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Ledningsbord (sektionsnivå)

• Samverkan med patient och anhörig representant om processer som är viktiga för vårdens 
utfall i patientflödet detta utvecklas i samverkan

• 2 Representanter 

• Mandatperiod – 3-4 år (överlappande)

• Mötesfrekvens ca 1 gång i månaden

• Gemensam utvärdering av samverkan



Framgångsfaktorer för samverkan vid 
ledningsbord

• Kallelse i tid

• Tydlig agenda för möten

• Minnesanteckningar – med namngiven ansvarig person

• Alla måste delta i mötet

• Språkbruk

• Ledaren vid bordet – förbättringsledare (förmöte med representanter)



Goda exempel på ledningsbord

• CNS ledningsbordet – Eskil Degsell

• Ärftlig Cancer- och Bröst- ledningsbord – Anita Wanngren

• Lunga samverkan i forskningsprojekt (Helena Ullgren) – Christina Wallentin



Strategisk samverkan 

• Uppföljning och diskussion om temaövergripande verksamhetsplan och strategisk 
utveckling av vården

• 2 representanter (utses av PNR)

• Mandatperiod 3-4 år (överlappande)

• Leds av verksamhetschef (roterande) temachef deltar 1 gång per år

• Möte 1-3 gånger per år



Patientråd - ett nätverk

• Patientråd – nätverk av representanter att tillfråga då nya projekt initieras för 
utveckling av vården

• Patientrådet samverkar vid ledningsborden, vid de strategiska mötena och 
identifierar representanter med erfarenhet som tillfrågas om samverkan vid start 
av nya projekt

• Se över representationen i TC och bjud in flera med hjälp av nuvarande 
representanter



Ersättning patientrepresentanter

• Enligt praxis för Karolinska Universitetssjukhuset (se länk)
https://inuti.karolinska.se/verksamheter/sjukhusovergripande/rattskansli/kvalitetsledning/patientinflytande/patienten-i-
ledningsgruppen/

• KS har utvecklat underlag för hur patientsamverkan skall ske 2019 som kan 
användas som riktlinje

https://inuti.karolinska.se/verksamheter/sjukhusovergripande/rattskansli/kvalitetsledning/patientinflytande/patienten-i-ledningsgruppen/


Förslag till beslut

Tema Cancer inför patientsamverkan enligt presenterat förslag



Representanter

Bröstcentrum Izabela Grape izabela@amazona.se

Endokrin tumör sarkom Annika Thunell

Ärftlig cancer Anita Wanngren anita.wanngren@gmail.com

Kolorektalcancer Har ingen

Gynekologisk cancer Chistina Wallentin Christina.Wallentin@softronic.se Barbro Sjölander barbro.sjolander@gyncancer.se

Prostata cancer Peter Örn Kalle Bram

Blåscancer

Njur- och testikelcancer Jörgen Jehander ej inbjuden till ledningsgrupp.

Urologiska sjukdomar Ingen .

Benmärgssvikt Leukemi Bo Karlsson bo.blodcancerforbundet.se Jan Ericsson jan.o.ericsson@telia.com

Myelom Ulf Mejhert ulf@mejhert.se Elisabeth Johansson elisabeth@blodcancerforbundet.se

Koagulation Adnan Berberovic adnan@fbis.se

Lymfom Ywonne Bernhardsson y.bernhardsson@telia.com Louise Seimyr louise.seimyr@gmail.com

Huvud och halscancer Kari Fasterius

Lungonkologiskt centrum Karin Liljelund karin.liljelund@stodet.se

Centrum för hudtumörer Marie Andersson marie.andersson1271@gmail.com

Okänd primärtumör har ingen .

Matstrupe Magsäck Lars Arnberg lars.arnberg@ntnu.no

Levertumör metastas Eva Backman backmaneva@yahoo.com

Pancreas Eva Backman backmaneva@yahoo.com

Leversjukdom Jan-Erik Janson jan-erik.janson@fmv.se

Neuro Eskil Degsell
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