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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-01-25 

Närvarande: Thomas Axberg, Felicia Jansson, Elsy Samuelsson, Per Svensson, Christina 

Hansson, Jan-Åke Simonsson, Sara Wendel, Nathalie Stoltz, Sten B Carlsson, Mia Boquist 

Olsson, Inger Franzen och Jessica Mellquist, RCC Väst. 

 

Ordförande Christina hälsar alla medlemmar välkomna till mötet. 

Dagordningen för dagens möte godkänd. 

Föregående minnesanteckningar Läggs till handlingarna. 

Spelregler för dagens mötet 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Inger åtar sig uppdraget för dagens möte. Ett schema samt 

rutin för hur minnesanteckningarna ska hanteras kommer tas fram. 

”En liten runda” – medlemmarna berättar kort om vad man tar med sig in i mötet. 

Info från RCC Inbjudan har kommit till ett digitalt möte den 11/5 från RCC Sydöst gällande 

Utvecklingskraft Cancer under temat ”Framtidens cancervård”.  Fyra medlemmar från PNR 

Väst erbjuds att delta, är du intresserad anmäl det till Jessica. Arvoderas ej. 

Generellt innehåll i Nationella Vårdprogram, (NVP) kommer att tas fram av en nationell 

arbetsgrupp. 

Inom VGR har nu mag- och tarmcancerscreeningen startats. Mia från PNR har representerat 

patientperspektivet.  

Det finns ett nytt SVF för Myeloproliferativ neoplasi (MPN) sedan 22-01-14. 

Organiserad Prostata Testning (OPT) fortsätter inom VGR. 

Under rådande restriktioner på grund av Covid-19 får RCC Väst inte kalla till fysiska möten. 

Christina och Elsy och har deltagit på möte med Nationellt PNR inför möte med RCC 

samverkan 22-01-27. Mötet handlade om vad vi patient-och närståenderepresentanter 

prioriterar i överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022”. Nationellt PNR beslutade att 

lyfta fram bland annat screening och forskning. 

Gällande att lämna remissvar på NVP så är det Christina och Elsy som är aktiva och efterfrågar 

fler från gruppen som deltar i arbetet. Sten är intresserad att vara med i arbetet. 

Tidig upptäckt – Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi, Medicinsk 

rådgivare vid RCC Väst med projektuppdrag för RCC Stockholm/Gotland gällande ”Tidig 

upptäckt av cancer”. 

70-80 % av alla cancerpatienter söker vård för besvär hos primärvården innan de får sin 

diagnos. Patienter uppvisar inte samma symtom som när det kommer in i slutenvården, därför 
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behöver ett särskilt IT-stöd utvecklas för primärvården. Olika datasystemen inom vården 

försvårar då de inte är sammankopplade och man inte kan skapa en helhetsbild om patienten. 

Under pandemin har kampanjen ”Cancer håller inte avstånd” startats för att få människor att 

våga söka vård för sina besvär. 

 

Vad kan PNR hjälpa till med? Förslag från Marcela: 

Hjälp att sprida kampanjen ”Cancern håller inte avstånd”. Förslag att PNR kontaktar Emelie 

Ljunggren, kommunikatör RCC Väst, som har arbetat med att ta fram informationen kan vara 

en bra person för att hjälpa till att sprida kunskapen. Denna information är generell och riktar 

sig till allmänheten. Sprida information om att det finns SVF för att öka medvetenheten hos 

patienterna om vad man kan efterfråga som patient. 

En gemensam aktion kring livsstilssjukdomar och hur man lever hälsosamt. 

Arbetsgruppen kring jämlik vård kan ta med sig idéer gällande att föra ut information. 

Återkoppling från olika grupper/områden  

SRHR: Inget nytt att rapportera. Mötet inställt. 

Jämlik vård ur PNRs perspektiv: gruppen har haft två möten. Projektplanen är godkänd. 

Gruppen ska nu hitta något konkret som PNR kan arbeta med. 

LMR palliativ vård: Gruppen har haft uppstartsmöte och bildat fyra arbetsgrupper. Jan-Åke och 

Elsy ingår i varsin arbetsgrupp. 

Palliativ vård för barn: PNR ombeds bevaka frågan. 

SCC: ackrediteringen till SCCC, ett fysiskt möte är planerat i februari. Patientrådet på SCC 

arbetar med frågan om cancerrehabilitering. 

Kraftens hus Göteborg planerar tillsätta en projektledare och det finns planer om en 

paraplyorganisation för Kraftens hus Sverige. 

Nätverksträffen: Inget nytt att rapportera. 

Struktur och implementering: gruppen arbetar vidare med resultatet av utvecklingsarbetet. 

Återkoppling från förra mötet 

Mail till alla medlemmar den 3/1 om processad mat. 

Så vill vi ha det - marknadsföring. Diskussion om olika alternativ. PNR ska kontakta olika 

intressenter för att fråga om den visats vid olika möten. 

Övriga frågor 

Medlemmarna uppmanas att läsa artiklar om SVF som skickades ut den 11/1 bra att få mer 

kunskap om SVF. Kontakta Marie Boëthius och be henne informera om SVF på kommande 

möte i februari. Alla i PNR ombeds skickar en fråga om SVF till Elsy inför mötet. 

Fråga om hur vi kan inspirera till att fler tar på sig ett uppdrag som PNF i vårdprocessgrupper? 
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Ordet är fritt  

Några nya medlemmar är på väg in i PNR samt att det är två patientföreträdare som arvoderas 

per vårdprocessgrupp. 

En ny arvodesblankett skickas under den närmaste veckan och kallelse ska alltid bifogas 

arvodesansökan.  

Till nästa möte ska vi fundera på om PNR ska bilda en arbetsgrupp för att påverka politiker 

inför riksdagsvalet. 

Mötestider OBS ÄNDRINGAR 

Nästa möte flyttas till den 24 februari kl. 12.30 – 16.30 

Mötet i mars flyttas till den 23/3 kl. 08.30. OBS! Inget möte den 8/3! 

Möte 20/4 planeras till att bli en fysisk heldag. 

Möte 30/5 planeras till att bli en fysisk heldag. 

Vad tar du med dig härifrån idag? 

Alla medlemmar får säga några ord om dagens möte och vad de tar med sig. 

Christina avslutar dagens möte och tackar alla för ett bra engagemang. 

Vid pennan 

Inger Franzén 

Jessica Mellquist 

Granskat av 

Christina Hansson och Elsy Samuelsson 
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