i dagens grupparbete. Definition av ”Jämlik vård” 
finns att hitta hos Socialstyrelsen. 
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c. Palliativ vård – LMR 
Även denna fråga skjuts till ett senare möte. 

 
6. Resultat av grupparbetet 

 
Grupp; Sara, Jan-Åke, Thomas, Felicia: 
Medicinsk excellens/medicinska resultat i centrum för begreppet Jämlik vård. 
Tid är en viktig faktor för att nå bästa resultat men också pga. jämförbarheten. 
Avstånd ska inte prioriteras före tillgång till bästa möjliga vård. 
 
Personcentrering är en förutsättning för jämlik vård. Undersöka vad som är centralt 
för individen är grundläggande för att kunna definiera om insatser är jämlika. 
 
Prioriteringsordning utifrån medicinska behov är centralt för jämlik vård. 
Privat vård och vårdtillgång baserat på tillgång till privat vårdförsäkring ställs åt  
sidan när medicinskt behov prioriteras. 
Viktigt att diskutera hur privata vårdalternativ påverkar jämlik vård. 
 
Nationell styrning/kontroll av vården, dess köer och förändring av kontrollerat 
införande av läkemedel är en väg mot större jämlikhet i vården. 
 
Grupp; Per, Inger, Elsy och Bertil: 
Cancermediciner , nationellt beslut skall följas. 
 
Nationell alt centraliserad operationskö. (En kirurg som opererar ofta blir 
duktigare) 
 
Privat sjukvård samordnas med offentlig sjukvård för att uppnå rättvisa. 
 
Vanlig budget/avd är ett dåligt styrsystem och leder till felprioriteringar. Under 
Coronan har samarbetet mellan olika cancerformer (den horisontella 
organisationen) fungerat mycket bra och lett till förkortade köer. Ta vara på 
erfarenheten! 
 
De socioekonomiska frågorna måste hanteras bättre för en rättvis och jämlik vård!  
Det får inte vara så att språk/kultur leder till ojämlik vård och att den som kan tala 
för sig och har kontakter prioriteras. (den starke vinner!) 
 
Grupp: Mia, Christina, Nahid, Gerd, Sten: 
Nationella vårdprogram är viktigt, inte minst för jämförelse mellan olika 
vårdprogram. 
 
Alla ska ha samma vård oavsett egna förutsättningar. Coronapandemin har visat på 
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skillnader mellan samhällsgrupper. 
 
Läkemedelsrådet inom VGR ska inte avvika från övriga Sveriges 
rekommendationer. 
 
Riksgemensamma köer. 
 
Kommentarer: 
Gerd: vi måste hitta en konkret fråga att jobba med. 
Elsy: ska hela PNR jobba med jämlik vård, eller en arbetsgrupp? 
Arbetsgrupp bestående av Inger, Sara och Felicia beslutades. Ska ta fram frågor för 
prioritering av och beslut i PNR. 
Christina: granskning av NVP för redovisning i februari gör Christina och Elsy. 
Utskick kommer och synpunkter tillbaka 20 januari. 
Sten: anmälde sig att medverka i gruppen NVP, dock inte ensam. Kommer att delta 
i sammanställningen i februari. 
Jan-Åke är med i gruppen för LMR Palliativ vård. Elsy vill också gärna vara med i 
den gruppen eftersom ytterligare en person efterfrågas. 
 

 
7. Kraftens hus – Göteborg 

Projektgruppen är identisk med den för Borås, med ett undantag. Sara är ny 
patientrepresentant.  
Sara informerade: Startmöte, initierat av projektgruppen, hölls under hösten. En 
grupp patienter deltog också. Nytt möte i projektgruppen i januari, varefter Sara 
kan återkomma med utökat behov av patientrepresentanter. 
Skövde är inget alternativ som ingår i uppdraget. 
Processen med Borås tog ganska lång tid då inriktningen från början var Göteborg. 
När man väl ändrade sig till placering i Borås gick det ganska snabbt. 
Detta beroende på att man fick kontakt med centralt placerade personer i 
kommunen, vilket inte var lika lätt i Göteborg. Var också lättare att få kontakt med 
näringslivet i Borås. 

 
8. Palliativa vårdprocessgruppen – representant? 

Christina vill vara med i palliativa vårdprocessgruppen efter Louise som lämnat PNR. 
 

9. Övriga frågor 
SCCC; Information om projektet lämnades av dem som är med där: 
Synpunkter har lämnats på klinisk studier och patientnöjdheten. 
Patientrepresentanterna har blivit väl mottagna och argument som framförs 
lyssnas det på. Planerat är två träffar/termin enligt Elsy. Besök från ackrediterings-
organisationen väntas till sommaren 2022. 
Patientrådet för SCCC är fortfarande ett interimistiskt råd. Idag ingår 6 personer, 
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målet är att bli 9. 
Viktigt att i alla sammanhang vara tydlig med att detta är ett eget råd ”i linjen” och 
inte PNR som är ett fristående råd. 
 
Per föreslog att vi skall ha kvar oavslutade frågor från tidigare möten i 
minnesanteckningarna tills vi anser att de kan utgå. Antogs som ett bra förslag. 
 
-  

 
10. Ordet är fritt 

a) Föredraget om Cancerprevention 14/12 kommenterades: 
Christina: HPV-vaccinering är viktig ger en möjlighet att utrota en cancerform. 
 
Sten: Kunskapen om broschyren ”Så vill vi ha det” är ganska begränsad vilket 
framgick vid ett omvårdnadsgruppsmöte. 
 
Många inlägg om begreppet processad mat. Inte helt klart vad som är processat 
och inte. Kanske bra med ett förtydligande från Ellen Brynskog vid ett PNR-
möte. 
Thomas hänvisade till ett program med  Skavlan där en forskare berättade om 
processad mat och energi-innehåll. Finns på SVT-play. 

 
b) Information från Jessica 

- Mötesanteckningar ligger i Teams och på RCC Västs hemsida. 
- Mötet 21/4 flyttas till 20/4. Ingen hade invändningar. 
- Mötet 25/1 blir digitalt. 
- Anser att vi i Nationella arbetsgruppen för PNR ska ta upp frågan om 
distribution av ”Så vill vi ha det”. 
- Rekrytering av nya medlemmar till Rådet och nya patient- och 
närståendeföreträdare till vårdprocessgrupperna behövs. Jessica ska skicka ut 
en länk till broschyren om uppdraget som patient- och närståendeföreträdare. 
 

11. Vad har du med dig idag? 
Gerd och Bertil tackade för sig med detta sista möte. 
Allmänna uppfattningen var att det var ett bra möte med givande 
gruppdiskussioner och bra engagemang. 
Jessica tackade Gerd och Bertil för vad de gjort inom PNR. 
 
Christina tackade alla för dagens möte och önskade  
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 


	Minnesanteckningar PNR väst 21-12-15

