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Minnesanteckningar möte 5:2019, 8 oktober 2019 

Patient- och Närståenderådet, 
Stockholm-Gotland 
Deltagare: 

Stig Hanno (ordförande), Margareta Haag (vice ordförande), Siri 

Kautsky (sekreterare), Anita Wanngren, Barbro Sjölander, Eva 

Backman, Christina Saloonen Andersson, Elisabeth Asker, Jan 

Bagge, John Stewart, Marina Fredriksson, Staffan Strååt, Solveig 

Lind, Ola Olsson, Lena Pinner, Gunilla Petterson, Pia Bergman 

 

Föreläsare:  

Sven-Åke Lööv  

 

Anteckningar: 

1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnades.  

2. Val av justerare. 

John Stewart valdes till justerare 

3. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes 

4. Godkännande av minnesanteckningar från föregående möte 

den 28 augusti 2019. 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes. 

5. Val av ordförande och vice ordförande 2020-2022. 

Jan Bagge från PALEMA valdes till ordförande, Marina 

Fredriksson från ILCO valdes till vice ordförande. 

6. Presentation om Centrum för hälsodata av Sven-Åke Lööv. 

För presentation se bilaga 1. Önskan om patientföreträdare från 

PNR till centrum för hälsodata, kriterier/uppdragsbeskrivning 

återkommer Sven-Åke Lööv med. 

7. Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) - 

Information från arbetet och gruppens förslag till 
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arbetsformer och rollen som Patient - och 

närståendeföreträdare (PNF).  

Information från senaste mötet med NAP. Minnesanteckningar i 

bilaga 2.  

8. Cancerplanen 2020-23. VKN:s beslut 24 september 2019. 

Stig ledde presentation och diskussion kring beslutet från 

kunskapsstyrningsnämnden (se bilaga 3). 

9. Hur ska/vill vi inom PNR och i samverkan med RCC arbeta 

med Cancerplanens genomförande. 

Lena Sharp har markerat i skrivelsen från PNR vad hon anser 

återkommer i Cancerplanen(se bilaga 4). Katja Markovic 

Lundberg och Siri Kautsky ska inventera vilka processer som 

har aktiva patientföreträdare. Stig presenterade en folder om 

patientsamverkan i England för läsning och analys om det är 

applicerbart på PNR (se bilaga 5). Förslag till att en arbetsplan 

kring rekrytering av företrädare tas fram. Prioritering bör ske av 

områden som PNR ska fokusera på i Cancerplanen.  Det 

existerar arbetsgrupper i PNR och nya behöver bildas för att 

kunna fortsätta arbetet med stödprocesserna och de frågor som 

PNR vill prioritera (se bilaga 3). Tillägg av arbetsgrupp kring 

primärvården gjordes.  

10. Palliativ vård – information och samtal. 

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/anhorig---

narstaende/film-stod-till-dig-som-ar-narstaende-till-nagon-

som-ar-obotligt-sjuk-eller-vardas-i-slutet-av-livet/  

Genomgång av NVP och Cancerplanen med avseende på 

palliativ vård (se bilaga 3). PNR utser arbetsgrupp och 

företrädare, Möte med processledare för palliativ vård under 

hösten, workshop kring ”aktiv överlämning” årsskiftet 2019-2020.  

11. Information  

- Sjukhusgruppen 

Barbro Sjölander rapporterade från möte med chefer från 

KUH. Sjukhuset ska cancer-certifierats (se bilaga 6). Stig 

Hanno, Barbro och Eskil Degsell deltar i certifierandet. 

Försök till ett gemensamt möte med sjukhus och föreningen 

för bröstcancer misslyckades pga. tidsbrist hos sjukhuset. 

https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/anhorig---narstaende/film-stod-till-dig-som-ar-narstaende-till-nagon-som-ar-obotligt-sjuk-eller-vardas-i-slutet-av-livet/
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/anhorig---narstaende/film-stod-till-dig-som-ar-narstaende-till-nagon-som-ar-obotligt-sjuk-eller-vardas-i-slutet-av-livet/
https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/anhorig---narstaende/film-stod-till-dig-som-ar-narstaende-till-nagon-som-ar-obotligt-sjuk-eller-vardas-i-slutet-av-livet/
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Intresse finns fortfarande och frågan behöver fortsätta 

drivas.  

- Siri 

Siri informerade om utbildning för företrädare den 26/11, 

kommande jävsdeklaration och påminnelse om påskriven 

överenskommelse från företrädarna.  

12. Övriga frågor 

Klagomålshanteringen – eventuella klagomål anmäls till 

verksamheten där anledningen till klagomålet inträffade. En 

elektronisk blankett finns på pilot på 1177. Önskan om att bjuda 

in representanter från patientnämnden eller liknande för 

information om klagomålshantering. Internationella patientdagen 

är 4 december. 

13. Nästa möte 4 december 16:00-19:00. 

14. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 


