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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-02-24 

Närvarande: Christina Hansson, Thomas Axberg, Felicia Jansson, Elsy Samuelsson, 

Nahid Ebadi, Jan-Åke Simonsson, Sara Wendel, Nathalie Stoltz, Sten B Carlsson, Inger 

Franzen, Vuokko Elner och Jessica Mellquist, RCC Väst. 

 

Ordförande Christina hälsar alla medlemmar välkomna till mötet välkomnar Vuokko 

tillbaka som medlem i PNR. 

Dagordningen för dagens möte godkänd. 

Föregående minnesanteckningar Läggs till handlingarna. 

Spelregler för dagens möte 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Thomas 

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

Information från RCC: 

• Nyhetsbrevet från Hans Hägglund nationell cancersamordnare skickas ut till alla som 

har eget ansvar att ta del av det. 

• Malin ska delta i ett nationellt möte med syfte att diskutera  omvårdnadsvariabler i NVP. 

Man arbetar även med generiska texter kring omvårdnad som nu är tänkta att speglas i 

indikatorerna. 

• Utbildning för nya nationella vårdprogramhandläggare i veckan. 

• Helena Brändström och Ulrika Ros kommer hit 22/3 för diskussion kring lever-galla 

vårdprogrammen. 

• Uppdatering av Hälsoskattningen för cancerrehabilitering är på gång. Inväntar nu 

validitets och reliabilitetstestning. 

• Ny nationell samordnare för MVP Claire Micaux, är på plats. 

• Koloskopi-gastroskopi kurs är igång och är fysisk. Deltagarna är både läkare och SSK. 

Dialog pågår kring att utbildningen ska bli högskoleberättigad d.v.s. ge högskolepoäng. 

 

Återkoppling från arbetsgrupper: 

• Nätverksgrupp för sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter, (SRHR) ansvarig 

utvecklingsledare Victoria Tauson. PNR:s arbetsgrupp ingår i denna. Representanter 

från PNR är Sara, Nahid och Christina. Arbetet vilar på grund av pandemin. 

• Jämlik vård ur PNR:s perspektiv. Arbetsgruppen består av Felicia,  Inger, Sara och 

Jessica. Normer inom vården skapar negativa hinder och en diskussion om hur man kan 

påverka och medvetandegöra detta. Affischer, handböcker och nätverksträffar nämndes. 

Vuokko tog upp regionens hemsida, VGR-fokus, som är regionens länk för 
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information. Hur kan man använda sig av sociala medier och undersöka vilka andra 

PNR som arbetar med sociala medier? 

• NVP: (Nationella vårdprogram) Elsy meddelade att synpunkter på två NVP har 

inlämnats. Den 15 februari kom det fyra nya NVP och sex patientinformation MVP 

(Min Vårdplan), vars synpunkter ska vara inlämnade under maj. Christina, Elsy och Sten 

tittar på detta, men det finns ett önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp, så att fler blir 

involverade i detta arbete. Denna grupp kommer att arbeta fram ett förslag om en sådan 

arbetsgrupp. 

• Nätverksträff: Under våren planeras ett möte med de 27 patientföreträdare som finns i 

de olika vårdprocessgrupperna.  Flera av dessa grupper håller på att rekrytera fler 

representanter. Vilka förutsättningar har dessa företrädare och hur kan man utveckla 

arbetet, är frågor som kommer att tas upp? Höstens program är ännu inte fastställt, men 

funderingar kring Cancerrehabilitering och palliativ vård har kommit upp. Planering av 

detta ligger på Elsy, Sara, Per, Christina och Jessica. 

• Struktur och implementering: Efter arbetet med konsultgruppen Prové har Elsy, 

Christina och Jessica arbetat fram förslag om spelregler, uppdragsbeskrivning, 

arvodering och mandatperioder med mera. Dessa finns framtagna i särskilda skrivelser. 

Förslaget om mandatperioder ändrades till 3+2 år med möjlighet till förlängning. Detta 

gäller för de som kommer in nya fr.o.m. nu. Diskussion om antalet ledamöter kom 

också upp, man enades om 15 - 20 st. 

Rapport från övriga grupper där PNR finns med: 

LMR (Länsgemensamma medicinska riktlinjer) för Palliativ vård. Jan-Åke och Elsy är 

med i denna grupp och lämnar rapport. Bland annat tittar man på organisation, 

utbildning och fortbildning. Det finns en nätutbildning, ”Palliation ABC” 

Jan-Åke och Christina ingår i vårdprocessgruppen för palliativ vård. 

Sara är med Patientrådet inom SCC (Sahlgrenska Cancer Center) där det pågår ett 

ackrediteringsarbete för att få SU godkänt som ett Comprehensive cancercenter. 

Resultatet kommer att presenteras under maj om ett eventuellt godkännande. 

Ett nationellt arbete gällande Kraftens hus (KH), där Borås KH står som förebild, 

pågår. Det nationella gruppen är en paraplyorganisation och KH Borås äger konceptet. 

Kraftens hus Göteborg har en projektgrupp, där Sara och Sten är aktiva. 

Cancerrehabilitering. Thomas berättar att RMR (Regionala Medicinska Riktlinjer) nu är 

ute på remiss. PNR är intresserade av hur detta arbete fortgår. 

Återkoppling från förra mötet 

Nationellt PNR: Elsy och Christina ingår i gruppen. Gruppen träffade RCC 

Samverkan där togs upp bland annat: Involvering av patienter i forskningen är av stor 

betydelse. Den palliativa vården ser olika ut i landet, vilket bör uppmärksammas. 
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Kontaktsjuksköterskans roll under pandemin har till viss del försvunnit, vilket bland 

annat visar på hur skör och instabil vården är. 

SVF-information av Marie Boëthius: Marie är utvecklingsledare på RCC och ansvarig 

för Regional SVF-samverkan och om CUP (cancer utan känd primärtumör). Hon 

redovisade statistik angående SVF:s ledtider för olika cancerdiagnoser. Sammantaget kan 

man säga att det ser väldigt olika ut och många diagnoser har stora förbättringsområden. 

Hela hennes presentation kommer att sändas ut. Vidare meddelade Marie att 

vårdprocessgrupp Allvarliga ospecifika symtom (AOS) samt Cancer utan känd 

primärtumör, CUP saknar patientföreträdare och efterfrågar om det finns det intresse 

hos någon av PNR:s medlemmar? 

Övriga frågor 

Förslag från Patientrådet vid SCC, att broschyren " Så vill vi ha det" delas ut till alla 

cancerpatienter. Hur ser vi på detta?  Frågan diskuterades och till nästa gång ska var och 

en fundera på om man vill vara med i någon form av utvärdering kring denna fråga. 

Vad har du med dig härifrån idag: Alla fick tillfälle att yttra sig när vi gick laget runt. 

Elsy och Christina önskar fler som engagerar sig i arbetet med remissvar. 

Christina tackade alla för sitt engagemang och avslutade mötet. 

 

Mötestider OBS ÄNDRINGAR 

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. 

 

Vid pennan 

Thomas Axberg 

Granskat av 

Christina Hansson 

Elsy Samuelsson 

Jessica Mellquist 
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