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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-05-31 

Närvarande: Christina Hansson, Elsy Samuelsson, Natalie Stoltz, Inger Franzen, Sten B 

Carlsson, Louise Olausson, Martin Persson, Sara Wendel, Thomas Axberg, Jan-Åke Simonsson, 

Felicia Jansson, Sara Afzelius, Jessica Mellquist RCC Väst 

 
Christina hälsar alla medlemmar välkomna till mötet. 

Dagordningen godkänns 

Föregående minnesanteckningar godkänns 

Spelregler för mötet 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Natalie 
 

”En liten runda” Vi hälsar de nya medlemmarna Sara Afzelius, Martin Persson och Louise 

Olausson välkomna. Alla berättar kort om sig själva och om vad man har med sig in i mötet 

idag. 

Info från RCC – det senaste från RCC, påminner alla om att läsa nyhetsbrevet från nationella 

samordnaren Hans Hägglund, för att hitta information om olika intresseområden. Registrera er 

för nyhetsbrevet från RCC Väst och de andra RCC-regioner. 

Kort från RCC-dagarna, EU-perspektiv och European Cancer Plan.  

Sahlgrenska har godkänts och blivit ett Comprehensive Cancer center (SCCC).  

Genomgång av Teams, alla kanaler och funktioner.  

Mall för arvode ska fyllas i digitalt i det PDF-format den är gjord i. Blanketten mejlas tillbaka 

som PDF till arvode@rccvast.se. Glöm ej bifoga kallelse samt eventuella kvitton. 

Viktigt att alla som kan närvarar om gruppen bestämt att det ska vara fysiskt möte. Vid särskilda 

förhållanden kan man ansluta digitalt, men det erbjuds inte per automatik för alla. 

 
Återkoppling från arbetsgrupper 

• Jämlik vård ur PNR:s perspektiv – Felicia, Inger, Sten och Jessica  

Undersöker om kontaktsjuksköterska finns som en omvårdnadsvariabel i registren. Gruppen 

avvaktar svar från statistik-enheten om det finns med som en variabel.  

•  Remissarbete – Christina, Elsy, och Sten 

Ny lathund för att läsa NVP, fokuserar på det psykosociala inte det medicinska. Vill man svara 

på det medicinska kan man göra det som enskild person. 

Genomgång av lathunden. Påpekar vikten av att läsa vårdprogrammen. När man lämnar åsikter 

ska det göras i ett nytt mejl, ingen mejl-tråd. Skriv vilket NVP samt vilket avsnitt det gäller. 
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Jessica visar vart man kan hitta vårdprogrammen på www.cancercentrum.se/vast 

• Planering för nätverksträffar – Christina, Elsy, Sara och Jessica 

Information från träffen den 12/5, då alla PNF i vårdprocessgrupperna bjudit in. 

Gruppens nästa uppgift är att planera en ny träff till hösten med PNF samt en nätverksträff för 

patientföreningarna. Digitala möten ökar antalet deltagare, ska vi fortsätta digitalt eller ordna 

fysiska möten? Efterfrågar en ny medlem till arbetsgruppen. 

• Struktur och implementering – Christina, Elsy och Jessica 

Strukturerar och implementerar framtaget resultat från utvecklingsarbetet med Prové. Förslag 

på mandatperioder samt uppdragsbeskrivning har godkänts av RCC Västs ledning. 

• Så vill vi ha det- Natalie, Nahid och Sten 

Hur sprida? Olika förslag från gruppen. SCCC ska hitta sätt att nå ut till alla som arbetar med 

cancer. Kanske kan den vägen användas när den är etablerad. Fråga vårdpersonal hur de tror att 

skriften kan få mest spridning. Vända oss till omvårdnadsordförande, de har koll på vilka som 

är kontaktsjuksköterskor. 

Lämna broschyren personligen till olika vårdinrättningar. Mejla skriften till sittande 

sjukvårdsstyrelse efter valet. Även sprida till vårdcentraler, inte bara sjukhus. 

 

Rapport från övriga grupper där PNR finns med 

 
NAP - Nationellt PNR – ordförande och vice ordförande från de sex PNR som finns i landet. 

På mötet i maj gjordes en grundligare presentation respektive PNR.  

Vilka frågor kan vara aktuella att driva nationellt? T.ex. ojämlikheten i olika regioner gällande 

lymfterapeuter, lymfbehandlingar. ASIH skiljer sig åt i olika regioner men kan man vara svårt att 

påverka nationellt. Beslut fattas regionalt och blir därför svårt att lyfta på nationell nivå. 

Sara föreslår att man kan arbeta med Min vårdplan nationellt.  

Fundera på förslag som ska lyftas nationellt, skicka till Elsy och Christina inför nästa PNRmöte. 

 
Cancerrehabilitering 

Efterfrågar en ny PNF till Cancerrehabiliteringsgruppen, Martin visar intresse och kommer att 

bli kontaktad av Sofie Grinneback kontak. 

 
SCCC – Sahlgrenska Comprehensive cancer center  - Sara W 

Sahlgrenska godkändes i maj av Organisation of European Cancer Institute ( OECI) och är 

numera ett CCC. Ska rekrytera verksamhetsledare, kommunikatörer mm för att driva SCCC 

http://www.cancercentrum.se/vast
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som en paraply-organisation för alla olika verksamheter inom cancer. Fokus bland annat på 

jämlik cancerrehabilitering inom Sahlgrenska. SCCC ska vara en kunskapscentra och stödja de 

verksamheter där cancerpatienter får rehabilitering, bland annat primärvården.  

 
Kraftens hus - Sara W 

Sjukvårdsstyrelsen beslutade 2020 om ett Kraftens hus i Göteborg,  

Sara sitter som representant i projektgruppen tillsammans med ytterligare en 

patientrepresentant. Pandemin har gjort det svårt att få fart i projektet. Projektledare anställdes 

under våren, uppstartsmöte blir till hösten.  

Jessica berättar bakgrunden till Kraftens hus Borås för de nya medlemmarna i rådet. 

 
Nätverket för sexuell hälsa – Christina, Nahid och Sara 

SRHR - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det startades 2020 ett nätverk för detta 

då sexuell hälsa behöver lyftas. Även för detta nätverk har pandemin påverkat möjligheten att 

komma i gång. Möte den 9/6. Rapport på nästa möte. 

 
Länsgemensam Medicinsk Riktlinje (LMR) palliativ vård – Elsy och Jan-Åke 

LMR-Gruppen hade möte 19 maj, arbetet sker i fyra arbetsgrupper - Tidig identifiering av 

palliativa vårdbehov, Fortbildning, Palliativa vårdens organisation och Samverkan mellan olika 

vårdgivare. I gruppen finns representanter från alla nivåer där palliativ vård bedrivs, företrädare 

från regionen, primärvård, hemsjukvård, särskilda boenden, hospice, närståenderepresentanter, 

fysioterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter. LMR ska nu sammanställas och kommer ut på 

remiss under hösten. 

 
SVF-PREM (PREM- Patient Reported Emotional Measures) - Elsy 

En grupp från RCC som träffar samordningsansvariga på de olika sjukhusen. Har inte varit 

något möte på ett tag. Sara A anmäler intresse att vara med i gruppen som patientrepresentant. 

 
RCC-dagarna 

Sara W och Natalie va på RCC dagarna i Umeå 17–18 maj. Mycket fokus på prevention och 

tidig upptäckt, alkohol och övervikt bland annat. Natalie och Sara skriver en rapport. 

 
Övriga frågor - ordet är fritt 

SIP (Samordnad Individuell Plan). Frågan lyft om detta är något som PNR ska arbeta med. Ska 

det ingå i Min vårdplan? 

Christina kommer att ingå som PNF i Vårdprocessen CUP- okänd primärtumör. 
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Genomgång av alla arbetsgrupper för de nya medlemmarna. Martin anmäler intresse för 

arbetsgruppen ̈ Så vill vi ha det¨. 

PNR kan ses fysisk om behovet finns, enlig VGR:s riktlinjer.  

 

Vi kommer överens om tider för höstens möten: 

• OBS Ändrad till 26 augusti 8.00-12.30 (digitalt) 

• 30 september 8.30-12.00 (Digitalt) 

• 25 oktober 9.00-16.00 (Fysiskt) 

• 16 november 8.30-12.00 (Digitalt) 

• 6 december 9.00-16.00 (Fysiskt) 

 

 

 

Vid datorn: Natalie Stoltz 

Granska av: Christina Hansson, Elsy Samuelsson 

Justerat 220819 av Jessica Mellquist, RCC Väst 

 

 


