
 

Bemötande	  
kommunikation	  

• Öka	  
medmänsklighet,	  
kommunikation	  i	  
vården	  
• Läkarutbildning	  
• Bättre	  bemötande	  i	  
akutläget	  
• Patient-‐	  och	  
närståendeturné	  
• Management	  by	  love	  
• Bemötande;	  
personligt	  och	  
empatiskt	  
• Bemötande	  
• Diagnosbesked	  
• Beskedet;	  läkare,	  
kssk,	  anhörig	  

Stöd	  Närstående,	  
barn	  

• Skapa	  stöd	  till	  
närstående	  och	  barn	  
• Stödgrupp	  endast	  
barn	  
• Handlingsplaner,	  
rutiner	  för	  
närståendestöd	  på	  
alla	  enheter	  som	  
vårdar	  
cancerpatienter	  
• Stödgrupp	  familjevis	  
• Närstående:	  samtal,	  
praktisk	  hjälp	  
• Stöd	  till	  anhöriga	  
• Inte	  "barn"	  anhöriga	  
som	  anhörig/stöd	  
• Barnen:	  hur	  info,	  
stödgrupper	  
• Stöd	  till	  familjer	  

Sena	  biverkningar	  

• Behandling	  
lymfödem	  
• Sena	  biverkningar	  
för	  
långtidsöverlevare	  
• Uppmärksamma	  
sena	  biverkningar	  

Myndigheter	  

• Synka	  myndigheters	  
information	  
• Gemensam	  
plattform	  
• Tidslinje	  vård-‐
myndighet	  
• Ekonomiskt	  stöd	  till	  
pat.org	  
• Samarbete	  mellan	  
kommun	  och	  
landsting	  
• Tillräckligt	  med	  
personal	  på	  vårdavd	  

Kvalitetsarbete	  

• Våga	  anmäla	  
felbehandlingar	  
• Tillgängliga	  
kvalitetsregister	  
• PNP	  i	  vårdutb	  
• Högspecialiserad	  
sällanvård	  
nivåstrukturera	  
• Kaizen	  	  

Sjukhusmiljö	  	  

• Varm	  inredning	  på	  
avd	  
• "vanligt	  rum",	  "grönt	  
rum"	  
• Läkande	  miljö	  
• Ungdom	  
• Avslappning,	  yoga,	  
meditation	  

Palliativ	  vård	  

• Palliativ	  olika	  i	  olika	  
län	  
• Hospice	  för	  barn	  
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HTA	  
Pris	  på	  vårt	  liv	  

• Rätt	  till	  livsförlängda	  
läkemedel	  
• Rekonstruktion	  (bröst)	  

Patientföreningar	  

• Stärka	  
patientföreningar	  
• Info	  om	  
patientföreningar	  
• Kontakt	  sjukvård	  -‐	  
patientorganisation	  
• Jobba	  över	  gränser	  -‐	  
patientorganisatoriskt	  
• Gå	  med	  i	  en	  förening	  
med	  lika	  drabbade	  

Tidig	  upptäckt	  
Primärvård	  

• Tidig	  upptäckt;	  
utbildning	  i	  
primärvården	  
• Cancerpatientens	  
ingåmg	  oftast	  
problematisk,	  blir	  inte	  
alltid	  tagna	  på	  allvar	  
inom	  PV,	  utb	  PV	  
• Diagnostik	  

Helhetsansvar	  

• Lindra	  team/
kontaksjuksköterska	  
• Kurator,	  ssk,	  läk	  =	  
Helhet	  
• När	  man	  faller	  mellan	  
stolarna	  
• Helhetsansvar	  hela	  
cancerresan	  -‐	  helt	  team	  
kssk	  
• Inför	  fotvård	  under	  
behandlingstiden	  
• Samarbeta	  mer	  mellan	  
sjukhus	  
• Rehabilitering	  -‐	  plan	  
för	  alla	  
• Rehab!	  Även	  
kontinuerlig	  
• Rehabilitering	  
• Hjälp	  av	  vården	  att	  
fånga	  upp	  drabbade	  
• Uppföljning.	  
Färdigbehandlad	  
• Uppföljning	  
• Läkande	  kost	  
• Specialkost	  

Individuell	  vårdplan	  
Information	  

• Förbättra	  
kommunikation	  mellan	  
avd	  
• Kommunikation	  
läkare-‐pat.	  På	  
patientens	  villkor!	  
• Patientpärm/skriftligt	  
material	  -‐	  synergier?	  
• Bättre	  information	  till	  
patient	  och	  anhöriga	  
• Hjälp	  att	  fatta	  beslut	  
om	  behandling	  
• Utgå	  från	  vad	  patienten	  
vill	  veta	  
• Bättre	  ino	  före	  op	  
• Bättre	  info	  till	  familjer	  
• Info	  till	  patient,	  anhörig	  
-‐	  skriftlig	  om	  sjukdom,	  
högskostnad-‐	  och	  
resekort	  
• All	  info	  på	  ett	  ställe;	  ett	  
amtal,	  en	  nätsida	  
• Information	  om	  
rättigheter	  
• Kontroll	  efter	  beh	  
1ggr/år	  
• Second	  opinion	  
• Rätt	  att	  byta	  läkare	  
• Erbjud	  en	  andra	  åsikt	  
från	  något	  annan	  
område	  
• Skriftlig	  vårdplan	  
• Individuell	  behandling	  
av	  varje	  barn	  
• Personlig	  vårdplan	  

Väntetider	  

• Förbättra	  väntetider:	  
remisser,	  provbesked,	  
behandlingsbeslut	  
• Minska	  väntetider	  för	  
röntgensvar	  
• Kortare	  väntetider	  	  

Psykosocialt	  stöd	  

• Psykosocialt	  stöd	  
• Stöd	  för	  fallgropen	  
• Jobba	  mer	  med	  de	  
psykologiska	  
bekymmer	  som	  man	  
får	  samtalsstöd	  mm	  
• "cancercentral"	  
stödgrupper	  
• Psykosocialt	  stöd	  
erbjudas	  alla;	  samtal,	  
praktiskt	  stöd	  
• Information	  om	  
samhälleligt	  stöd;	  
patienten,	  närstående	  
• Patiente,	  närstående	  
blir	  stödpersoner	  
• Stödpersoner	  -‐	  
bollplank	  till	  vården	  
• Stödgrupper	  på	  
avdelningen	  
• "cancercentral"	  
• Samtal	  med	  någon	  
drabbad	  före	  op/
bheandling	  
• Uppmärksamhet	  på	  
risk	  för	  depression	  
• Frågor	  och	  
funderingar;	  liv	  och	  
död.	  Kurator,	  präst...?	  
• Fungerande	  
sjukförsäkring	  
• Ekonomi-‐det	  är	  dyrt	  att	  
vara	  sjuk	  
• Sjuktransport	  
• Terapistöd	  till	  barn	  och	  
familjer	  tillräcklig	  
omfattning	  
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Uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderåd 

vid regionala cancercentrum (RCC) 

Denna nationella mall för uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderåd är utarbetad av 

patientföreträdare från respektive RCC, i samverkan med respektive RCCs samordnare för 

patientmedverkan. Den är fastställd av RCC i samverkan 2014-02-06. Innehållet kan 

anpassas enligt regionala förutsättningar. 

 

Grundläggande uppdrag 

Regionala cancercentrum har grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i 

cancervården. Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC ”engagera patientrepre-

sentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling”. Ett krav är att 

”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s 

organisation i beslutande eller rådgivande organ”. 

RCC:s patient- och närståenderåd ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s 

organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och 

det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till 

cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt 

under hela vårdprocessen.  

När patientföreträdare omnämns i uppdragsbeskrivningen avses även 

närståendeföreträdare. 

Förutsättningar 

o Ledamöterna i ett patient- och närståenderåd bör ha erfarenhet av cancersjukdom 
som patient eller närstående. Som ledamot ska man själv känna att man har 
kommit igenom sin akuta bearbetningsfas relaterad till cancersjukdomen. 

o Nationell överenskommelse för ersättning till rådets ledamöter tillämpas.  

o Regionala cancercentrum ger administrativt stöd, som definieras inom respektive 
RCC. 

o En sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder och bakgrund bör 
eftersträvas. Ledamöterna i rådet bör komma från aktuellt RCC:s geografiska 
upptagningsområde. 

o Ledamöter i ett patient- och närståenderåd lämnar jävsdeklaration till RCC. 
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Uppdrag för patient- och närståenderåd vid RCC 

Patient- och närståenderådet  

o bevakar, påverkar och har inflytande på utvecklingen av cancervården för en 
jämlik och optimal cancervård för alla, oavsett cancerform. 

o identifierar frågor och förbättringsområden som man tycker är viktiga för RCC 
att arbeta med, utifrån ett patient- och närståendeperspektiv, och lyfter dessa till 
frågor till RCC:s ledning för hantering. 

o har en rådgivande och stödjande funktion för RCC:s ledning och processledare. 

o är remissmottagare för RCC i övergripande frågor som vårdprogram m.m.  

o identifierar utbildningsbehov för patientföreträdare i regionen och planerar 
utifrån detta utbildningsinsatser tillsammans med RCC:s ledning. 

o samverkar med lokala patientföreningar och nätverk och för kunskapen om 
RCC:s arbete tillbaka ut i sina respektive organisationer. 

o avger en årlig dokumentation om rådets arbete och lyfter fram områden som 
ytterligare behöver prioriteras. 

o samverkar med andra regionala råd vid specifika nationella frågor/områden. Alla 
RCC:s patient- och närståenderåd har tillgång till varandras protokoll och 
minnesanteckningar. 

Arbetsformer för patient- och närståenderåd  

o Rådet fokuserar på övergripande frågor som är viktiga för flera cancerdiagnoser. 
Diagnosspecifika frågor eller enskilda patientärenden drivs inte i rådet. 

o Lokalt kan överenskommas om representation från rådet i RCC:s styr- eller 
ledningsgrupp. 

o Rådet bör bestå av representanter utsedda från 
patientorganisationer/motsvarande inom cancerområdet. Om lokal förening 
saknas kan det nationella förbundet tillfrågas om att föreslå möjliga namn på 
patientrepresentanter från regionen.  

o I rådet deltar representanter från RCC. Dessa ansvarar för information och 
kommunikation från RCC, men har inte beslutsrätt i rådet. 

o Rådet kan bjuda in andra personer till specifika arbeten och aktiviteter, när rådet 
bedömer det lämpligt. 

o Ordförande väljs av rådet och driver de frågor som rådet beslutar om. 
Ordförande är sammankallande och fastställer dagordning för rådets möten. 
Frågor att behandla i rådet kan föreslås av ledamot i rådet eller av RCC.  

o Rådet stödjer RCC i rekrytering då patientrepresentanter efterfrågas till 
arbetsgrupper eller möten med anknytning till RCC. 

o Rådet utser representanter för nationella möten med patientföreträdare från 
övriga RCC. 

o Rådet träffas efter behov, minst två gånger per termin. Datum för rådets 
kommande möten fastställs för ett kalenderår.  



 

Skapande av Kraftcenter  

Patient och närståendeperspektiv rådet (PNP-rådet) är en viktig aktör för att skapa en 
patient- och närstående-fokuserad vård och för att stärka patientens ställning. Alla i 
PNP-rådet har eller har haft cancer eller är närstående till en person som har eller 
har haft cancer. Företrädarna representerar  sig själva och sina egna erfarenheter, 
tankar och känslor, inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening. PNP-rådet 
har för närvarande 12 medlemmar. 

PNP-rådet startades våren 2013. Huvudsyftet är att driva cancerpatienters och 
närståendes perspektiv I hälso och sjukvården. PNP-rådet är ett bollplank för 
Regionalt cancercentrum väst då man exempelvis utformar ny patientinformation, 
svara på remisser med mera. PNP-rådet föreslår även egna synpunkter och åtgärder 
för förbättringar inom cancervården.  

Hösten 2013 gjordes en kartläggning för att ta fram de mest prioriterade uppgifterna 
att arbeta med. Kartläggningen bygger på deltagarnas personliga upplevelser och 
erfarenheter I olika vårdsituationer. Följande områden listades högst och ligger till 
grund för det fortsatta arbetet I PNP-rådet: 
 

• Psykosocialt stöd 
• Bemötande, kommunikation 
• Helhetsansvar 
• Individuell vårdplan, information 

Djupdykningen i deltagarnas personliga upplevelser utmynnade i ett studiebesök på 
Kraeftcenter I Köpenhamn, Freeman Hospital for cancer care och Maggie´s center I 
Newcastle.  

http://www.kraeftcenter-kbh.dk   

https://www.maggiescentres.org 

Dessa verksamheter erbjuder ett omhändertagande utifrån ett helhetsperspektiv som 
vi saknar I vården. Erfarenheterna visar att denna typ av mötesplats som erbjuder 
känslomässigt, praktiskt och socialt stöd förbättrar förutsättningarna för patienter och 
närstående under hela cancerresan. Med hela cancerresan avser vi från diagnos och 
så länge behov finns. Genom ett Kraftcenters stöd, hjälp och information förväntas 
patienter och närstående bli bättre rustade inför olika situationer som uppstår. 
Därmed belastas vården i mindre utsträckning. Ett Kraftcenter skulle välkomna dessa 
patienter/närstående och utgöra både ett komplement och avlastning för vården. Med 
engagemang från olika sektorer i samhället bör samhällskostnaderna för vården på 
sikt minska genom införandet av Kraftcenter.  

Vårt förslag är att beslut fattas om att starta ett projekt för att utreda förutsättningarna 
för ett eller flera Kraftcenter. Beslutet behöver innefatta att en styrgrupp för arbetet 
utses med representanter för olika organisationer och myndigheter samt företrädare 
från PNP-rådet Regionalt cancercentrum väst. 
 

Göteborg, 19 november 2014  

PNP-rådet inom Regionalt cancercentrum väst  



Göteborg, 2014-01-08 

 

Angående kuratorstjänst ASIH Göteborg 

 

Våra erfarenheter som patienter och närstående är att man i väldigt sent skede eller inte alls 
får information om samhällets stödåtgärder när ens nära anhörig befinner sig i livets 
slutskede. 
 
Det gäller både rent praktisk information om t.ex. närståendepenning mm. såväl som det 
emotionella stödet både till patient och närstående för att hantera den svåra situation som det 
innebär att följa någon fram till döden. I många fall är närstående barn i unga åldrar. 
Vår uppfattning är att detta är en kurator/socionoms arbetsområde. Vi ser en stor brist på det 
psykosociala stödet inom vården och har nu även hört att man i Göteborg beslutat dra ner på 
den knappa kuratorsresurs som nu finns inom ASIH. En hel kuratorstjänst som funnits i ett 
ASIH-område skall nu istället serva hela Göteborg.  
 
Istället för att öka tillgängligheten till kurator minskar man resursen. Vi undrar och 
ifrågasätter om detta är förenligt med att ge stöd till människor som befinner sig i en sådan 
utsatt situation som patienter och närstående gör när någon befinner sig i livets slutskede. 
 
Våra egna samlade erfarenheter som patienter och närstående säger oss något helt annat. 
Behovet av psykosocialt stöd i denna svåra livssituation är stort och vår uppfattning är att 
detta stora behov behöver mötas upp av en 100% kuratorstjänst i varje ASIH-område. Enligt 
den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) ska alla cancerpatienter tillgå psykosocialt stöd 
och palliativ vård av god kvalité.  
 
Vi ser fram emot svar snarast. 

Vänliga hälsningar, 
 
Patient- och närståendeperspektivrådet, Rcc väst genom Bodil Dower 

 




