
11 maj 2020 

Erfarenheter av regional patient- och närståendesamverkan med Anita Wanngren 

(Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm) 
 

Påbörjade sina uppdrag som representant hösten 2018. Sitter med som representant både inom RCC 

Stockholm-Gotland och i Region Stockholm för att utveckla patient- och närståendeperspektivet.   

 

Inom RCC (Stockholm-Gotland) 

- PNR: Rådgivande organ som består av representanter från patient- och 

närståendeföreningar som är aktiva sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Representerar 

bröstcancerföreningen Amazona Stockholm tillsammans med Lena Pinner. 

- Bröstprocessen: Leder och samordnar arbetet med utveckling och effektivisering av 

bröstcancervården i sjukvårdsregionen. Representerar Amazona Stockholm tillsammans med 

Izabella Grape. 

- Regional vårdprogramgrupp: Anpassar det nationella vårdprogrammet som tagits fram för 

bröstcancer till de regionala förutsättningarna i sjukvårdsregionen. Representerar Amazona 

Stockholm tillsammans med Izabella Grape. 

 

På sjukhusen 

- Karolinska sjukhuset: Träffar representanter för Tema Cancer som styr den övergripande 

cancervården på sjukhuset regelbundet tillsammans med Barbro Sjölander. Sitter med vid 

ledningsborden för Bröstcancer tillsammans med Izabella Grape och Ärftlig Cancer. 

Ledningsborden styr respektive kliniks arbete. Amazona Stockholm har en kontakt med 

utsedda kontaktsjuksköterskor. 

- St Görans sjukhus: Det finns en kanal för att föreslå förbättringar för patienter och 

närstående som har tagits fram av sjukhuset. Dessutom har Amazona Stockholm samarbete 

med utsedda kontaktsjuksköterskor. 

- Södersjukhuset: Likt st Göran finns det en etablerad kontakt mellan Amazona Stockholm och 

utsedda kontaktsjuksköterskor. 

 

Lärdomar och framgångsfaktorer i arbetet med Bröstprocessen: 

1. Arbetet med processansvariga har utvecklats till ett konstruktivt samarbete.  

a. Regelbundna möten underlättar - boka in nästa träff på den man har.  

b. Minnesanteckningar hjälper till att hålla riktningen.  

2. Patient- och närståenderepresentanterna är en medskapare.  

3. Bra med att representanterna också medverkar i andra sammanhang (exempelvis 

ledningsbord). 

4. Bra med flera representanter så att man får in många perspektiv.   

5. Stor nytta av kontakten med kontaktsjuksköterskorna.  

6. Kom med egna förslag på förbättringsprojekt och var öppen för att vilja vara med och 

genomföra dem. 

7. Diskutera på ett positivt sätt, med god ton, och konstruktivt. Agera som en kollega medveten 

om att du representerar patient- och närståendeperspektivet.  


