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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-08-26 
Närvarande:  
Christina Hansson, Inger Franzen, Jan Åke Simonsson, Nahid Ebadi, Martin Persson, Sara 
Wendel, Felicia Jansson, Sara Afzelius, Sten B Carlson, Jessica Mellquist RCC Väst 

 
Christina hälsar alla medlemmar välkomna till mötet. 

Dagordningen godkänns 

Föregående minnesanteckningar godkänns 

Spelregler för dagens mötet  

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Jan Åke 
 
Information från RCC: Helena Brännström har utsetts till tillfällig nationell cancersamordnare. 
Arbete med att utse en ny cancersamordnare pågår. 
Lars Rex är ny ordförande i RCC:s styrgrupp. Christina är med i gruppen och lämnade 
informerade från deras senaste möte. 
 
Punkter att följa upp: 
PNR fick del av patientnämndernas rapport ”Tiden räknas” som publicerades i våras. 
Medlemmarna i PNR känner igen sig i de slutsatser som redovisas. 
Uppdrag: Till nästa möte läser alla igenom rapporten och reflekterar kring hur medlemmarna i 
PNR kan följa upp rapportens rekommendationer. En viktig fråga kan vara hur 
vårdprocessgrupperna kan arbeta med frågan. 
 
Återkoppling från arbetsgrupper 

• Nätverksträff:  Nästa träff är den 13 september. Elsy har varit projektledare från PNR.  
Martin Persson och Sara Afzelius anmälde intresse att delta i arbetet med kommande 
nätverksträffar. Arbetsgruppen har möte den 15 september som ska diskutera vem som 
utses till ny projektledare.  

• Jämlik vård: Felicia lämnade information. 
• Sexuell hälsa: Christina och Sara W lämnade information. Möte kommer att hållas med 

sexologer. Ambitionen är att dessa frågor ska komma med i cancerrehab-processen. 
• Remisser: Projektbeskrivningen för remissarbetet har godkänts av RCC 

verksamhetschef. Remissarbetet ska inte beakta den medicinska delen i 
vårdprogrammen. Vår uppgift är främst att lyfta frågor ur patient- och 
närståendeperspektiv. 

• ”Så vill vi ha det” Natalie, Nahid och Sten jobbar med frågan att på olika sätt sprida 
broschyren i olika sammanhang. 
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Rapport från övriga grupper där PNR finns med 
• NAP: Christina lämnade information 
• Cancerrehab: Martin lämnade information. Nytt möte för gruppen 16 september 
• SCCC: Sara informerade att öppen rekrytering av patientföreträdare pågår. 
• Cancer utan känd primärtumör (CUP): Christina lämnade information. 
• Kraftens hus: Sten lämnade information. Inget har hänt sen föregående möte.  

Ett nytt möte för intresserade av Kraftens hus Gbg planeras till 4 oktober.  
• Nätverket för sexuell hälsa: Information lämnades. 
• Länsgensamma riktlinjer för palliativ vård (LMR): Jan Åke lämnade information.  

LMR ska ut på remiss i höst. 
• SVF: Inget har hänt sen föregående möte. 
• Palliativ vård barn: Sara Afzelius lämnade information. 
 
 
European cancer plan: Arbetet har startat på europeisk nivå. 
 
Val av vice ordförande: Elsy var vice ordförande i PNR Väst och ny vice ordförande behöver 
utses. Ordföranden har tillfrågat Sten om han ställer sig positiv till uppdraget och om PNR:s 
medlemmar kan välja Sten. 
Beslut: Sten B Carlson utses till vice ordförande i PNR väst fram till 31 dec 2022. 
 
Rekrytering av nya medlemmar i PNR väst 
Under senaste halvåret har tre nya ledamöter börjat i PNR.  Dessa bör under hösten komma in i 
arbetet. Rådet anser att vi bör avvakta minst till kommande årsskifte innan det aktivt söks nya 
ledamöter i rådet. Thomas Axberg har meddelat att han slutar i PNR väst. 
 
Övriga frågor - ordet är fritt 
Var och en fick informera vad vi har med oss från dagens möte. 
 
Nästa möte:  
27 september 8.30- 16.00 RCC:S lokal Skagerak på Medicinaregatan 18G 
 
Sekreterare: 
Jan Åke Simonsson 
 
Granskat av: 
Christina Hansson 
Sten B Carlson 
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