
 
 
 
Minnesanteckningar från PNR-mötet 2019-12-05 
RCC Sydöst, Linköping 

 
Närvarande: Jerker Pernrud, Bengt Ekvall, Sissi Hamnström Cole, Gunilla Persson, Tony 
Nilsson, Inger Berg, Ulla-Karin Svensson, Michael Liderfors Westholm, Yvonne Subay, Matts 
Järgården, Christian Wessén, Karin Zetterqvist Nelsson, Janne Björklund, Elin Ericson, Ingela 
Jakobsson, Srinivas Uppugunduri, Per-Anders Heedman 
 
Ordförande Jerker Pernrud hälsade alla välkomna. Vi har en presentationsrunda eftersom det är 
första gången som Karin är med. Hälsningar från icke närvarande medlemmar.  
 
Information från RCC: Srinivas berättar om ny styrgrupp inom RCC – kunskapsorganisation (se 
medskickad presentation från Srinivas). SVF finns nu även för andra diagnoser än cancer, fler är 
på gång.  
Turné till sjukvården kommer att genomföras under 2020 för att visa målen inom standardiserade 
vårdförlopp (SVF). Var är vi nu och hur kommer vi dit vi ska. 
Två processledarmöten med hearing kommer att hållas under våren, 20 mars och 13 maj (video).  
2020 överenskommelse presenteras runt 19/12. Det kommer att bli satsningar på barn och SVF. 
Arbetet med nivåstrukturering tar socialstyrelsen över men RCC är fortfarande med i arbetet.  
 
Annika Asketun: Se medskickad presentation. 
 
Per-Anders Heedman: Se medskickad presentation. 
 
Patient- och närståendeföreträdarrollen: Sissi och Ingela 
Diskussion om de genomförda projekt som gjorts, vad fungerade bra och vad fungerade mindre 
bra?  
Projektet hjärtats rum: Gruppen gick efter projektmallen och det fungerade bra. Hade varit bra 
med en bestämd budget för att redan vid start veta hur mycket pengar man hade. I kommande 
projekt ska man ha en även ha en plan för vilken budget man tror sig behöva. 
 
Projektet cancerrehab-aktiviteter – en sammanfattning: Projektgruppen bestod först av tre 
personer men efter olyckliga omständigheter blev det en person som gjorde det mesta av arbetet 
och även var på plats och fick stå för presentationen. Här kunde det ha fungerat bättre. 
 
Jerker, Sissi och Ingela läser RCC sydösts verksamhetsplan för 2020 och efter det kommer vi med 
förslag och tankar på vad vi kan fokusera vårt PNR-arbete under 2020.  
Vid nästa PNR-möte så planerar vi för en workshop om hur vi ska gå vidare inom PNR. 
Fortfarande har vi många frågor obesvarade om vad som egentligen förväntas av PNR, enskilda 
och som grupp. 

- Mandattid? 
- Hur blir vi fler? 
- Fördelning mellan länen? 
- Beslut om vilka som får delta?  

 
 
 
 
 



 
Jerker och Bengt berättade om ett nordiskt möte om SVF som de varit på. 
 
Christian Wessén hade varit på flera konferenser och sammankomster som han berättade om. 
 
 
PNR-möten under 2020: 
6 februari 
7 april 
28 maj 
24 september 
3 december 
 
Skriv redan nu upp dessa datum i er almanacka. 
 
Tack för 2019 och God Jul och Gott Nytt År! 
 

 
Vid pennan 
 
Ingela Jakobsson 
RCC sydöst 
Tel:072 241 3957 
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