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Koncept 8 april 2019 

PNR:s vision för patientsamverkan, personcentrerad vård med målet 

jämlik vård.  
 

Följande redovisning är en kortfattad beskrivning av PNR:s förlag enligt beslut 3 april 2019.  
 

Måluppfyllelse, kvalitetsregister, hälsoskattningar 
Utgångspunkter för allt arbete bör vara de nationella och regionala målen för cancervården 
med följande ”hörnpelare”: beslutade maximala väntetider, rätten till kontaktsjuksköterska 
och min (digitala) vårdplan samt kvalitetsregister förslagsvis enligt den modell som utvecklas 
i det Nationella prostatacancerregistret (NPCR). En förebild bör vara registrets interaktiva 
rapportfunktion ”Ratten” kompletterad med hälsoskattningar enligt den modell som 
utvecklats i Region Örebro och som förordats av RCC i samverkan.  
 
Kvalitetsregistern är ett viktigt instrument för att leda verksamheten mot målet en jämlik 
vård. Förslagvis ska ansvariga processledare och RCC i mars och september årligen till 
regionens VKN och PNR redovisa måluppfyllese och förslag till åtgärder när målen inte 
uppnåtts.  
 

Personcentrerad vård  
 En utgångspunkt för vården ska vara personcentrerad vård förslagsvis enligt bilden nedan.               

                                    

                       
 

Samverkan sjukhus och patientförening. Ett förslag 
En ny typ av samverkan där sjukhuset skickar ut en inbjudan till nydiagnostiserade till 
”Öppna hus möten”.  Värdar för dessa möten är sjukhuset och patientföreningen 
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tillsammans och innehållet i mötet arbetas fram i samförstånd. En fördel är att det är alla 
nydiagnostiserade som bjuds in, inte enbart de som är medlemmar i en patientförening. 
Exempel på innehåll:  

• Föreläsning om vad som händer när man är nydiagnostiserad 

• Vad personcentrerad vård innebär 

• Vad patientföreningen kan erbjuda en nydiagnostiserad 

• Frågor och svar  
 
Den sista punkten kan läggas upp som förberedda frågor patienterna får svara på med hjälp 
av ”mentometerknappar” och vården kan omedelbart ge sin syn på svaret. Patienterna kan 
utveckla svaret direkt om det behövs. Resultatet bör bli en ökad kunskap om hur vården upplevs av 
patienterna just nu. 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 behandlingen för patienten på sjukhuset ifråga.  
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