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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-04-20 

Närvarande: Jan-Åke Simonsson(fm), Christina Hansson, Thomas Axberg, Felicia Jansson, 
Sten Carlsson, Elsy Samuelsson, Nahid Ebadi, Sara Wendel, Maria Boqvist- Olsson och Jessica 
Mellquist. Nathalie Stoltz och Inger Franzén (via Teams på fm) och Jessica Mellquist, RCC 
Väst. 

Christina hälsar alla medlemmar välkomna till mötet. 

Dagordningen godkänns 

Föregående minnesanteckningar godkänns 

Spelregler för mötet 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Maria 
 
”En liten runda” – medlemmarna berättar kort om vad man tar med sig in i mötet. 
Info från RCC Jessica informerar om det senaste från RCC och påminner alla om att läsa 
Nyhetsbrevet från nationella samordnaren, Hans Hägglund, för att hålla sig uppdaterad och 
hitta information om olika intresseområden. 
Jessica går igenom Teams-kanal och mall för arvode, som hädanefter ska fyllas i digitalt. Jessica 
mejlar ut mallen. 
Glöm inte att registrera er för nyhetsbrevet från RCC Väst och andra RCC-regioner. 
 
Punkter att följa upp: 
Så vill vi ha det. Kommer att delas ut av kontaktsjuksköterskorna inom SCC. 
Inget nytt kommit fram när detta startar. 
Palliativa vårdprocessgruppen, Jan-Åke och Christina informera på nästa möte. 
 
PNR ska informera på nästa regionala processdag den 20 maj, Felicia och Christina deltar. 
 
Ersättare till vårdprocessgrupp cancerrehabilitering, till nästa möte 20 maj ersätter Natalie. 
Remissvar LMR Cancerrehabilitering inlämnad, sammanställning pågår och går sedan till PPR 
(Program-och Prioriterings Rådet) 
 

Återkoppling från arbetsgrupper 

• Jämlik vård ur PNR s perspektiv ska undersöka kontaktssjuksköterska. 
Jobbar vidare med den frågan. Hur följer vården upp var finns dom och var inte. Finns 
kontaktsjuksköterskan med som en omvårdnadsvariabel i kvalitetsregistret? 

• NVP workshop efter lunch 

• Nätverksträff 12/5, en påminnelse skickas till Patient-och närståendeföreträdarna inom 
RCC Väst. Sista anmälningsdag är 8/5. Planering för hösten. 

 
Ny arbetsgrupp bildas: 

• Hur ska vi nå ut till fler med broschyren ”Så vill vi ha det”? I gruppen ingår Nathalie, 
Sten och Nahid. Gruppen gör tillsammans med Elsy projektplan. Sammankallande är 
Nathalie. 
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Rapport från övriga grupper där PNR finns med 
Kraftens hus Göteborg – info-träff  för personer som vill engagera sig via möte på zoom. 
Projektgruppen har fått en ny ledare, Camilla Tuneberg på 50 procent. 
1 juni blir det ett större fysiskt möte för cancerberörda och andra intressenter. I maj planeras 
möte med patientföreningarna. 
 
Nätverket för sexuell hälsa har fått ny utvecklingsledare, Victoria Tauson. Nätverket har 
inplanerad träff 9 juni. 
 
SCC (Sahlgrenska Cancer Center) har inplanerat informationsmöte den 27 april,18.00-20.00, i 
aulan på Sahlgrenska sjukhuset. Talare är Johanna Svensson, verksamhetschef på Onkologen, 
de nytillsatta ”Lead cancer nurse” och representanter från patientrådet på SCC. 
 
Work-shop/bikupor 
Diskussion i storgrupp. PNR-gruppen anser att det är viktigt att fortsätta svara på NVP. Vi ser 
över och diskuterar strukturen för detta. Lathunden ses över till nästa PNR-möte. 
När vi svarar på NVP är det viktigt att ha ett längre tidsperspektiv. Våra synpunkter kommer 
först med vid nästa revidering. 
När du svarar skriv tydligt och vilket stycke det gäller. OBS inga mejltrådar! 
Bevaka att området du ansvarar för är med. 
NVP som nu är ute på remiss måste vara inlämnade 4 Maj till Sten, Elsy och Christina för 
sammanställning. 
 

Övriga frågor - ordet är fritt 

Per Svensson avslutar sitt arbete i PNR, fortsätter i vårdprocessgruppen för njurcancer. 

Rekrytering av fler medlemmar till rådet är på gång. 
På RCC-dagarna åker Sara, Nathalie och Jessica. 
Mötet avslutades med ”Vad har du med dig härifrån idag?” 
 
Nästa möte: 31 Maj 9.00 till ca 16.00– Stationshuset Konferens, Bergslagsgatan 2 Göteborg 
 
Vid pennan 
Maria Boqvist Olsson 
 

Granskat av: 

Christina Hansson 

Elsy Samuelsson 

Jessica Mellquist 
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