
Minnesanteckningar från möte för Patient och Närståenderåd 2022-11.16  Kl.16.00 Digitalt  

 

Närvarande på Teams: Sten B Carlson, Christina Hansson, Vuokko Elner, Inger Franzen, Natalie 
Stoltz, Felicia Jansson, Sara Wendel, Martin Persson, Nahid Ebadi, Anna Verdoes, Elisabet Löfdahl 
och Thomas Björk Eriksson del av tiden 

 

Christina hälsar alla välkomna. 

 

Thomas och Anna lämnar ytterligare information från RCC 

Det har förts en fortsatt diskussion kring RCC organisatoriska hemvist, tillhörighet sedan 
tidigare. Thomas har kommunicerat med utredaren och förklarat verksamhetens 
uppbyggnad. RCC hade möte den 28 oktober, där PNR representerades av Sten, Felicia och 
Jan-Åke. Sammanfattningsvis finns det tre olika förslag angående RCC fortsatta organisation 
och tillhörighet. PNR kommer att få vara med och lämna synpunkter. 

 

Ordförande öppnar mötet 

Dagordningen Godkändes 

Föregående minnesanteckningar Godkändes 

Spelregler Sten drar dessa, finns i Teams. 

Sekreterare vid dagens PNR-möte: Martin Persson, sekreterare på nästa möte Felicia 
Jansson 

En liten kort presentationsrunda: Deltagarna får berätta hur och vad de tar med sig inför 
mötet. 

Föregående minnesanteckningar godkännes. Läggs till handlingarna 

Aktuell frågeställning kommer alla in på Teams plattformen Cancercentrum Fortsatt 
problem för några av oss i PNR. Planerar utbildning under våren. 

Kraftens hus Sara Wendel sitter med i valberedningen inför att det skall skapas en styrelse 
för Kraftens hus i Göteborg. Viktigt poängtera är att 50 % i styrelsen skall vara 
cancerberörda. Det finns idag en projektgrupp och arbetsgrupp för lokalfrågan. Arbetet 
fortsätter frekvent. Projektledare är Catrine Anderson. Projektgruppen har hade möte 28 
oktober. Även inplanerat ett möte den 14 december där patientföreningar bjudits. 
Lokalfrågan är ytterst aktuell, alternativ finns. Sten från PNR är involverad.  Tillgängligheten 
är väsentlig fråga för Lokal av Kraftens hus.  

 



Cancerrehabiliteringscentrum Patienter har varit inbjudna via SCCC men ingen svarade. 
Ansvarig för projektet är Johanna Svensson, verksamhetschef Onkologen. Projektledare är 
Karin Robinson. En förstudie pågår. Efter ett gemensamt beslut i PNR så bestämdes det att 
Sten och Christina gör en skrivelse till Karin Robinson.  Detta med anledning av att patient-
och närstående representanter inte varit inbjudna till förstudien. Redovisning är planerad i 
december. Mer information kommer. Med eventuell delaktighet från PNR.  

 

Regionens dag för Cancerrehabilitering 22 november Martin är inbjuden. Kommer bli 
intervjuad om sin resa om cancerrehabilitering. Syftet med dagen är att presentera den nya 
regionala medicinska riktlinjen (RMR) för cancerrehabilitering. Även en agenda för 
föreläsningar som går i temat ”Leva och inte bara överleva”. 

 

Elisabeth Löfdahl Information om Palliativ vård, och uppstart/omstart av ASIH. 

 

Återkoppling från arbetsgrupper 

Nätverksträffar Avvaktar, planerar in nytt möte som det ser ut under våren 2023. Ansvariga 
är i PNR: Felicia, Martin, Sara W och Christina. 

Jämlik vård Felicia har skickat in en ny projektplan och inväntar svar från Thomas och Anna 
RCC. Ansvarig är Felicia från PNR. 

Sexuell hälsa Inget nytt, planerat möte i februari 2023. Ansvarig är Victoria Tauson 
utvecklingsledare cancerrehabilitering och urologiska processer RCC. Ansvariga från PNR: 
Christina, Sara och Nahid. 

Remisser för NVP är inskickade. 

Återkoppling gällande övriga aktiviteter där PNR deltagit som NAP, SCCC, CUP och AOS. 
Ett intressant webinarium 16/11 om ”En dag för cancerforskning” från Karolinska 
Institutet. 

NAP Information av Christina och Sten. 

SCCC Sara informerade kort. Det kommer också att formas ett Patientråd nuvarande bara 
interimistiskt. Tillsättning. Anna Ringheim 

CUP Christina kort information 

AOS Christina kort information 

Min Vårdplan Nationell, 1177. 

 

Övriga frågor – ordet är fritt 



Vad tar du med dig här ifrån idag? 

Mötet avslutas 

 

Kommande möten 

7 december via Teams 

10 januari 16.00 – 19.00 

Sara skickar ut en Doodle  angående möte i februari. 

 

Sekreterare 

Martin Persson 

Avstämning 

Christina H och Sten B Carlson 

 

 

 

 

 

 


