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Tjänsteutlåtande 

Datum 2016-01-19 

Diarienummer HS 18-2016 

 

 

Ärende 7 

Västra Götalandsregionen 

RCC Väst 

Handläggare: Nils Conradi 

Telefon: 070-780 63 08 

E-post: nils.conradi@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Förstudie kring ett Kraftens Hus i Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen finansierar en förstudie rörande ett 

inrättande av Kraftens hus i Västra Götalandsregionen med 625 000 kr.  

 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återrapportera till hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen när förstudien är klar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Regionalt cancercentrum har i uppdrag att förbättra cancervården. I syfte att 

förstärka ett omhändertagande utifrån ett helhetsperspektiv, där den svenska 

cancervården brister, föreslås en förstudie för att starta ett ”Kraftens hus” 

(arbetsnamn) i Västra Götalandsregionen. Inspirationen kommer från Danmark 

och England där denna typ av mötesplats finns. Erfarenheterna visar att 

känslomässigt, praktiskt och socialt stöd under och efter hela sjukdomsförloppet i 

denna form förbättrar förutsättningarna för patienter och närstående.  

 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) framhåller att de Regionala 

cancercentrum ska bedriva förbättringsåtgärder utifrån ett helhetsperspektiv på 

cancerpatientens behov. En central uppgift är att utgå från patientens perspektiv i 

utvecklandet av en bättre cancervård.  

 

I sitt arbete att stödja utveckling av cancervården har RCC Väst erfarit att många 

patienter och närstående upplever en alltför fragmenterad vård.  Den allmänna 

bild som framkommit vid dialoger som RCC Väst fört med patienter, närstående 

och professioner är också att det psykosociala stödet på många håll är otillräckligt 

eller saknas helt. Det framgår också att samma sak gäller i fråga om 

rehabiliteringen av cancerpatienter.  
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När en individ drabbas av cancer påverkar det även situationen för närstående. 

Många närstående till patienter med cancer upplever att de inte blir sedda av 

sjukvården och att deras behov av stöd och information inte tillgodoses. Projektet 

Livshändelsen att få cancer har arrangerat dialogdagar för olika aktörer som 

möter cancerberörda. Detta har gjorts för att öka samverkan mellan olika 

myndigheter och vården, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

CSN, kommuner, förskola, skola och arbetsgivare. Idag finns upparbetat 

samarbete med Försäkringskassa på regional nivå. 

 

För att samla inspiration och finna nya modeller och tankar om innovativa 

arbetssätt för att bättra ta hand om cancerpatienter och närstående har Patient- och 

Närståendeperspektivrådet vid RCC genomfört internationella studiebesök till 

Kraeftcenter i Köpenhamn och Freeman Hospital for cancer care och Maggie´s 

center i Newcastle. Dessa verksamheter erbjuder ett omhändertagande utifrån ett 

helhetsperspektiv där den svenska cancervården visar tydliga brister. 

Erfarenheterna visar att denna typ av mötesplats som erbjuder känslomässigt, 

praktiskt och socialt stöd förbättrar förutsättningarna för patienter och närstående 

under och efter hela sjukdomsförloppet.  

 

Projekt 

Denna förstudie inriktar sig på pilotverksamhet placerad i Göteborg, men vid 

lyckad pilotverksamhet ska ett regionalt nätverk etableras. Nätverket kan ha noder 

i förslagsvis Skövde, Borås och Trollhättan/Uddevalla.  

 

Steg 1. Förslag till förverkligande med utgångspunkt i Patient- och Närstående-

perspektivrådets erfarenheter vid studiebesök.  

 

Steg 2. Då denna typ av verksamhet idag inte finns i Sverige är det av intresse att 

steg 1 kompletteras med ett behovsdrivet designprojekt. Förslagsvis tar detta steg 

utgångspunkt i att driva social innovation med civilsamhälleliga insatser inom ett 

område där samhällets samlade stöd brister, ett gräsrotsinitiativ som på nya sätt 

möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga 

sektorn. Förslagsvis kommer detta alternativ finna inspiration och driftsformer 

som liknar publikt/civilt entreprenörskap.  

 

Regionalt cancercentrum kommer att i samarbete med Center for Healthcare 

Improvement genomföra förstudien. 

 

Finansiering 

Budgeten för förstudien beräknas till 652 000 kr. Detta tas av hälso- och 

sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag.  
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Beredning 

Förslaget har tagits fram av RCC Väst, i samråd med Patient- och 

Närståendeperspektivrådet. 

Koncernkontoret

Ann Söderström 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Marie Röllgårdh 

Avdelningschef data och analys

Ytterligare information 

www.kraeftcenter-kbh.dk 

www.maggiescentres.org 

 

Besluten skickas till 

Nils Conradi, RCC Väst 

http://www.kraeftcenter-kbh.dk/
http://www.maggiescentres.org/

