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Vad hände med vårt yttrande?



Vårdens  kunskapsstyrningsnämnd VKN  godkände 23/9  RCC:s förslag till Cancerplan.

Socialdemokraternas skriver i reservation;
"Vi ser dock problem att planen endast beslutas i vårdens kunskapsstyrningsnämnd eftersom det är hälso- och 
sjukvårdsnämnden som ansvarar för att prioriteringarna i planen realiseras. Det är därför viktigt att strategiskt utvalda 
delar beslutas i regionfullmäktige för att säkerställa att planen blir styrande för båda nämnderna.  
Planen bör också brytas ner till årliga insatser som följs upp för att säkra att delmålen nås inom planperioden. För 
att säkerställa att det görs bör en sådan åtgärdsplan samt uppföljning redovisas till både vårdens 
kunskapsstyrningsnämnd samt hälso- och sjukvårdsnämnden på en årlig basis. Genom detta förfarande säkrar vi att 
styrningen och det operativa genomförandet följer varandra samt säkrar att rätt prioriteringar görs för att uppnå de 
satta målen. Utan detta faller en stor del av syftet med planen".

Reservationen överensstämmer i sak med PNR förslag;
"Utgångspunkter för allt arbete bör vara de mätbara nationella och regionala målen för cancervården med följande 
”hörnpelare”: beslutade maximala väntetider, standardiserade vårdförlopp (SVF), rätten till kontaktsjuksköterska och 
min (digitala) vårdplan inklusive rehabiliteringsplan samt kvalitetsregister som visar måluppfyllelse - förslagsvis enligt 
den modell som utvecklas i det Nationella prostatacancerregistret (NPCR). En förebild bör vara registrets interaktiva 
rapportfunktion ”Ratten” (Googla npcr ratten för information) inklusive relevanta patientrapporterade mått exempelvis 
Hälsoskattningar som beskrivs i Vårdprogrammet för cancer rehabilitering. Kvalitetsregister är ett nödvändigt 
instrument för att leda verksamheten mot målet en jämlik vård. PNR föreslår att ansvariga processledare och RCC i 
mars och september/oktober årligen till regionens VKN och för kännedom till PNR redovisar måluppfyllelse och 
förslag till åtgärder när målen inte uppnåtts."



När , var  och hur kan vi samverka?



Former för och innehåll  i utvecklad samverkan RCC – PNR/PNF
Möte  4 oktober

Några utgångspunkter:

• PNR är rådgivande. Råd/förslag från PNR och PNF kan helt eller delvis användas eller 
förkastas.

• Det är svårt att rekrytera PNF till PNR och Vårdplaneringsgrupper mm. Stor brist.

• Det saknas PNF i flera vårdplaneringsgrupper, projekt mm. Det saknas 
sammanställning av PNF som saknar skriftlig uppdragsöverenskommelse . 
Förteckningar ska göras. – Uppdrag till Katja och Siri.

• Det saknas skriftlig information om processledarnas uppdrag och vad som är på gång 
inom olika processer och projekt – Katja ska redovisa. 

• Många PNF saknar aktuell kunskap inom de områden där vi förväntas bidra med 
kunskap. Erfarenheter från diagnos och behandling kan vara flera år gammal -
Utbildningar ska erbjudas. 



Hur kan vi samverka?

• Kan vi inspireras av NAPP i England? – Utsändes för synpunkter.

• Kan vi gemensamt försöka att på sjukhusen implementera PNR:s två förslag i 
yttrandet över Cancerplan? - Sjukhusgruppen  pådrivande.

• Vi måste prioritera. Inom vilka processer/sakfrågor är behovet av ett PNF -
perspektiv störst? Vilka konkreta behov och önskemål har RCC:s processledare?  
Svaren kan utgöra en grund för arbetet med att rekrytera och prioritera. –
Underlag från RCC.

• Hur kan vi systematiskt använda aggregerade resultat från Hälsoskattningar för 
att få underlag för prioriteringar av aktiviteter? - Viktigt arbete pågår.

• Vi behöver gemensamt göra en arbetsplan (vem gör vad, när och hur?) för att 
rekrytera fler PNF och kompenstutveckla de som nu är aktiva. Ett led i detta 
arbete kan vara att presentera svar på frågor typ; A) "Varför ska jag engagera mig 
- "What´s in for me" ? B) Hur arbetar man som PNF i vårdplaneringsgrupper mm? 
C) Hur får jag nödvändig kunskap för att företräda en grupp patienter och/eller 
närstående? - Nytt möte 18/11



Underlag för beslut i PNR 8 oktober

Mål inför arbetet med Cancerplan 2020 - 23 

1.  Det vi PNR /PNF vill och det RCC och vården gör ska bli tydligare.
2.  Vi ska bli fler PNF.
3.  PNR /PNF ska få bättre arbetsvillkor i samverkan med RCC.

Förslag till arbetsgrupper 2019 - 20
*   Rehabilitering  och egenvård  (finns)
*   Palliativ vård  (bildas)
*   Prevention (bildas)
*   Sjukhusens cancervård  (finns)
• Digitalisering  (finns) 
• SVF (finns)
*   Jämlik vård  (finns? )

Till detta kommer arbete som PNF i vårdplaneringsgrupper, projekt mm

VAR OCH HUR  VILL DU MEDVERKA?
Finns intresserade kamrater i din förening eller i dina nätverk.

Sänd intresseanmälan till Siri Kautsky



Filmen om palliativ vård



Palliativ vård

”Rätten till en död att leva med”



Palliativ vård
Text i cancerplan

Mål 4 : Ökad hälsa och livskvalitet hos patienter och närstående 
med cancer och deras närstående

• Begreppet tertiär cancerprevention innebär att sjuklighet och 
negativ påverkan av cancersjukdomen och dess behandling minskas. 

• Fler insatser behövs med syfte att minimera eller fördröja negativa 
effekter av cancersjukdom och behandling. 

• Dessa insatser omfattar psykosocialt stöd och symtomlindring, 
cancerrehabilitering, palliativ vård men också egenvård. 

• Som en konsekvens av det senare behöver patienter och närståendes 
möjlighet till delaktighet i sin egen vård förbättras    



Palliativ vård
Text i cancerplan 

• Den förhållandevis välutbyggda palliativa vården inom sjukvårdsregionen är också 
en avgörande resurs för att uppnå Mål 4.

• Arbete har initierats men behöver utvecklas ytterligare för att bättre integrera 
palliativ och akut cancervård. Ett ökat fokus behöver läggas på den tidiga palliativa 
vården för att förbättra symtomlindring och psykosocialt stöd till både patienter 
och närstående. 

• RCC SG stödjer pågående forskning inom detta område (i samverkan med 
Karolinska institutet, Umeå universitet och Sophiahemmets högskola) där 
patienters erfarenheter belyses i förhållande till vårdinsatser, hälsorelaterad 
vårdkvalitet samt delaktighet. 

• Barnperspektivet inom den palliativa vården behöver också stärkas, både 
avseende barn som patienter och barn som närstående.



Palliativ vård
Text i cancerplan 

4:1 Delmål: Öka förutsättningarna till egenvård

4:1:3 Regional prioritering: Bidra till kvalitetssäkring av palliativ cancervård 
och öka tillgänglighet för patienter och närstående i hela vårdkedjan, 
genom information, utbildning och samverkan 

4:1:4 Regional prioritering: Vidareutveckla modellen för patient- och 
närståendesamverkan och därigenom stärka möjligheten till samverkan 
med tydliga uppdrag och ansvar 

4:1:5 Regional prioritering: Främja dialogen mellan patienter, närstående 
och hälso- och sjukvårdspersonal om komplementär och integrativ medicin 
(KIM) genom information och utbildningsinsatser



Hur vi arbetar vi inom regionen  med målen?
Text i cancerplan

• Detaljerade planer och prioriteringar från processledare utifrån varje process – Arbete 
under hösten 2019 

• Tydlig uppföljning löpande och tillgänglig via hemsidan 

• Återkommande rapportering 

• Målgrupp: Patienter, närstående, vårdpersonal, allmänheten, politiker och tjänstemän

PNR:s  och ev. din  medverkan under hösten och 2020

1. PNR bildar arbetsgrupp och utser PNF

2. Arbetsmöte  med  Helena Adlitzer och Peter Strang. Datum ??

3. Arbetsmöte med projektgruppen Aktiv överlämning Datum ??



Patienter, närstående, företrädare

Region
Stockholm  - Gotland



Vill du medverka  i utvecklingen av den Palliativa vården?

Finns intresserade kamrater i din förening eller i dina nätverk?

Sänd intresseanmälan till Siri Kautsky


