
Rapport från workshop om Nationella Vårdprogram (NVP) 19/10 -21 
 
Syfte:  
Inhämta synpunkter från representanter i PNR som lämnat remisser till nationella vårdprogram och 
diskutera framtida samarbete.  
Deltagande:  
Representanter i PNR som lämnat remisser (Norr, Syd och Väst), Siri Kautsky (processledare), 
Christina Landegren (ordförande i NAG Patientsamverkan), Helena Brändström (nationellt ansvarig 
NVP).  
 
Helena informerade om hur man jobbar med NVP. Det finns idag över 50 stycken och de blir allt fler. 
Hon visade hur vårdprogramgruppens generella uppbyggnad ser ut med målsättningen att det ska 
finnas minst en patient/närståendeföreträdare (PNF). Efter att ett NVP skapats eller revideras går det 
ut på remiss där alla som känner sig berörda kan svara. Svaren tas in för ev. inkludering och sedan 
lanseras programmet. Men, återkopplingar som innebär stort arbete kan senareläggas till nästa 
revidering. Man ser över alla NVP årligen. Det finns en utmaning i att se till så att det finns PNF i alla 
NVP.  
 
Representanter från PNR berättade om sitt arbetsförfarande när remiss gått ut. Man tittade då på 
generella texter, såsom bemötande mm, och om det fanns en representant med den aktuella 
diagnosen fick även den svara. Varje PNR (Norr, Syd och Väst) hade checklistor som de använde för 
att bedöma innehållet. Vid behöv hänvisade man ibland till andra NVPs texter som rekommendation 
på formulering.  
 
Synpunkter som lyftes av närvarande representanter:  
"Svara på NVP är det viktigaste arbetet som PNR kan göra"  
"Man måste prata med patienten"  
"Även de mjuka delarna är viktiga" 
"Knyt representanter i NVP närmare PNR." 
"Livskvalitet i samband med sjukdomen borde finnas med i programmet."  
"Borde finnas minst 2 PNR som svarar på varje remiss så att man inte missar något." 
"Anhörigas perspektiv borde tas med när man svarar på remisser."  
 
Synpunkter som Siri lyfte (enligt mailet inför mötet):  
Tillsättande av patientföreträdare: 
I de fall det finns en nationell patientförening bevakar de remisserna inom sina områden och det är 
de som i första hand får föreslå/utse en patientföreträdare. 
PNR får tillsätta patientföreträdaren en per PNR  i de övergripande vårdprogrammen (rehabilitering 
palliation t.ex)  
  
Remissvar: 
PNR +/eller nationella patientföreningar eller patienter svarar på övergripande remisser 
(rehabilitering, palliation….) 
Man bör få tydlig information om när det förväntas.  
  
Övriga vårdprogram som inte har patientföreträdare: 
Utifrån PNR Västs jobb borde RCC i samverkan kunna göra en mall på vad som måste finnas med i ett 
vårdprogram på textnivå? Den delen skulle kanske PNR vara behjälpliga i att revidera t.ex en gång per 
år. RCC i samverkan säkerställer att dessa texter finns med.  
 



 
Förslag som lyftes men inte togs beslut om:  

• Kan PNR stödja i VP som RCC regionen stödjer och saknar representation? 

• Anordna WS om generella texter. 

• Separat NVP för omvårdnad? (förkastades av alla närvarande representanter) 

• Flagga för NVP med ingen representant eller där det inte fått remiss-svar tidigare, dvs det 
finns ett större behov av remiss-svar från PNR.  

 
Beslut: Checklistorna som PNR(Norr, Syd och Väst) använt ska sammanställas och presentera för 
godkännande i nationellt PNR. Därefter ska den gå till Helena för utskick till vårdprogramgrupperna 
så att dessa kan jobba utifrån listan redan från början. Återkoppling på checklistan från 
vårdprogramgrupperna kommer under q1-q2 2022.  
  
 


