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Mål och vision för PNR Norr 

Patient- och närståenderådet (PNR) Norr har tillsammans med RCC Norr och 

Norrlandsregionerna en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland 

med spets och bredd". Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre, 

med en bättre livskvalitet.  

PNR Norr och RCC Norr har fyra hörnstenar som är centrala för att 

förverkliga visionen 

• Att i alla sammanhang ha patientens fokus. 

• Att arbeta för optimal kommunikation mellan olika vårdgivare och mellan vårdgivare och 

patient.  

• PNR Norr ska arbeta utåtriktat och sträva efter att vara mer synliga för allmänheten. 

• Att arbeta med evidensbaserad kunskap och god kvalitet. 

• Att stärka forskning och innovation. 

RCC Norr ska tillsammans med PNR norr förbättra cancervården  

genom att: 

• Knyta samman och ta tillvara alla kompetenser som finns inom norra sjukvårdsregionens 

cancervård. 

• Verka för korta ledtider, god kvalitet och effektivt teknikutnyttjande inom varje 

vårdprocess. 

• Verka för jämlik vård. 

• Verka för att vården ska ha patientfokus och ökat patientinflytande. 

• Bedriva ett lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. 

• Främja forskning med hög kvalitet, tydlig klinisk förankring och patientnytta. 

• Stödja vårdens utveckling genom ny kunskap om den individinriktade cancervårdens 

effekter och nytta för patienten. 

• Erfarenheter och utveckling från norra sjukvårdsregionen inom RCC Norrs profilområde 

”cancervård i glesbygd” kan tas tillvara i hela landet. 
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PNR Norrs Värdegrund 

Alla som söker vård och deras närstående, skall bemötas med respekt och medmänsklighet samt 

ges möjlighet att vara delaktiga i vården. Detta bidrar till en ”likvärdig, jämlik och tillgänglig 

cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Målet är att färre ska insjukna i cancer 

och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet. Omsorgen ska vara bästa 

möjliga kunskapsbaserade cancervård och omvårdnad”. 

PNR Norr gör i verksamheten en prioritering av vilka som är de viktigaste områdena som PNR 

skall bevaka och ha fokus på under kommande verksamhetsår. 

I verksamhetsplanen identifieras sex övergripande mål. Nedan redovisas vilka åtgärder och 

aktiviteter som PNR planerar för att nå dessa mål. 

De sex övergripande målen 

• Stärka förebyggande arbete och allmän prevention.  

• Verka för en jämlik, rättvis, evidensbaserad cancervård och läkemedelsanvändning inom 

hela norra sjukvårdsregionen.  

• Förbättra stödet till närstående samt till barn och unga vuxna.  

• Bemötandefrågor och vårdkontakter. PNR arbetar och verkar för ett gott, professionellt 

och individanpassat bemötande i kontakt med vården.  

• Forskning och utveckling: Verka för en forskning och utveckling som kommer patienter 

och närstående tillgodo. 

• Verka för en rättvis, jämlik, individanpassad, pre-rehabilitering, rehabilitering och palliativ 

vård. 

 

Bland PNR:s strategier finns ”ökad samverkan”. PNR ska därför söka samverkan med olika 

parter och dra till sig kompetens för att tillsammans driva arbetet framåt. Inom RCC 

organisationen arbetar och driver det Nationella PNR, vårdprocessgrupperna och styrgruppen 

viktiga frågor utifrån ett patient- och närstående perspektiv.  Även patientföreningar har en viktig 

roll att lyfta och driva patient- och närståendefrågor. 
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Strategier inom respektive målområde 

Förebyggande arbete och allmän prevention 

• Verka för att screening inom cancervården blir väl känd samt att den nyttjas i preventivt 

syfte.  

• Främja en god och kunskapsbaserad allmänprevention. 

• Verka för att så många som möjligt deltar i screeningmetoder och vaccinationsprogram. 

 

En jämlik och rättvis cancervård och läkemedelsanvändning 

• Bevaka en rättvis och jämlik läkemedelstillgång inom sjukvårdsregionen. 

• Främja en jämlik, rättvis och individanpassad cancervård. 

• Bevaka ledtiderna inom SVF inom samtliga cancerdiagnoser. 

• Verka för en tillgänglig och individanpassad palliativ vård. 

 

Förbättra stödet till närstående, barn och unga 

• Informera om stöd som finns att få för närstående utanför vården ex. närståendepenning.  

• Verka för att de närstående, barn och unga vuxna skall ha möjlighet att bli mer delaktiga i 

vården. 

• Stärka barn och unga vuxnas ställning som närstående. 

• Utveckla och öka tillgången till existentiellt och emotionellt stöd 

 

Bemötandefrågor och vårdkontakter 

• Verka för att alla patienter erbjuds Min vårdplan. 

• Verka för att patienter får en fast vårdkontakt. 

• Verka för att aktiva överlämningar tillämpas. 

• Primärvården måste bli mera delaktig i utredning och uppföljning.  

• Verka för att Individuell patientöversikt (IPÖ) blir verklighet för alla patienter i 
cancervården. 

• Förbättra vägen in i cancervården. 
 

Forskning och utveckling 

• Verka för att forskningsresultaten sprids vidare till berörda, exempelvis patienter, 

patientföreningar och myndigheter. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

7 
 

• Verka för ett större fokus på genetiska faktorer. 

• Kliniska studier måste komma patienter och närstående till kännedom och tillgodo. 

• PNR skall vara en budbärare i bägge riktningarna såväl till professionen som till 

patientorganisationerna.  

 

Prerehabilitering och rehabilitering 

• Verka för en god kunskapsbaserad rehabilitering till samtliga med behov.  

• Verka för att patienten och närstående får rätt kunskap för att på ett bra sätt kunna utföra 

egenvård. 

• PNR skall arbeta mot cancerrelaterade fördomar.  

• Verka för att tydliggöra frågor om livskvalitet, att vården lyfter livskvalitetsfrågor under och 

efter behandlingen och att patienten får möjlighet att göra välinformerade val  

 

PNR norr ska en gång per år, i samband med verksamhetsberättelsen följa upp i vilken 

utsträckning och hur man arbetat med målen i verksamhetsplanen. 

 

Denna verksamhetsplan har antagits och fastställs av RCC Norrs PNR 2022-03-30 för att gälla 

åren 2022 och 2023.
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