


Amazonas vision, mission och medlemslöfte

• Vår vision är att ingen ska drabbas av 
bröstcancer

• Vår mission är att alla i Stockholms Län ska ha 
rätt till bästa kända bröstcancervård

• Vår medlemslöfte innebär att ingen ska behöva 
vara ensam med sin bröstcancer
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2000 medlemmar 

Ekonomi

Styrelse

Kansli

Information

Tidning

Hemsida

Stöd-

personer

Medlems-

aktiviteter
Samverkan

Påverkan



SAMVERKANSGRUPPEN

Uppdrag 

Samverkansgruppens uppdrag är att på ett positivt sätt samverka med cancervården 
inom Region Stockholm för att därmed främja Amazonas Vision, Mission och 
Medlemslöfte.

• Verksamhet
• Ansvar för kontakter mellan föreningen och vården

• Viktig utgångspunkt
• Medlemmarnas syn på vilka frågor som är väsentliga att föra fram

• Förutsättningar
• Diskussion med sjukvården om sättet att samverka på bästa sätt

• Tillräcklig kunskap hos oss

• Ett bra förhållningssätt från oss

• Ett förbättringsarbete där vi sprider goda exempel



PATIENTREPRESENTANTS  FÖRHÅLLNINGSSÄTT
i sin representerande kontakt med vården och andra

• Utgå ifrån föreningens Vision, Mission och Medlemslöfte 

• Förstå vilka frågor som respektive organisation/sjukhus kan påverka 
dvs driva rätt frågor i rätt forum

• I alla lägen ha patientperspektivet

• Representera föreningens medlemmar/diagnos, inte enbart sig själv

• Föra fram medlemmarnas samlade/bearbetade synpunkter

• Aktivt ta fram, driva och prioritera förbättringsförslag

• Framföra synpunkter sakligt och konstruktivt med en positiv ton

• Förstå att det finns ämnen som vi inte ska ha synpunkter på 
t ex medicinsk rådgivning. 

• Vi är partipolitiskt och religiöst obundna

• Återkoppla till föreningen du representerar

Beslutat 2018-11-19



Mötesstruktur processledare - patientförening

• Ungefär var 6:e vecka

• Protokollförda möten

• Inleder med genomgång av föregående protokoll

• ”Laget runt”
• Status på sjukhusen

• Uppföljning av pågående projekt

• Förbättringsförslag, frågor från Amazona

• Ledtider, SVF
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Patientföreningens fokus
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PNR:s uppdrag

”RCCs patient och närståenderåd ingår som ett 
självständig råd i respektive RCCs organisation. Råden 
ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i 
cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. 
Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till 
cancervårdens utveckling för att möta patienters och 
närståendes behov på ett bättre sätt under hela 
vårdprocessen. ”  



Patientföreträdarens roll

Så här står det i policyn:

Som företrädare ska man driva eller lyfta frågor som rör gruppen 
cancerpatienter eller närstående, inte enskilda patientärenden.

I uppdragsbeskrivningarna står det:

PNF i ett patient- och närståenderåd ska ha erfarenhet av 
cancersjukdom som patient eller närstående. Som ledamot ska man 
känna att man har kommit igenom sin akuta bearbetningsfas relaterad 
till cancersjukdomen.



Representerade 
föreningar/organisationer

• Bröstcancerföreningen Amazona

• Bröstcancerföreningen Rosa

• Blodcancerföreningen Stockholm

• Gyncancerföreningen Stockholm

• Gyncancerförbundet

• Gotlands Prostataförening

• Hjärntumörföreningen

• Barncancerfonden Stockholm-Gotland

• Mun- & Halscancerföreningen
Stockholm-Gotland

• ILCO Stockholm

• Mag-tarmföreningen Stockholm

• Lungcancerföreningen

• Nätverket mot gynekologisk cancer

• Palema

• Svenska Ödemförbundet

• Ung Cancer

• Proliv Stockholm

2022-05-26 Namn | Sammanhang

Mer info: Patient- och närståenderådet Stockholm-Gotland | cancercentrum.se

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patient--och-narstaenderadet-stockholm-gotland/


PNR - Verksamhetsplan 2022

• Utveckla patientsamverkan i de diagnos- och stödprocesser som RCC 
har utnämnt processledare för

• Vara med och utveckla ”Patientsamverkan 2.0” på Karolinska 
Sjukhuset, Tema Cancer 

• Medverka till att skapa förutsättningar för ett fungerande Kraftens 
Hus Stockholm

• Utnyttja att det är valår och ta fram cancerfrågor som är viktiga för 
oss att driva

• Anordna en temadag om precisionsmedicin


