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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 
2015. 
 
Antalet patient- och närståendeföreträdare i PNP-rådet har under åren kommit att 
ändras på grund av olika anledningar. Under 2015 har antal företrädare i PNP-rådet 
utökats. Ordföranderollen har efter överenskommelse i rådet cirkulerat efter 6 
månader, sekreterare kvarstår. 
 
Vi uppskattar hur RCC Väst tar tillvara på patienter och närståendes erfarenheter. 
Lärorika möten med processägare och personal från RCC Väst har skapat delad 
lärdom och bra samverkan.  
 
Vi passar även på att tacka Nils Conradi, verksamhetschef Regionalt cancercentrum 
väst. Tack vare det stora förtroendet och de fria tyglarna har vi fått utrymme att ta 
fram olika förbättringsförslag, med kartläggningen som grund, till RCC Väst. Tack! 
 
 
 
 
 
 
Christer Petersson Bertil Uppström 
Ordförande oktober 2014- juni 2015 Ordförande juni 2015- 
PNP-rådet PNP-rådet 
Regionalt cancercentrum väst Regionalt cancercentrum väst 
 
 
 
Gerd de Neergaard Bodil Dower 
Sekreterare oktober 2014- Utvecklingsledare Patientens ställning, 
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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 patient och närstående-råd (PNR). 
Detta gjordes på RCC Väst under våren 2013 och benämns PNP-rådet.  
 
PNP-rådet inom RCC väst har som uppdrag att svara på remisser och att ta fram 
förbättringsförslag till cancervården. I samverkan med PNP-rådet och RCC Väst är 
en uppdragsbeskrivning framtagen under våren 2015 (bilaga 1), som beskriver det 
uppdrag deltagarna i PNP-rådet. 
 

Organisation 
 
Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något, det har 
tillkommit fem nya representanter. Samma grundtankar som vid uppstart är styrande 
för samtliga deltagare i PNP-rådet:  

• 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). 

 
Vid slutet av 2015 har 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 
Mia Boqvist Olsson 
Nahid Ebadi 
Maria Areskoug 
Magnus Norin 
Kristina Mårdberg 
 
 
 

 
 



 
 

Kartläggning / Prioriterade områden 
 
Den kartläggning som gjordes vid uppstart av PNP-rådet, 2013, (bilaga 2) har även 
under 2015 varit styrande i PNP-rådets arbete: 

• Psykosocialt stöd 
• Helhetsansvar 
• Bemötande/Kommunikation 
• Min vårdplan 

 
Aktiviteter internt 
 
Under året har PNP-rådet haft nio möten, varav fem heldagsmöten och fyra 
halvdagsmöten. Vid varje möte har enhetschef eller verksamhetschef från RCC Väst 
varit delaktig under en timma för att ge information från verksamheten och för att 
svara på eventuella frågor från PNP-rådet. Utöver dessa möten har arbetsgrupperna 
träffats under halvdagar, se nedan beskrivning för arbetsgrupperna. 
 
PNP-rådet har bjudit in processägare och utvecklingsledare från RCC Väst för att, 
under en timma, ta del av arbetet i de olika vårdprocesser och möjligheter till 
gemensamt lärande. Under 2015 har följande processägare och utvecklingsledare 
träffat PNP-rådet: 

• Chichi Malmström, utvecklingsledare Psykosocialt stöd/Cancerrehabilitering 
RCC Väst  

• Gunnar Eckerdal, processägare Cancervårdsprocessen, RCC Väst 
• Frida Smith, utvecklingsledare Kontaktsjuksköterska/Min vårdplan RCC Väst 
• Marianne Jarfeldt, processägare Barncancer, RCC Väst  

 
För att optimera PNP-rådets arbete har olika arbetsgrupper skapats. De arbetar fram 
förslag på åtgärd, utkast, material, information som sedan diskuteras i hela PNP-råds 
gruppen. Dessa arbetsgrupper har under 2015 varit:  
 
Arbetsgrupp: Patientpärm, basinformation 
Arbetsgruppen har undersökt vilken information som idag ges till patienter och 
närstående och funnit att det kan se väldigt olika ut på olika enheter. En 
sammanställning är gjord med förslag på basinformation i patientpärmar. 
Arbetsgruppen har även samverkat med Chichi Malmström, utvecklingsledare 
Psykosocialt stöd/Cancerrehabilitering RCC Väst och Frida Smith, utvecklingsledare 
Kontaktsjuksköterska/Min vårdplan RCC Väst. Kontakt och samverkan har också 
tagits med 1177 regionalt. 
 
Arbetsgrupp: Kraftens hus 
Arbetsgruppen har under 2015 fortsätt det arbete som påbörjades under 2014, med 
syfte att möjliggöra ett bättre rehabiliteringsstöd efter personligt behov till patienter 
och närstående oavsett tumördiagnos.  
Andreas Hellström från Chalmers Health Improvement (CHI) har under året 
tillkommit i arbetsgruppen, likaså Nils Conradi, verksamhetschef RCC väst. Ett möte 



 
 

med Jonas Andersson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) Västra 
Götaland och arbetsgruppen har ägt rum med syfte att förankra ett uppdrag till RCC 
Väst för att se över möjligheterna med att skapa ett Kraftens hus. En behovsanalys är 
gjord med stöd av Andreas Hellström och Lisa Carlberg, båda från CHI. I slutet av 
året beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR att ge RCC Väst i uppdrag att se 
över olika möjligheter för att skapa ett Kraftens Hus. Det formella uppdraget inkom 
från HSS VGR 28 januari 2016. Ansvariga projektledare blir Andreas Helström och 
Patrik Alexandersson båda från CHI. 
 
Arbetsgrupp: Folder: Så vill vi ha det 
Det som från början var meningen med att i en vitbok beskriva omhändertagandet av 
patienter och närstående har under året istället blivit en folder som vi valt att kalla Så 
vill vi ha det.  Texten och bilder har under året färdigställts i samverkan med 
kommunikatörer och utvecklingsledare på RCC Väst. Folder kommer att gå i tryck i 
början av 2016.  
 
Arbetsgrupp: Inbjudan till patient- och närstående föreningar 
På efterfrågan från patientföreningar planerar RCC Väst att erbjuda en 
informationsdag inklusive utbildningen Patientens rättsliga ställning av Institutet för 
Medicinsk Rätt AB (IMRAB) http://imrab.se/produkt/patientens-rattsliga-stallning-
patientforeningar/ . Information om vad RCC väst och PNP-rådet gör kommer 
också att finnas med under dagen.  
 
Arbetsgrupp: Patientsticka 
Arbetsgruppen bildades i slutet av året med inspiration från Nils Conradi, RCC Väst. 
Tanken är att ta fram en patientsticka, till patienter och närstående, med frågor att 
inte glömma att ställa till vårdpersonalen.  
 
Broschyr som beskriver vad PNP-rådet gör är framtagen (bilaga 3). Den planeras att 
tryckas upp i början av 2016. En logga för PNP-rådet är också skapad (se framsida). 
 
Remisser 
Remissvar har lämnats på ett antal nationella och regionala vårdprogram under året. 
PNP-rådet riktar in sig att lämna synpunkter på det psykosociala innehållet i 
vårdprogrammen. Vi har också svarat på flera remisser vid framtagning eller 
omskrivning av ny patientinformation.  
 
Skrivelser 
På grund av otillräckliga kuratorsresurser inom Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 
Göteborg, har vi haft mailkontakt och lämnat in en brevskrivelse till chefer på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och för den Specialiserade Palliativa vården i 
Göteborg. Skrivelsen med krav på utökad kuratorsresurs inom ASIH mejlades också 
till hälso- och sjukvårdens politiker i Västra Götaland.  
 
Brevskrivelse om Behov av psykosocialt stöd på primärvårdsnivå i VGR i form av 
kurator har mejlats till ett antal hälso-och sjukvårdspolitiker i VGR.  

 



 
 

Aktiviteter - dialogdagar 
 
Företrädare från PNP-rådet har medverkat under följande dialogmöten: 
 

• Nationellt P&N-råds nätverk möte  
• Standardiserat vårdförlopp 
• Världscancerdagen 
• RCC-dagarna 
• Riksseminarium Nätverket mot cancer 
• Kuratorsdag VGR 
• Platsbesök Socialstyrelsen 
• Regionalt processägar internat 
• Kvalitetsregisterkonferens  

 
Aktiviteter utbildningar 
 
Under åren har företrädare från PNP-rådet deltagit i följande utbildningar: 

• Patient- och närstående utbildning RCC väst 
• Nyheter inom cancervården, RCC väst 
• SKL utbildningsdag patientföreträdare 

 

Aktiviteter i andra processer 
 
Från PNP-rådet finns patient- och närståendeföreträdare med i följande 
projekt/processer: 
 

• RCC väst’s styrgrupp 
• Regionala utvecklingsplanen  
• Standardiserade vårdförlopp 
• Cancervårdsprocessen 
• Vårdprocesser:  

§ Lungcancer 
§ Prostatacancer 
§ Bröstcancer  
§ Hudcancer 
§ Kolorektalcancer 

 
Föreläsning vid möte i hematologens omvårdnadsgrupp har också ägt rum vid två 
tillfällen. 
 
	   	  


