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Minnesanteckningar från möte för PNR väst 22-09-27 
Närvarande: Christina Hansson, Sten Carlson, Mia Boqvist, Felicia Jansson, Martin Persson, 
Jan Åke Simonsson, Sara Afzelius, Nahid Ebadi, Inger Franzen deltar delvis via länk. 
 
Christina hälsar alla välkomna till mötet och även till de speciellt inbjudna Thomas Björk-
Eriksson och Anna Karevi Verdoes 
 
Thomas och Anna lämnar information från RCC: 

o De förs en hel del kommunikation om eventuella förändringar som kan komma 
med anledning av valet. 

o Diskussionen som startade på Koncernkontoret 2018 fortsätter angående RCC 
”tillhörighet/hemvist” denna diskussion ännu inte klar. Detta kan innebära 
förändringar för RCC. Det finns förslag om att RCC ska komma närmare SU. Men 
Thomas påpekar vikten av ett självständigt RCC. Vilket PNR håller med om. 

o Det som påverkar RCC just nu och PNR är att man inom koncernkontoret har 
anställningsstopp. Vilket för PNRs del innebär att RCC inte har kunnat anställa en 
ny utvecklingsledare till PNR. Marie Boëthius kommer att ersätta Jessica Mellqvist 
som RCC väst representant i nationella PNR (NAP) tills ny utvecklingsledare 
utsetts.  

o RCC styrgrupp har fått en ny ordförande, Lars Rex som vid senaste mötet 
efterträdde Marie Röllgård som går i pension. Marie Röllgård blev genast tillfrågad 
och tackade ja till att ingå i arbetet med Kraftens Hus i Göteborg. 

o Verksamhetsplan för RCC väst 2023 ska upprättas och PNR är välkomna att bidra. 
o Thomas påpekar vikten av kontinuerligt och nationellt samarbete för en cancervård 

som kan ge patienterna nytta och värde. 
o Den tidigare cancersamordnaren på SKR Hans Hägglund slutade i augusti, 

rekryteringsarbetet för tillsättandet av ny cancersamordnare pågår. TF 
cancersamordnare är nu Helena Brändström. PNR kan komma med synpunkter till 
detta rekryteringsarbete via RCC väst. 

o Nya mailadress för anställda inom RCC eftersom RCC går in VGR IT. Det innebär 
att istället för rccvast.se blir mailadressen för t.ex arvode blir adressen 
rccvast.arvode@vgregion.se. 

o Anna meddelar att man anställt en konsult för att sköta arvodeshanteringen, hon 
börjar sin anställning den 1/10, så räkna med förseningar av arvodesutbetalningar i 
början. 

o Thomas tog också upp, i samband med att vi diskuterade mötestider för PNR, för 
de medlemmar som fortfarande är ”arbetsför” ålder, om man eventuellt kan göra 
tjänsteköp hos de företag som personen jobbar i. 

o Övriga förändringar för PNR i samband med att vi inte har någon utvecklingsledare 
 Anna har lovat hjälpa till med sammanställning av projektbeskrivning 
 Pernilla Lembing är behjälplig med mötesbokningar både på plats och 

digitalt, gäller även vid projektarbetstid. 
o Förslag som kommer upp är att samtliga medlemmar i PNR ges möjlighet att 

närvara vid hela ”julinternatet” 1 - 2 dec. 
o Vad vill PNR lyfta för fråga på julinternatet? 



2 

 

Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

Dagordningen godkänns 

Föregående minnesanteckningar godkänns 

Spelregler för mötet 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Nahid 
 
”En liten runda” – medlemmarna berättar kort om vad man tar med sig in i mötet. 
 
Punkter att följa upp: I uppdrag från föregående möte fick gruppen i uppgift att läsa igenom 
patientnämndens rapport ”Tiden räknas” och reflektera hur den kan följas upp. Sten informerar 
om att han kontaktat Vuokko och fått besked om att den kan läggas upp på PALEMAs 
hemsida. Samtliga medlemmar kan alltså distribuera den vidare i lämpliga forum. 
 
Återkoppling från arbetsgrupper: 
Nätverksträff genomfördes den 13/9 med PNF (Patient-och Närstående Företrädare) i 
vårdprocessgrupperna. Planerar in nytt möte under senhösten eller våren 2023. 
Ansvariga i PNR Felicia, Martin, Sara W och Christina. 
 
Jämlik vård Felicia informerar om att de försökt ta fram via kvalitetsregister hur många som 
har registrerad kontaktsjuksköterska i dessa register. Kommer att skriva ny projektbeskrivning 
eftersom denna gått ut. Tar hjälp av Anna Verdoes. 
 
Sexuell hälsa Inplanerat nytt möte med denna grupp 19/10 
 
Remisser på RCC hemsida finns nu 5 NVP (Nationella Vård Program) som är ute på remiss 
samt ett standardiserat vårdförlopp (SVF) som också är ute på remiss. Samt ett flertal MVP 
(Min Vård Plan) Sten har tagit fram en mall som kan användas vid genomläsning, underlättar 
när sammanställning ska göras. (Finns på Teams använda en mall per NVP) Sänd svar till Sten 
och Christina innan den 1 november. 
 
Så vill vi ha det Samtliga PNR medlemmar ska dela ut broschyren på de mottagningar och 
vårdavdelningar som de har kontakt med. 
 
Enkät PNR-PNF samtliga medlemmar i PNR och PNF representanter har fått denna enkät, 
fyll i och skicka in en per uppdrag. 

 
Rapport från övriga grupper där PNR finns med 
NAP PNR väst har genom Sten och Christina haft möte med nationella PNR, alltså med 
representanter från samtliga sex PNR i Sverige. Och efter detta möte med RCC i samverkan. 
Sten och Christina lämnar rapport. Sofi Grinneback och Victoria Tausson informerar bland 
annat om utbildning angående cancerrehabilitering som de håller på att ta fram till 
Primärvården och specialistvården. 
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Cancerrehabilitering Martin berättar att han blivit inbjuden till nästa 
cancerrehabiliteringsmöte för att tala om sina erfarenheter vad det gäller cancerrehabilitering. 
Nästa möte 22/11, fullbokat  
 
SCCC ingen info 
 
CUP och AOS Christina informerar om att nästa möte är den 4/11. 
 
Kraftens Hus Ingen rapport från denna grupp. 
 
LMR palliativ vård Är ute på remissrunda, innefattar inte barn. Det som kommit fram sedan 
senaste mötet är att Göteborg ska starta upp ASIH på nytt. Vad det gäller uppstart ASIH gäller 
detta även barn. Förslag från gruppen var att bjuda in Elisabeth Löfdahl för mer information.  
 
SVF PREM m.fl ingen info  
 
Européen Cancerplan – ny information angående förslag screening 
 
Övriga frågor - ordet är fritt 
Valberedningens förslag: Ordförande Christina Hansson, vice ordförande Sten B Carlson 
Val genomförs vid nästa möte. 
 
”Livet däremellan” Informationsbroschyr framtagen av PALEMA, Hjärntumörföreningen 
och Lungcancerföreningen. PNR anser att denna är användbar även till andra diagnoser. 
 
Vad har du med dig härifrån idag?  
Mötet avslutas 
 
Nästa möte: 25 oktober Skagerak RCC Väst. 
 
Sekreterare 
Nahid Ebadi 
 
Avstämning  
Christina Hansson  
Sten B Carlson 
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