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Process cancerplanen för dialog PNR 

• Möte 29/1 kring första utkast till prototyp cancerplan PNR ordförande och vice ord 

• PNR möte 13/2 1. Den nationella cancerstrategin och den regionala cancerplan 2020 
– 2023. Samverkan RCC och PNR, tidsplan och arbetsformer, beslut om workshops 
m.m. RCC Stockholm Gotland Lena Sharp, tf. RCC verksamhetschef. Tid för frågor och 
dialog 

• PNR möte 3/4 Workshop kring cancerplanen 1 h  

• Workshop 28/5 3 h PNR deltog 

• PNR 12/6 Presentation av cancerplan och diskussion 

• 20/6 Utskick av målen till PNR 

• 28/8 uppföljning PNR ordförande, vide samt processledare jämlik vård och 
samverkan 

 
Se nedan markerat med gult, de områden i cancerplanen som omfattar de prioriterade 
frågorna från PNR. Kommer som beskrivits konkretiseras i respektive cancerprocess under 
ledning av de regionala processledarna. Uppföljning av cancerplanen kommer ske 
kontinuerligt och kommer kunna följas digitalt av alla intressenter.  
 
 
3 september 2019 

 
Till 
Ella Bohlin Ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN)  

  
Patient - och närståenderådets (PNR) yttrande över RCC:s förslag till 
Cancerplan 2020 – 23 
 
Några utgångspunkter 
PNR är ett självständigt råd inom RCC. PNR ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i 
cancervården.  Företrädare för patienter och närstående (PNF) ska finnas företrädda inom 
RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ. Det råder stor brist på företrädare.  
 
Inom PNR har vi under 2019 arbetet med prioriteringar och förslag inför beslutet om en ny 
cancerplan. Företrädare har deltagit i några av RCC:s workshops. PNR har vid sammanträden 
3 april och 28 augusti formulerat våra högst prioriterade förslag inför VKN:s beslut om 
innehållet i Cancerplan 2020-23.  
 
PNR:s högst prioriterade områden 

 
1. Måluppfyllelse, kvalitetsregister, hälsoskattningar 

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 
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ratten för information) inklusive relevanta patientrapporterade mått exempelvis 
Hälsoskattningar som beskrivs i Vårdprogrammet för cancerrehabilitering.  
 
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.  
 
Delmål: Minska de omotiverade skillnaderna i dödlighet i cancer 

• Regional prioritering: Fortsätta arbetet med analys och uppföljning kring 
jämlikhet, jämställdhet och mångfald och anpassa riktade åtgärder 

• Regional prioritering: Fortsätta arbeta för förbättrad inrapportering, 
lättillgängliga och behovsanpassade utdata i cancerregistret, i de 
cancerspecifika kvalitetsregistren och patientöversikterna 

• Regional prioritering: Fortsätta stödja, utveckla och implementera nationella 
vårdprogram samt regionala anpassningar 

Delmål: Cancer utreds utan fördröjning enligt Standardiserade vårdförlopp (SVF) 
Regional prioritering: Fortsätta arbetet med implementering och utvärdering 
av SVF för att nå de nationellt uppsatta målen 
 
 

Delmål: Öka förutsättningarna till egenvård  
• Regional prioritering: Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och 

andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och 
utbildning. 

Delmål:  Bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa 
• Regional prioritering: Implementera och kontinuerlig uppföljning av 

arbetssättet hälsoskattning 
 
Delmål: Stärka en sammanhållen cancervård för att undvika omotiverade skillnader i befolkningen 
avseende tillgänglighet och uppföljning efter cancer 

• Regional prioritering: Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer 
genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela 
regionen. 

• Regional prioritering: Öka tillgängligheten till rehabilitering som ger alla 
patienter samma rättigheter till exempel genom att medverka i utformandet 
av vårdavtal. 

  
  
2. Personcentrerad vård  

En utgångspunkt för vården ska vara personcentrerad vård förslagsvis enligt den modell 
som visas i bilden nedan. Målet ska vara en Personlig hälsoplan/Min vårdplan inklusive 
rehabiliteringsplan som formuleras av patient och profession tillsammans och 
innehåller patientens mål samt uppföljning. 
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Delmål: Stärka en sammanhållen cancervård för att undvika omotiverade skillnader i befolkningen 
avseende tillgänglighet och uppföljning efter cancer 

• Regional prioritering: Fortsatt stödja samverkan mellan olika vårdformer 
genom implementering av Aktiva överlämningar och Min vårdplan i hela 
regionen. 

Delmål: Öka förutsättningarna till egenvård  
• Regional prioritering: Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter och 

andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, information och 
utbildning. 

• Regional prioritering: Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal och 
personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet genom 
riktade utbildnings- och stödinsatser. 

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

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

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

Delmål:  Bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa 
• Regional prioritering: Implementera och kontinuerlig uppföljning av 

arbetssättet hälsoskattning 
• Regional prioritering: Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- och 

psykosociala stödet till patienter, t ex genom att etablera en mötesplats för 
patienter, närstående och samhällsaktörer 

• Regional prioritering: Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i 
samband med cancer genom information och utbildning av bland annat 
kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården 

Delmål: Öka kunskapen i primärvården om cancer, cancerrehabilitering och seneffekter 
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• Regional prioritering: Fortsätta att stödja utvecklingen av kunskapsteam 
Cancer i primärvården ”CaPrim” 

 

3. En modell för samverkan sjukhus, patienter och patientförening.  
Det är en stor brist på företrädare för patienter och närstående och därmed på underlag 
för utvärdering och förbättring av vården ur ett patientperspektiv. Följande förslag 
syftar till att utveckla vården genom en organiserad dialog.  Vi föreslår att VKN i 
uppdragen till respektive sjukhus förordar följande modell för patientsamverkan. 
Sjukhuset skickar ut en inbjudan till nydiagnostiserade till ”Öppna hus möten”.  Värdar 
för dessa möten är sjukhuset och patientföreningen tillsammans. Innehållet i mötet 
arbetas fram i samförstånd. En fördel är att alla nydiagnostiserade bjuds in, inte enbart 
de som är medlemmar i en patientförening.  

       Exempel på innehåll: 1. Föreläsning om vad som händer när man är nydiagnostiserad. 2. 
       Vad personcentrerad vård innebär. 3. Information om patientföreningen. 4. Frågor. 
 

Den sista punkten kan läggas upp som förberedda frågor som patienterna får svara på 
med hjälp av ”mentometerknappar”. Vårdens företrädare kan omedelbart ge sin syn på 
svaret. Resultatet bör bli en ökad aktuell kunskap om hur vården upplevs av patienterna. 
Vården kan agera direkt på eventuella förbättringsförslag och i mötet mellan vården och 
patientföreningen har man en gemensam uppfattning om vilka frågor som är viktiga att 
driva framåt när det gäller att förbättra arbetet.       
 

Delmål: Öka förutsättningarna till egenvård  
• Regional prioritering: Underlätta och möjliggöra egenvårdsaktiviteter 

och andra former av rehabilitering genom forskning, utveckling, 
information och utbildning. 

• Regional prioritering: Öka kunskapen hos hälso-och sjukvårdspersonal 
och personal inom kommunal omsorg om egenvård och delaktighet 
genom riktade utbildnings- och stödinsatser. 

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

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

Delmål: Införa och utvärdera nya cancerbehandlingar 
• Regional prioritering: Stödja utvecklingsarbete och forskning inom 

medicin, omvårdnad, rehabilitering, integrativ cancervård, palliativ 
vård, patient-och närståendesamverkan, digital hälsa och vård samt 
jämlik vård 
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4. Implementering av det nationella vårdprogrammet Rehabilitering 

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterades i april 2017. 

Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av 

diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Målet med det nationella 

vårdprogrammet är att alla landsting och regioner ska använda det som underlag för 

beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler. 

Målsättningen är också att ge en gemensam kunskapsbas, som kan användas i ett 

fortsatt utvecklingsarbete och ge vägledning till vårdgivare i hela landet.  

Det nationella vårdprogrammet uppdaterades i februari 2019. Prehabilitering är ett helt 
nytt kapitel. Det beskriver vikten av insatser under perioden från diagnos till 
behandlingsstart. Genomgående betonas vikten av väl genomtänkt struktur. Patientens 
behov måste kartläggas fortlöpande och cancerbehandlingen såväl som 
cancerrehabiliteringen måste utformas i samråd med patienten. 

PNR förordar att regionen beslutar att snarast implementera Vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering med hälsoskattningar. 
 
Ett exempel på lyckad praktisk tillämpning av multidisciplinär rehabilitering har 
genomförts på St. Görans sjukhus. Modellen ser vi som en förebild. Patienter som 
genomgått kurativt syftande operation eller annan behandling erbjöds gruppträffar för 
erfarenhetsutbyte, undervisning om biverkningar, stresshantering, kostråd och fysisk 
aktivitet exempelvis medicinsk yoga och cirkelträning. Gruppens behov bestämde 
rehabiliteringsinriktningen och socialt och psykosocialt stöd erbjöds individuellt.  
 

Delmål: Minska de omotiverade skillnaderna i dödlighet i cancer 
• Regional prioritering: Fortsätta stödja, utveckla och implementera 

nationella vårdprogram samt regionala anpassningar 
Delmål:  Bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa 

• Regional prioritering: Implementera och kontinuerlig uppföljning av 
arbetssättet hälsoskattning 

• Regional prioritering: Förbättra samverkan kring det socioekonomiska- 
och psykosociala stödet till patienter, t ex genom att etablera en 
mötesplats för patienter, närstående och samhällsaktörer 

• Regional prioritering: Öka kunskapen om sexuell hälsa och fertilitet i 
samband med cancer genom information och utbildning av bland 
annat kontaktsjuksköterskor och personal i primärvården 

Delmål: Öka kunskapen i primärvården om cancer, cancerrehabilitering och seneffekter 
• Regional prioritering: Fortsätta att stödja utvecklingen av 

kunskapsteam Cancer i primärvården ”CaPrim” 
 

 

Slutord 

Vi hoppas att ovan kortfattat redovisade förslag från PNR ska beaktas och så lång möjligt 

implementeras i VKN:s beslut om mål och kontinuerlig utvärdring av Cancerplan 2020 – 

23.  
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       Enligt PNR:s uppdrag 28 augusti 2019 
       
      Stig Hanno, Margareta Haag, Barbro Sjölander 

         
 

Hej Ella Bohlin 

Tack för mejl. Du skriver i mejlet att du vet att "det har skett en god dialog mellan 
RCC och patientföreningar genom hela denna arbetsprocess. Jag tycker när jag läst 
planen att den är väl avvägd och lyckas balansera mellan olika prioriteringar på 
ett bra sätt. Kanske kommer inte alla vara 100% nöjda men jag tycker utifrån era 
synpunkter i skrivelsen att planen landat rätt". 

Vi delar inte din uppfattning att våra synpunkter i skrivelsen landat rätt. Inom PNR 
har vi under året arbetet med att formulera våra högst prioriterade önskemål 
redovisade i den skrivelse som du för VKN:s räkning fick  i mejl 3 september. Inför 
PNR:s möte 28 augusti - då texten till yttrande slutligt utformades - har vi under 
sommaren  läst och begrundat RCC:s förslag. Vi kan inte se att PNR:s  prioriterade 
synpunkter och konkreta förslag finns i RCC:s förslag. Vilka texter åberopar du?  

Vi saknar i för oss väsentliga frågor mätbara mål i planen för att utvärdera 
vårdens  utveckling, kvalitet och resultat. Erfarenhetsmässigt förutsätter ett 
framgångsrikt arbete en strukturerad handlingsplan som anger när, var och hur 
något ska göras med tillhörande kostnadskalkyl. Vi förstår att en del  av detta 
arbete bör och ska preciseras i det fortsatta arbetet - men nuvarande förslag har 
betydande brister i detta avseende.   

För PNR med med vänlig hälsning 

Stig Hanno Margareta Haag Barbro Sjölander  

 


