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Minnesanteckningar från patientrådets 
konstituerande möte 120402 

 

Närvarande 
Anna-Lena Sunesson 
Bengt Sjöberg 
Carolina Ludvigsson 
Ewa Jonsson 
Malin Andersson 
Margareta Sundsten 
Margareta Wickman 
Owe Persson 
Thorbjörn Lindberg 
Åke Näslund 

 

  Mötesanteckningar 
 

1. Owe öppnar mötet. 

 

2. Owe inleder med punkter angående patientrådets funktion,  

 Vikten av att fånga upp medlemmarnas synpunkter. 

 Patientrådets medlemmar eller andra personer från respektive 

patientorganisation kommer att bli aktuella som representanter i olika 

processer. 

 Att patientrådet samlas gemensamt kring allmänna frågor. 

 

3. Anna-Lena går igenom RCC:s förväntan på patientrådet, 

 Att vara rådgivande organ. 

 Remissinstans för tillexempel regionala anpassningar av vårdprogram, 

samverka i utformning av en gemensam mall för skriftlig vårdplan och 

skriftlig patientinformation bland annat. 

 Föreslå hur samordning av utbildning för patientföreningarnas 

medlemmar och närstående ska ske. 

 Att senast den 15 december 2012 sammanställa en rapport över 

patientrådets arbete under det gångna året, och där lyfta fram ett antal 

viktiga frågor ur ett patientperspektiv. 

 



 

2 
 

4. Anna-Lena informerar även om planerna att tillsätta en processledare för ” 

Vägen in”, allmänläkarperspektivet. 

 

5. Resekostnader samt övernattningskostnader till de som reser till exempel från 

Sundsvall i samband med rådets möten kommer RCC Norr att stå för. 

 

6. Owe utses till ordförande för patientrådet för ett år framåt. 

Ledamöter finns utsedda samt vissa suppleanter. De suppleanter som inte 

finns med på patientrådets lista är Kjerstin Helgestrand, bröstcancerföreningen 

och Bengt Näckholm, prostatacancer. 

 

7. Det föreslås att Agneta Franzén, Skåne Och Marie Andersson, Stockholm 

stryks från listan för patientrådets representanter eftersom de inte kommer att 

kunna delta i patientrådets möten. Anna-Lena tar med sig det till RCC 

ledningen som får komma med ett förslag hur detta ska hanteras. 

 

8. Genomgång av namnförslag på representanter, förslaget fastställs. Med 

undantag för representanterna från föreningen hormonproducerande tumörer 

och hudcancerföreningen. (se punkt 7).  

 

9. Malin utses till ständig sekreterare som tillsammans med ordförande 

sammanställer dagordning inför varje möte. Ärenden anmäls av var och en 

fram till en vecka före mötesdatum. Justerare utses vid varje mötestillfälle. 

 

10. Önskan från RCC är genomförande av fyra möten per år, vilket också rådet 

godkänner. 

 

11. Patientrådets första uppgift blir att ta fram en strategi/verksamhetsplan för de 

övergripande frågorna, vilket behöver kunna bollas tillbaka med föreningarna. 

 

12. Nästa möte bestäms till den 30 Maj klockan 18.00 i lokal Täljstenen, By 27. 

Malin kallar till mötet. Huvudpunkten blir arbete med strategiplan, ett dokument 

som håller över tid. För att frågorna ska hinna diskuteras bör mötena vara tre 

timmar. Sista datum för att lägga in en fråga på dagordningen sätts till den 23 

maj, även bilagor ska medfölja om sådana finns. 

 

13. Ett intresse om patientdeltagande i processarbetsgruppen finns, en förfrågan 

angående detta.  

 

14.  Önskemål om en gemensam lösenordsskyddad sida på nätet, rimligtvis på 

RCC Norrs hemsida som är särskild för patientrådet. Malin undersöker 

möjligheten till detta. 
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15. Bröstcancerföreningen frågar hur vårdgarantin ser ut i länet? P1 sänder ett 

program om det. 

 

16. Det kvalitetsprogram som prostataföreningen har gjort skickar Malin via mail 

till patientrådet. 

17. Frågor som är viktiga för patientrådet att arbeta med är: 

 Fördomar 

 Vikten av anhörigstöd, hemortslandstinget betalar inte vistelse för 

anhöriga vilket utgör en ekonomisk fråga om den anhörige kan vara 

med. 

 

18. Deltagare som anmäler sig till mötet den 15 maj i Stockholm är: Åke Näslund, 

Carolina Ludvigsson. Margareta Sundsten och Thorbjörn Lindberg är 

intresserade och utses till reserver. 

 

19. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare     
Malin Andersson    

         

 

 

 

 
 


