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Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna 
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KAPITEL 1 

Verksamhetsberättelse för 
Patient- och 
närståenderådet vid RCC 
Väst 

 

FÖRORD 
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som hänt i Patient- och Närstående rådet (PNR) 
inom Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) under 2021. 
 

Mycket av arbetet i rådet har påverkats både av de rådande omständigheterna på grund av Covid-
19 samt det utvecklingsarbete som pågått inom rådet. Under 2021 har PNR haft 10 möten vara 9 
av dem genomfördes digitalt via Teams. Den 11 november träffades medlemmarna för det första 
fysiska mötet efter att man släppt på rådande restriktionerna efter Covid-19. 

 

I oktober 2021 genomfördes val av ordförande och vice ordförande. Till ny ordförande valdes 
Christina Hansson och till vice ordförande Elsy Samuelsson. Ansvarig utvecklingsledare från 
RCC Väst har Jessica Mellquist varit. 

Den pandemi som utbröt under våren 2020 har på många sätt påverkat arbetet i PNR framför allt 
genom att alla möten och deltagande i konferenser har genomförts digitalt. 

 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

7 

Samarbetet med övriga sex PNR i landet har förändrats och under 2021 bildades ett nationellt 
PNR. Ordförande för nationella PNR är Christina Landegren, verksamhetsutvecklare RCC Syd. 
Från PNR Väst ingår ordförande och vice ordförande. Gruppen har följande uppdrag 

• Genom sina samlade erfarenheter bidra till cancervårdens utveckling och ges möjlighet att 
påverka det nationella arbetet inom cancerområdet. 

• Vara ingång för RCC:s övriga nationella arbetsgrupper när de söker kontakt och 
samverkan. 

• Vara ingång för andra nationella grupperingar till exempel myndigheter och andra 
Nationella Program Områden (NPO) för frågor rörande patientsamverkan. 

• Samordna initiativ från de sjukvårdsregionala patient- om närståenderåden. 

 

MÅL OCH UPPDRAG FÖR PNR 
Arbetet vid RCC väst bedrivs enligt de tio kriterier som Socialdepartementet beslutat ska gälla för 
ett RCC. Utifrån den nationella cancerstrategin, där ett av målen är att ”Förbättra kvaliteten i 
omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv” har samtliga RCC skapat ett patient- och 
närståenderåd (PNR) och 2013 bildades PNR vid RCC Väst. 

PNR har som uppdrag att bidra med att ge patient-och närståendes perspektiv på vård och 
omhändertagande av cancersjuka, svara på remisser och vara medskapare i utvecklingen av 
cancervården. 

Under 2020 firades 10 år med den nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum. 
Genom samarbete mellan staten, regionerna, SKR och RCC har cancervården under de 10 
senaste åren genomgått en betydande utveckling och förbättring. Överlevnaden har ökat och 
patienterna är mer nöjda, men många utmaningar återstår då PNR ser att förbättringsarbetet 
behöver fortsätta på många plan. 

 

 

ORGANISATION 

Sammansättningen av rådet har under 2021 ändrats då några medlemmar efter många år avslutat 
sina uppdrag. Samma bärande tankar för samtliga medlemmar i PNR: 

• Företrädare i rådet har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har 
haft cancer. 

• Företrädare driver eller lyfter frågor som rör gruppen cancerpatienter och närstående, inte 
enskilda patientärenden. 

• Rådet företräder samtliga cancerdiagnoser. 

• Företrädare representerar sina egna erfarenheter, man representerar inte någon förening 
även om medlemmen är med i en patient- eller närståendeförening, nätverk eller annan 
gruppering. 
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Alla nya patient och närståendeföreträdare träffar ordförande eller vice ordförande samt ansvarig 
verksamhetsutvecklare för ett inledande samtal. Då överlämnas en mapp med informations- och 
introduktionsmaterial som ger en grund för uppdraget som patient och närståendeföreträdare 
(PNF). Nya PNF ska också innan denne påbörjar sitt uppdrag genomgå den webbutbildning som 
är framtagen och finns på RCC:s hemsida. 

Under året avslutade Ingrid Kössler, Bertil Uppström, Gerd de Neergaard och Louise Holmqvist 
sina uppdrag efter många års arbete. 

 

Vid slutet av 2021 bestod PNR av följande medlemmar: 

• Thomas Axberg 

• Sten B Carlson 

• Nahid Ebadi 

• Inger Franzén 

• Christina Hansson 

• Felicia Jansson 

• Mia Boqvist Olsson 

• Elsy Samuelsson 

• Jan-Åke Simonsson 

• Natalie Stoltz 

• Elin Svensson 

• Per Svensson 

• Sara Wendel 

 

 

KARTLÄGGNING AV PRIORITERADE OMRÅDEN 

Under 2020 påbörjades ett arbete med en kartläggning av vilka prioriterade områden som 
medlemmarna ansåg var av största vikt att PNR fokusera på inför framtiden. Alla 
medlemmar fick lämna in förslag på fem områden vardera som de ansåg viktiga att 

fokusera på. En sammanställning över områdena gjordes och därefter fick medlemmarna 
viktades dessa. Utifrån gruppens arbete prioriterades följande fyra områden:  

• Tidig upptäckt - screening 

• Jämlik vård 

• Palliativ vård 

• Cancerrehabilitering 
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INTERNA ARBETEN INOM PNR 

Under 2021 har ett stort utvecklingsarbetet genomförts med medlemmarna i PNR under 
ledning av två konsulter från Prové tillsammans med ansvarig utvecklingsledare samt 
ledningen för RCC Väst. 

 

 

ARBETSGRUPPER INOM PNR 

Medlemmarna i PNR arbetar också med olika utvecklings- och förbättringsfrågor via 
arbetsgrupper. I en projektplan beskrivs arbetet som ska genomföras och lämnas till 
verksamhetschefen för godkännande. Under 2021 har följande arbetsgrupper varit aktiva: 

• Arbetsgrupp för planering av nätverksträffar 

• Prioriterade mål 

• Arbetsgruppen för remissarbete 

• Policydokument för PNR 

• PNR goes SRHR 

• Nätverk för PNF gällande arbetet med MVP 

 

Från PNR har patient- och närståendeföreträdare deltagit i följande 
projekt/arbetsgrupper/vårdprocessgrupper under 2021: 

• Framtagande av nationell Min vårdplan 

• Länsgemensam riktlinje för palliativ vård 

• Kraftens hus Göteborg 

• RCC Västs styrgrupp 
 
Vårdprocessergrupper:  

• Kolorektal-cancer 

• Palliativ vård 

• Cancerrehabilitering 

• Huvud-hals 

• Esofagus-ventrikel 

• Njurcancer 
 

Övriga aktiviteter där medlemmar från PNR  deltagit: 
 

• Föreläsningar av processägare internt 

• PNR vid möte för RPÄ i december 

• Workshop personcentrerad vård 
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EXTERNA AKTIVITETER  

Ett digitalt nätverksmöte med temat ”Patient- och medborgarmedverkan” anordnades i oktober 
2021 och inbjudan skickades ut till patientföreningar, patient- och närståendeföreträdare inom 
hela RCC samt vårdprofession inom RCC Västs upptagningsområde. 58 personer deltog i mötet. 

Inbjudna föreläsare var Mio Fredriksson, Docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

Uppsala universitet och Magnus Carlsson, professor med inriktning mot civilsamhälle vid Ersta 
Sköndal Bräcke, chef för högskolans Centrum för civilsamhällesforskning. 
 
Medlemmar från PNR har deltagit i Sahlgrenska cancercenters patientråd och den 
ackrediteringsprocess som pågått gällande Sahlgrenskas ansökan om att bli ett Comprehensive 
Cancer Center. 
 

 

UTBILDNING OCH KONFERENSER 

Under 2021 har företrädare från PNR deltagit i följande aktiviteter: 

• Utvecklingsarbete med Prové 

• Nationella RCC-dagar 

• Olika digitala konferenser från bland annat RCC Norr och RCC Stockholm/Gotland 
 

 

INLÄMNADE REMISSVAR 
Remisser och synpunkter på Nationella vårdprogram (NVP) och Regionala Medicinska Riktlinjer 
(RMR).  

Remissvar har lämnats på 22 nationella vårdprogram under året. PNR riktar in sig på att granska 
det psykosociala omhändertagandet i vårdprogrammen. Andra områden som bevakas är bland 
annat diagnosbesked, kontaktsjuksköterska, min vårdplan, närståendestöd, cancerrehabilitering, 
fertilitet, sexuell hälsa, egenvård och palliativ vård. 

 Rådet har också svarat på remisser vid framtagning eller omskrivning av ny patientinformation. 
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Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård  genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 

 

 


