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Ge oss förutsättningar att bli bästa möjliga patient-och 

närståendeföreträdare 

 

 

Av:  

Alexandra Andersson                                                                                                                                                            

Anita Cole                                                                                                                                                                              

Bengt Ekvall                                                                                                                                                                          

Charlotte Bygdemo Toytziaridis                                                                                                                                           

Didrik von Porat                                                                                                                                                                    

Ewa-Stina Johansson                                                                                                                                                             

Jan-Åke Simonsson                                                                                                                                                               

Margareta Haag                                                                                                                                                                     

Mariana Hermansson                                                                                                                                                             

Stig Hanno                                                                                                                                                                                       

Stig Lindahl                                                                                                                                                                           

Thomas Axberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Inledning 

I den här sammanställningen kan ni läsa vad vi i landet olika PNR önskar att ni hjälper oss med i 

framtiden. Denna sammanställning fungerar också som ett dokument med fördel delas i de olika PNR 

för att återberätta mer om vad vi diskuterade under dagen.  

Vi kommer tydligt förmedla vilka förutsättningar vi behöver få för att kunna vara bästa möjliga 

patient-och närståendeföreträdare. Dessa önskemål kommer vi inleda med för att sedan berätta lite mer 

ingående om hur vi spenderade eftermiddagen och vad vi diskuterade.  

PS, hinner ni inte läsa allt, prioritera stycket ”Våra önskemål”.  

Våra önskemål 

1. Vi önskar en egen dag per termin för denna gruppering av patient-och närståendeföreträdare 

(deltagarna kan givetvis variera) för att kunna ha ännu djupgående diskussioner 

2. Vi önskar att ni tar fram en utbildning för professionen där de får lära sig mer om vad vi 

patient- och närståendeförträdare kan bidra med. Vi önskar att denna utbildning lyfter fram 

goda exempel där det fungera arbetet med profession och patientinflytande fungerat bra 

3. Vi önskar utökad ersättning detta för att vi ska kunna locka fler yrkesverksamma att vilja 

engagera sig inom PNR. Läs gärna mer om våra tankar hur man kan locka fler att engagera sig 

på sid 4. 

4. Ge oss alla rätt förutsättningar för att kunna delta i PNR och PNR-relaterade aktiviteter. Det är 

exempelvis inte möjligt för alla att resa långa vägar tidiga morgnar, eller åka bussar utan 

tillgång till toaletter. Vi vill att ni i större utsträckning frågar oss vad vi behöver praktiskt för 

att kunna vara så delaktiga som vi önskar vara.  

5. Vi önskar att ni hjälper oss att få en bra representation i varje PNR 

6. Vi önskar att ni hjälper oss att strukturera upp arbetet inom de olika PNR och att vi jobbar mer 

jämlikt i alla PNR 

7. Vi önskar att ni gör det möjligt för oss att kunna lära oss mer från hur andra vårdområden 

arbetar med patientinflytande så att vi kan bli ännu starkare i vår patient-och 

närståendeföreträdarroll 

8. Vi önskar att ni hjälper oss att kunna möjliggöra telefonkonferenser eller videokonferenser 

mellan varandra och inom de olika PNR (vi är medvetna om att detta fungerar mycket bra i 

norr)  
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Vad vi diskuterade 

Vi diskuterade 5 ämnen samt hade en gruppövning under eftermiddag vi träffades. Vi kommer nämna 

dem alla för att sedan ge varje ämne ett eget stycke där vi delger mer av det vi diskuterade.  

 

1. Arbetssätt för PNR 

2. Kontakt med andra aktörer för att stärka vår patient-och närståendeföreträdarroll 

3. Hur kan vi uppnå en god representation band PNR deltagare? 

4. Följa upp patient/närståendes upplevelse av kontakt med RCC 

5. Gemensam modell för patientutbildning 

6. Gruppövning ”Brainstorming”.  

 

Arbetssätt för PNR 

 I detta stycke kommer vi återge vår diskussion.  

 

- Det är skillnader hur man utser representanter till de olika PNR 

- Vilken kunskap man har fått för att veta hur man arbetar med ”styrelse”- och grupparbete 

varierar 

- Vi behandlar aldrig diagnosspecifika sakfrågor- detta måste alla PNR stå enade i 

- Hur det ser ut med närståenderepresentationen varierar mellan våra PNR 

- Barn som närstående är ett område som är oerhört viktigt att vi aldrig tappar och som vi i de 

olika PNR bör arbeta mer med.  

- Ett annat oerhört viktigt arbetsområde är cancerrehabilitering 

- Vi ska sätta vår egen dagordning, hjälp och stöd kan vi få från verksam personal inom RCC 

men de ska inte få styra innehållet.  

- Bra att man på mötena ha en prioritetsordning bland ämnen som är viktig för det enskilda 

PNR 

- Varje prioritering har i en del råd egna arbetsgrupper 

- Hur många och hur långa mötena i PNR är varierar. 

- Vi vill jobba mer i projekt 

- Vi vill förbättra mötestekniken och möjliggöra att vara med på distans (norr har fått detta att 

fungera mycket bra) 

- Ordförandeskapet ska vara tidsbestämt, förslagsvis 2 år 

 

Kontakt med andra aktörer för att stärka vår patient-och närståendeföreträdarroll 

Denna fråga bollar vi tillbaka till er som är chefer inom RCC, hur kan vi få kontakt och samarbete med 

andra aktörer exempelvis andra diagnosområden för att lära oss mer om hur de jobbar med 

patientinflytande både lokalt, nationellt och kanske till och med internationellt. 

Hur kan vi uppnå en god representation bland PNR-deltagarna? 

Vi önskar nå fler yngre och fler yrkesverksamma personer och få dem att vilja engagera sig inom de 

olika PNR. För att det ska kunna bli en verklighet tror vi att man måste ”städa upp” i 

ersättningssystemet, hur man utser deltagare men också arbetsformerna för PNR.  

Målbilden av vilka ett PNR ska innehålla; 
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- Patienter och även närstående 

- Personer som ganska nyligt genomgått behandling och de som haft en längre tid sedan 

behandling 

- Personer med kronisk cancer 

- Spridning i ålder 

- Spridning i geografi inom regionen 

- Spridning i etnicitet 

- Bra könsfördelning 

- Spridning mellan olika diagnoser 

För att nå ovan nämnda måste vi; 

- Hitta nya former för rekrytering 

- Ta fram en rekryteringsstrategi 

- Arbeta med nya arbetsmetoder i de olika PNR 

Följa upp patient/närståendes upplevelse av kontakt med RCC 

Denna punkt fick vi ta del av mer när vi fick enkäten presenterad för oss av Annica Larsson (se 

bifogad presentation).  

I den syns det tydligt att de flesta kontakter varit bra men att när det inte varit lika bra har det funnits 

funderingar om; att vi bara är med för att det måste finnas en patientrepresentant samt att det inte är 

helt tydliggjort vad vår uppgift är. Denna presentation visade också att de flesta av de som är patient-

och närståendeföreträdare är pensionärer och att det är få i yrkesverksam roll som tar på sig patient-

och närståendeuppdrag.  

Gemensam modell för patientutbildning 

En patientutbildning håller på tas fram. Vi avvaktar det färdiga resultatet men vi diskuterar att det 

borde tas fram en utbildning för professionen också där de får lära sig mer om vad patientinflytande är, 

vad en patient-närståendeföreträdare kan bidra med och även goda exempel då samarbetet mellan 

profession och patient-närståendeföreträdare fungerat bra.  
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Gruppövning 

Sista halvtimmen ägnade vi åt tiden till en övning där varje deltagare fick post-it-lappar och var och en 

fick själv fundera vad just hen anser är viktigt inom framtiden när det gäller cancer, och taket var högt, 

det kunde röra allt från samhället till de olika PNR. Dessa frågor ska vi lyfta ännu mer nästa gång vi 

ses vilket vi hoppas blir under hösten och då i form av en heldag samt är detta tips till alla PNR vad vi 

kan fokusera mer på i varje PNR.  

 

Holistisk 

syn 

Bäckencancerrehab Rehabilitering  Palliation/kronisk 

cancer 

Jämlik 

vård 

Primärvård 

Se hela 

mig inte 

bara min 

cancer 

bäckencancerrehabilitering Sex och cancer En bra 

palliationskedja 

Vården 

ska 

vara 

jämlik 

SVF- följas 

upp 

  Rehabilitering 

hela vägen, 

från diagnos 

Se kronisk cancer 

än mer 

 Hur blir det 

för patienter 

som slussas 

ut i 

primärvården 

efter fem år 

     God 

primärvård 

     Primärvård 

som kan 

cancer 

 

 

 

Närstående/barn Vård och 

omsorg 

PNR Samhälle Patientorganisationer Kvalitetsregister 

Glöm inte barnen Hur kan 

tillgången 

till fler 

operationssk 

öka? 

Nya 

arbetssätt 

Fördomar och 

cancer 

Stötta de små 

föreningarna 

Kvalitetsregister 

Närståendefrågor 

är oerhört viktigt 

Stärka kssk 

och vad ska 

egentligen 

ingå i deras 

roll? 

 Hur når vi ut till 

våra nysvenskar 

med information 

om ex. 

förebyggande 

åtgärder? 

  

   Kan vi påverka 

arbetsmarknaden 

att få mer 

kunskap om 

cancer och hur 

det är att återgå i 

arbete 

  

 



Utvärdering av patient- och 

närståendeuppdraget

2018-06-11 Annika Larsson | RCC-dagarna 2018



Nationell sammanställning av 

utvärderingsenkät

- Enkät utformad 
2016 av 
representanter från 
patient- och 
närståenderåden

- Skickades ut mars 
2018

- 143 svarande (94 st
2017)

2018-06-11
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2,1%

25,2%

65,0%

7,7%

Grundskola

Gymnasium

Universitet/
högskola

Annan

VILKEN ÄR DIN HÖGSTA 
UTBILDNINGSNIVÅ? (143 SVARANDE)
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Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket dåligt

29,3%

63,9%

4,5%

2,3%

ÖVERENSSTÄMDE UPPDRAGET MED 
BESKRIVNINGEN I 

ÖVERENSKOMMELSEN? 
(ANTAL SVARANDE 133)
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-Kände du att du fick 

gehör för dina 

synpunkter?

-Fick du bra bemötande  

från övriga i 

arbetsgruppen?

-Upplevde du att du var 

delaktig i arbetet?

-Skatta din upplevelse av 

hur målen i uppdraget 

uppnåddes?

1= inte alls

4= i högsta grad
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” Professionen har svårt att se frågorna och upplevelserna ur ett 

patientperspektiv”

”Fick känslan av professionen att vara besvärlig”

”Upplever att patientmedverkan är något man tar med för att man 

måste”

”Jag hade kunnat vara mer delaktig, det får jag jobba på!”

Exempel på fritextkommentarer ang. gehör 

för synpunkter, bemötande och delaktighet

”Alla kan prata och föra fram sina synpunkter och delta i 

diskussioner. Alla lyssnar och man blir bra bemött.”
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Exempel på fritextkommentarer angående 

uppnådda mål:

”Vi behöver utveckla former för målformulering och 

utvärdering”

” Oklara mål med PNRs arbete varför det är svårt 

att göra ett fullgott arbete”

”Det verkar gå framåt om än något långsamt...”
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Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket dåligt

21,4%

70,6%

7,1%

0,8%

ÖVERENSSTÄMDE 
TIDSÅTGÅNGEN MED 

ÖVERENSKOMMELSEN? 
(ANTAL SVARANDE 126)
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Exempel på fritextkommentarer 

ang. tidsåtgång:  

”Eftersom jag känner och brinner för detta blir insatsen 

kanske större än vad som förväntas.”

”Förberedelserna tar mycket mer tid än beräknat i 

överenskommelsen”

”För att uppnå en bra output krävs mer arbete mellan våra 

möten än vad som idag ersätts/förväntas.”
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Övriga synpunkter

”Jag skulle välkomna en utökad dialog mellan ledamöter 

i PNR och professionen i landsting/region”

”I dagsläget är våra PNR-möten till största delen 

informationsmöten. De behövs, men jag skulle gärna se att vi 

också har arbetsmöten där vi går igenom en prio- och en 

aktivitetslista.”

”RCC skulle kunna utnyttja/involvera PNR i högre utsträckning 

som remissinstans i de projekt som RCC driver.”

”Halvdagsersättning täcker inte inkomstförlust om man också har 

resväg”

”Det är ekonomiskt kostsamt att delta som patientföreträdare 

eftersom förlorad arbetsinkomst inte ersätts.”
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Slutsatser

-Mycket fungerar bra i patientsamverkansarbetet

-Utrymme för förbättringar. Bland annat önskemål om:

Ersättningssystemet

Introduktion/utbildning

Tydliggöra mål-/uppdragen (Överenskommelsen)

Se över arbetssätt för PNR





Cancerstrategin

1.   Patientens perspektiv

2.   Jämlik cancervård

3.   Förebyggande arbete

4.   Tidig upptäckt

5.   Vårdprocesser

6.   Rehabilitering

7.   Palliativ vård

8.   Utbildning och kompetensförsörjning

9.   Register och information

10. Forskning

2018-06-11 Namn | Sammanhang



Process 
Palliativ Cancervård

Helena Adlitzer
Sjuksköterska
Processledare

Diagnoskoordinator

Peter Strang
Professor  

Överläkare
Processledare

Vetenskaplig ledare



Motreaktion mot dålig vård 

av döende

Ett förhållningssätt

Helhetssyn

Alla diagnoser

Alla åldrar

Livskvalitet



Definition av palliativ vård enligt WHO

Palliativ vård bygger på

ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, 

genom att förebygga och lindra lidandet genom 

tidig upptäckt, bedömning och behandling av 

smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga/existentiella problem som kan uppkomma i 

samband med livshotande sjukdom.

Definition i förkortad form (2002)



Fyra dimensioner

en odelbar enhet

Fysiskt

smärta, andnöd

Illamående, klåda, 

cancersår, förstoppning

Socialt

relationer, närstående,

boende, ekonomi, 

anhörigas problem

Existentiellt

dödsångest, skuld,

mening/meningslöshet, 

ouppklarade relationer

Psykiskt

nedstämdhet, oro

sömn, 

förvirring



Fyra hörnstenar – arbetsredskap

Mål: Livskvalitet

Symtomkontroll

i vid bemärkelse

Teamarbete Närståendestöd

Kommunikation och 
relation



Den Palliativa processen
Palliativ onkologi och palliativ vård

Brytpunkter – Palliativa faser

1. Tidig fas 

Mål: Livsförlängning och livskvalitet

Tidsperiod: Kan vara från månader till år

2. Sen fas med palliativ vård 

Mål: Livskvalitet men ej livsförlängning

Tidsperiod: Ofta några veckor till några månader

3. Livets slutskede – akuta dödendefasen

Mål: Värdig och god död

Tidsperiod: Vanligast 1-2- dagar, ev. upp till en vecka

(Definition enl. WHO, 2002)



Specialiserad Palliativ vård

• ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet)

8 områden

Ca. 1200-1500 vårdplatser 

• SPSV (Specialiserad Palliativ Slutenvård)

13 enheter – ca. 230 vårdplatser

Remiss via Belport



Existentiella behov i Palliativ vård

Peter Strang

2018-06-11 Namn | Sammanhang

Pkc.sll.se

https://www.youtube.com/watch?v
=MhEgvtkP0Bw&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=MhEgvtkP0Bw&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=MhEgvtkP0Bw&t=13s


Process Palliativ cancervård på RCC

• Stödprocess

• Uppdraget som Processledare startade november 2012

• Utgår från Cancerstrategin; 

Patientfokusering, patientsäkerhet, jämlikhet, korta väntetider, 
kunskapsbasering,   ändamålsenlighet och effektivitet. 

• Kontakter för samverkan startades

• Iordningställande av Cancerplan 2015       2019

• RRPR (RCC s Regionala Palliativa Råd)

• Genomlysning av patientens totala situation

• Kartläggning av den Palliativa cancervården i regionen

• Oavsett var de palliativa patienterna vårdas, ska det finnas en kunskap i palliativ 
cancervård/onkologi

• Identifiera brister, säkerställa att rätt frågor och ärenden drivs samt ge förslag och 
exempel på områden i den kliniska palliativa cancervården som behöver beforskas.

2018-06-11 Namn | Sammanhang



Lägesbeskrivning för processen 

Palliativ Cancervård

• Kartläggning av den Palliativa vården i regionen

• Identifiering av problem och behov

• Utbildningsinsatser för alla yrkeskategorier: Palliativ cancervård samt i samarbete 
med processerna Jämlik vård, Egenvård och Lärande

• Samarbete med PKC (Palliativt Kunskapscentrum) som har uppdrag att utbilda i 
regionen

• Patient- och närståendeföreningar
Kontinuerlig dialog med patient- och närståenderåd och olika patientföreningar. Två 
representanter är fasta medlemmar i RCC:s Regionala Palliativa Råd. 

• RRPR (RCC s Regionala Palliativa Råd)

• Projekt ”Palliativ konsult” med fokus på pankreascancer.

• Utvecklingsarbetet ”Avancerad hemsjukvård och samverkan för barn och 
ungdomar med cancer” 



Fortsättning ….

• Rådgivande funktion och praktiskt stöd i ASIH specifika frågor inom 

ramen för TAPAS studien vid lungcancer (Tidig Anslutning till Palliativa 

team, ASIH, vs. Standardförfarande).

• Samarbete med processen Kolorektalcancer

• Vårdprogram: 

- Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede

- Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård av Barn

- Regionalt Vårdprogram för Palliativ Cancervård

• Nätverksarbete och samarbete, regionalt och nationellt och internationellt



Samarbete med PNR

• Två representanter från PNR ingår i RCC s Regionala Palliativa råd (RRPR)

• Processledare samt RRPR kan bidra med föreläsningar, workshops etc. 

utifrån PNR s behov

• Palliativa processen på RCC planerar en kort informationsvideo om 

stödjande vård som komplement till sedvanlig medicinsk behandling. Sida 

vid sida … inte välja antingen eller …. Vi kommer att fråga PNR om person 

som kan ställa upp och delat … Patient och närstående … (När vi har tänkt 

klart och förankrat det med ledningsgruppen på RCC)

2018-06-11 Namn | Sammanhang



Litteraturtips – Palliativ vård 

Strang & Beck-Friis: Palliativ medicin och vård. 4e uppl. 2012 

En bok om palliativ vård och palliativ medicin, för hela teamet.

Strang P: Cancerrelaterad smärta, 2a uppl. 2012 

Boken varvar teoretisk kunskap med fallbeskrivningar och praktiska råd..

Nationella vårdprogrammet i palliativ vård, 2016

Vårdprogrammet vänder sig främst till alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och 

döende människor vårdas. 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Kunskapsstödet fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. 

Sand & Strang: När döden utmanar livet. Om existentiell kris och coping i palliativ vård.

2013

Strang P: Palliativ vård inom äldreomsorgen. 2017



Bra länkar gällande Palliativ vård

Socialstyrelsen: Nationellt Kunskapsstöd för god vård i livets slutskede

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4

Nationellt Vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-

vard/vardprogram/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.pdf

Palliativt Kunskapscentrum Stockholm

http://pkc.sll.se/

Nyhetsbrev Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/om-oss/nyhetsbrev/
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