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Förord 
 
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som hänt i Patient- och Närstående 
Perspektiv-rådet (PNP-rådet) inom Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) under 2013-
2014. 
 
Vi beslutade vid vårt första möte att rådets namn skulle vara Patient- och Närstående 
Perspektiv-rådet (PNP-rådet). Andra Patient- och Närstående-råd inom de olika RCC 
benämns P&N-råd. 
 
PNP-rådets företrädare har under åren kommit att ändras på grund av olika anledningar. 
Särskilt vill vi minnas och uppmärksamma Lina Baldenäs och Sylwa Johansson, som varit 
delaktiga i PNP-rådet, från start men som idag inte längre finns med oss. Deras 
inspiration lever vidare i PNP-rådets arbete. 
 
Vi har uppskattat hur RCC väst tar tillvara på patienter och närståendes erfarenheter. Det 
uppdrag vi fått har för oss varit mycket spännande och inspirerande.  
 
Vi passar även på att tacka Nils Conradi, verksamhetschef Regionalt cancercentrum väst, 
för det stora förtroendet.  
 
 
 
 
 
 
 
Bodil Dower   Christer Petersson 
Ordförande feb 2013-oktober 2014  Ordförande oktober 2014- 
PNP-rådet    PNP-rådet 
Regionalt cancercentrum väst  Regionalt cancercentrum väst 
 
 
 
Gerd de Neergaard 
Sekreterare oktober 2014- 
PNP-rådet 
Regionalt cancercentrum väst 
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Mål och uppdrag 
 
Arbetet vid RCC väst bedrivs i enlighet med de tio kriterier som Socialdepartementet 
beslutat ska gälla för ett RCC. Till följd av den nationella cancerstrategin där ett av målen 
är att ”Förbättra kvaliteten i omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv” har 
samtliga RCC skapat ett P&N-råd.  
 
PNP-rådet inom RCC väst har haft som uppdrag, under 2013-2014, att svara på remisser 
och att ta fram förbättringsförslag till cancervården. 
 
Organisation 
 
Intresseanmälan har skickats ut via mail till patientföreningar inom Västra Götalands 
region (VGR) och region Halland (RH) för eventuellt deltagande i PNP-rådet. 
Sammansättning av företrädare har även gjorts genom möten under olika dialogdagar. 
RCC väst’s grundtankar inför sammansättningen har varit, och är: 

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

• Företrädare befinner sig inte i den känslomässiga kris som ofta uppstår av ett 
cancerbesked och under behandling. 

• Företrädare representerar sina egna erfarenheter (man representerar inte någon 
förening även om man är delaktig i en patient- eller närståendeförening). 

 
Under åren har det skett en del förändringar då vissa företrädare avgått och några nya har 
tillkommit. Vid slutet av 2014 hade PNP-rådet följande sammansättning: 
Christer Petersson 
Louise Holmqvist 
Conny Johansson 
Gerd de Neergaard 
Ingrid Kössler 
Lina Lilja 
Bertil Uppström 
Stellan Olsson 
Karine Tveiten 
Bodil Dower 
 
Kartläggning / Prioriterade områden 
 
En kartläggning gjordes i början av 2013 (bilaga 1). 
 
Utifrån kartläggningen prioriterade PNP-rådet följande områden att fortsätta arbeta med: 

• Psykosocialt stöd 
• Helhetsansvar 
• Bemötande/Kommunikation 
• Min vårdplan 
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Aktiviteter externt 
 
Deltagande i nationellt P&N-råds nätverk under ledning av SKL, hösten 2013 i 
Stockholm, med en patientföreträdare från varje RCC’s P&N-råd. Samma nätverk var 
även inbjuden till ett möte med Regionalt cancercentrum i samverkan. Detta ledde till att 
en nationell uppdragsbeskrivning för alla P&N-råd arbetades fram av ansvariga för 
Patientmedverkan på samtliga RCC (bilaga 2). På nätverkets egna initiativ har ytterligare 
ett nationellt P&N-råds möte ägt rum under hösten 2014 med två företrädare från varje 
P&N-råd. 
 
PNP-rådet har gjort två studiebesök, april 2014.  

• Kraeftcenter, Köpenhamn Danmark 
• Maggie’s center och Freeman Hospital Northern center for cancercare, Newcastle 

England. 
Redovisning och presentation av studiebesöket har gjorts, vid tre tillfällen; 
utvecklingsledarna, regionala processägare och styrgruppen RCC väst. Ett 
informationsblad som beskriver syftet med ett Kraftcenter i VGR, har arbetats fram 
(bilaga 3). 
 
Under Regionfullmäktiges budgetmöte 6 juni 2014 i Vänersborg fanns patient- och 
närståendeföreträdare från PNP-rådet på plats för att driva våra prioriterade frågor: 

• Akut brist på specialister och långa väntetider 
• Rehabilitering under och efter behandling 
• Stöd för närstående barn och vuxna 

En broschyr togs fram för detta möte (bilaga 4). 
 
På grund av otillräckliga kuratorsresurser inom ASIH Göteborg, har vi haft mailkontakt 
och lämnat in en brevskrivelse (bilaga 5) till chefer för den Specialiserade Palliativa vården 
i Göteborg och politiker i VGR, med krav på utökade kuratorsresurser. 
 
Aktiviteter internt 
 
Det här har vi arbetat med: 

• Bas-patientpärm: ett bas-kit med information till patienter och närstående som 
sedan kompletteras med information från respektive vårdprocess. 

• Vitbok: till vårdpersonal ”Så här vill vi ha det”. 
• Kraftcenter: att skapa ett Kraftcenter i Göteborg, med syfte att ge 

rehabiliteringsstöd efter personligt behov till patienter och närstående oavsett 
tumördiagnos så länge behov finns. 

 
Möten 
Under 2013 hade PNP-rådet fem möten och under 2014 sex möten. Utöver dessa har 
arbetsgrupper träffats för arbete i de framtagna förbättringsområdena, se ovan. Vi har 
även haft ett möte med Jonas Andersson, ordförande i Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen 
VGR med syfte att förankra påbörjandet av att skapa ett Kraftcenter i Göteborg. Olika 
personer har bjudits in till våra möten för lärande-dialoger. 
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Remisser 
Vi har svarat på remisser vid framtagning av ny patientinformation. Remissvar på 
nationella och regionala vårdprogram. 
 
Aktiviteter utbildningar/dialoger 
 
Under åren har företrädare från rådet deltagit i följande utbildningar: 
Registercentras (RC) utbildning för patientföreträdare som medverkar i kvalitetsregister, 
Stockholm. 
Patient- och närstående utbildning RCC väst 
 
En patientföreträdare och en närståendeföreträdare har, under 2013, deltagit i 
utbildningen ”En insats för livet” via Kompetenscentrum för patient- och 
närståendeutbildning i VGR. Samma företrädare har sedan varit delaktiga i framtagandet 
och utförandet av Patient- och närstående utbildningen RCC väst, under 2014. 
 
Företrädare från rådet har även deltagit i olika dialogmötet: 
Platsbesök Socialstyrelsen 
Workshop: Livshändelsen att få cancer mitt i livet 
Workshop: Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? 
Nationell Kvalitetsregister konferens, Jönköping 
Medicinska Riksstämman, Stockholm 
Seminarium om RCC som framtidsmodell, Stockholm 
 
Aktiviteter i andra processer 
 
Från PNP-rådet finns patient- och närståendeföreträdare med i följande processer: 
 

• RCC väst’s styrgrupp: två företrädare: ledarmot och adjungerad. 
• Cancervårdsprocessen: en företrädare från våren 2013, ytterligare en företrädare 

från hösten 2014. 
• Regionala utvecklingsplanen med start hösten 2014: en företrädare delaktig. 
• Standardiserade vårdförloppet: två företrädare. 
• Patientprocesser: fyra företrädare som under 2013-2014 medverkat i: 

§ Lungcancer 
§ Prostatacancer 
§ Bröstcancer  
§ Hudcancer 

 


