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FÖRORD 

Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som hänt i Patient- och Närstående rådet (PNR) inom 
Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) under 2018.  
 

 Valet till riksdag och regionfullmäktige har under 2018 haft en stark påverkan på verksamheten genom 
arbetet med enkäter på såväl regional som riksnivå. Syftet med enkäterna var att undersöka de olika 
partiernas syn på och planer för den fortsatta utvecklingen av cancervården och fortsatta ekonomiska 
satsningar. Glädjande nog har enkäterna fått ett positivt mottagande och besvarats av samtliga partier. 
Frågorna i enkäten har varit inriktade på att belysa vikten av förbättrat psykos 

 

 

 

 

ocialt omhändertagande och omvårdnad liksom cancerrehabilitering. Under året har Jessica Mellquist varit 
utvecklingsledare och Ingrid Kössler, medlem i rådet, processledare på 20 %. Bertil Uppström har varit 
ordförande och Gerd de Neergaard sekreterare.  

Samarbetet med övriga PNR inom landet har utvecklats under året och som ett led i detta har en ny 
gemensam webb-utbildning för patient- och närståendeföreträdare tagits fram. Ett annat led i det utökade 
samarbetet är att Patient- och Närståenderåden tagit initiativ till gemensamma möten två gånger per år.  

Med stort intresse har PNR också följt och på olika sätt deltagit i arbetet med Kraftens Hus i Borås. 
Projektet har drivits vidare av styrelsen för Kraftens Hus föreningen och mötesplatsen invigdes i februari 
2018. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår verksamhetschef på Regionalt cancercentrum väst, Thomas Björk 
Eriksson som givit oss förtroendet att under fria former vidareutveckla vårt arbete och verksamhet genom 
mycket gott och öppet samarbete. Vi uppskattar mycket det sätt som han och RCC Väst tar tillvara 
patienter och närståendes erfarenheter genom att låta oss vara medskapare i det fortsatta arbetet med att 
utveckla och förbättra cancervården. Vi är tacksamma för de olika utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 
som även erbjuds oss. 

 

Bertil Uppström  Gerd de Neergaard 

Ordförande juni 2015-  Sekreterare oktober 2014- 
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Regionalt cancercentrum väst Regionalt cancercentrum väst 

 

Ingrid Kössler 

Processledare Patientens ställning, 
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Regionalt cancercentrum väst 



 

 

 

 

 

 

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 
närståenderåd (PNR). Patient- och Närståenderådet vid RCC Väst skapades under våren 2013. Fr.o.m. 1/6 
- 18 har rådet infört mandatperioder på tre år med möjlighet till omval två gånger. Under året har PNR 
Väst fått en egen mejladress: pnrvast@rccvast.se. 

PNR inom RCC väst har som uppdrag att som patienter och närstående ge perspektiv på vård och 
omhändertagande av cancersjuka, svara på remisser och vara medskapare i utvecklingen av cancervården.  

 I nationell samverkan med övriga PNR och patientmedverkansansvariga inom respektive RCC pågår nu 
ett arbete med att ta fram gemensamma dokument gällande överenskommelsemall och enkät för 
utvärdering. Överenskommelsemallen har som syfte att tydliggöra rollen som patient och/eller 
närståendeföreträdare (PNF) inom RCC. Enkäten gällande utvärderingen besvaras en gång årligen av 
samtliga PNF inom varje RCC med syfte att förbättra och stödja deras roll i olika processer. 

I likhet med tidigare år har RCC västs ledning erbjudit deltagarna i PNR att få möjlighet att en dag per år 
delta på valfri konferens eller utbildning under förutsättning att det gynnar den processen man ingår i 
(bilaga 3). Deltagarna har även inbjudits till den föreläsningsserie om olika cancerdiagnoser som 
arrangerats av RCC Väst. Syftet är att erbjuda en möjlighet att förkovra sig samt initiera nya idéer 

 

Organisation 

 

Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något, en deltagare har avgått och fyra nya 
deltagare har tillkommit. Samma grundtankar som vid uppstart är styrande för samtliga deltagare 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.  

• Patient- och/eller närståendeföreträdare ska i förekommande fall kunna företräda andra diagnoser 
än den egna.  

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

 

Alla nya patient/närståendeföreträdare får en mapp med informationsmaterial som ger en grund i arbetet 
som företrädare.  



  

 

Vid slutet av 2018 har PNR följande sammansättning: 

Thomas Axberg 

Gerd de Neergaard 

Nahid Ebadi 

Vuokko Elner 

Inger Franzén 

Pia Helgesson 

Louise Holmqvist 

Christer Petersson 

Ingrid Kössler 

Lina Lilja 

Mia Boqvist Olsson 

Elsy Samuelsson 

Jan-Åke Simonsson 

Natalie Stoltz 

Bertil Uppström 

 

Kartläggning / Prioriterade områden 

 

Den kartläggning med selektering av fyra intresseområden som gjordes vid uppstart av PNR 2013 
har även under 2018 utgjort grunden för PNR:s arbete utöver samt kompletterats med 
cancerrehabilitering 

• Psykosocialt stöd 

• Helhetsansvar 

• Bemötande/Kommunikation 

• Min vårdplan 

• Cancerrehabilitering 
 

Aktiviteter internt 

 

Under året har PNR haft åtta heldagsmöten.  Vid varje möte har enhetschef vårdutveckling eller 
verksamhetschef från RCC väst varit delaktig under cirka en timma för att ge information från 
verksamheten och för att svara på eventuella frågor från rådet. Utöver dessa möten har 
arbetsgrupperna träffats under halvdagar, se nedan beskrivning för arbetsgrupperna. 



 

 

PNR har bjudit in bl a processägare och utvecklingsledare från RCC Väst för att, under en timma, 
ta del av ny information och skapa möjligheter till utveckling och gemensamt lärande. Under 2018 
har följande inbjudna medverkat vid rådets möten: 

• Johan Ölme, överläkare i patologi 

• Eva Sanderoth Hammerlid, processägare huvud/halscancer 

• Lars Birgersson, präst Sjukhuskyrkan 

• Gunnar Eckerdahl, processägare Cancervårdsprocessen 

• Marie Boethius utvecklingsledare ansvarig för arbetet med PROM och PREM 

• Ellen Brynskog utvecklingsledare ansvarig för Min Vårdplan digitalt 

• Maria Lancha, dietist 
 

Arbetsgrupper 

 

För att optimera arbetet inom rådet har olika arbetsgrupper skapats. Utifrån en projektbeskrivning som 
införts under året arbetar de fram förslag på åtgärd, utkast, material, information som sedan diskuteras vid 
rådets möten. Under 2018 har följande arbetsgrupper varit aktiva: 

 

Viktigt att veta om du får cancer  

Arbetsgruppen har under året fortsatt sitt arbete med att ta fram en samlad generisk information om 
psykosocialt stöd för cancerberörda. Arbetsgruppen har kommit fram till att det bästa sättet att nå ut med 
information är att gå via 1177 och har därför fortsatt sitt samarbete med 1177 regionalt. På initiativ från 
arbetsgruppen har 1177 utarbetat en helt ny informationssida; Bra att veta om du drabbas av cancer. 
Utöver detta har också 1177 på initiativ från arbetsgruppen bl.a. lagt in en artikel om hospice och även 
arbetat om informationen om kontaktsjuksköterska. Arbetsgruppen fortsätter med sitt uppdrag.  
 

Information om PNR  

En arbetsgrupp har under året sett över och reviderat broschyrmaterial och roll-up. 

Cancerrehabilitering 

En ny arbetsgrupp har startats och kommer att vara verksam under 2019.  

Sexuell hälsa 

Målet med gruppens arbete är att medvetandegöra att sexualitet och samlevnad behöver tas upp och att 
det är ett angeläget ämne.  Under året har gruppen initierat ett nätverksmöte för patientföreningar på 
temat.  

Politikerpåverkan. 

 Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete med insamling av underlag och utkast till brev under slutet av 2017.  
Under våren 2018 skickades enkäter ut till de politiska partierna i Sveriges Riksdag och Västra 
Götalandsregionen. Svar inkom från samtliga partier. En sammanställning av frågorna och svaren har 
redovisats för PNR liksom styrgruppen RCC Väst och har publicerats på RCC Västs hemsida. 

 



  

 

 

Medverkan inom RCC Väst 

Från PNR har under 2018 patient- och närståendeföreträdare varit med i följande projekt/processer: 

 

• RCC västs styrgrupp  

• Projektgruppen för Standardiserade vårdförlopp 

• Arbetsgruppen En ännu bättre strålning 2018 - 2028  

• Nationell patientmedverkan grupp med en representant från respektive PNR, framtagning av olika 
dokument 

• Cancervårdsprocessen 

• VR strålning  

• Vårdprocesser:  
  

▪ Kolorektalcancer 

▪ Palliativ vård 

▪ Huvud hals 

▪ Cancerrehabilitering 
▪ NET 

 

• Föreläsningar av processägare internt  

• Processledaren har deltagit vid alla internat för RPÄ 

• PNR vid internatet för RPÄ i december 

• Regionala omvårdnadsordförande 

• Regional omvårdnadsgrupp bröstcancer 

• Regional omvårdnadsgrupp hematologen 

• Regional omvårdnadsgrupp huvud-halscancer 

• Nationellt PNR o RCC samverkansmöte Sthlm 11/12 
 
 

Externa aktiviteter  

 
Flexibel sjukskrivning i samarbete med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektet som 
syftade till att undersöka om en mer flexibel tillämpning av regelverket inom försäkringen kan få fler 
personer i cancerbehandling att arbeta i större omfattning mellan behandlingarna fortgår ännu inom VGR.   
 
Deltagit i workshop Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling 
 

Deltagande i skypemöte med Cancerfondens styrelse med information om PNR Västs arbete. 
 
Uppsala Health Summit 
 
Studiebesök Kraeftcenter Köpenhamn (rapport i bilaga)  

Möte Vad gör RCC under 2018? i Stockholm arrangerat av SKL och Helena Brändström. 



 

 

Seminarium om Personcentrerat arbetssätt, 

Informationsmöte för patientföreningen ProLiv 

Västsvenska Bröstcancerdagarna 

Nätverksmöte för patientföreningar med föreläsning om sexuell hälsa av sexolog Anna-Karin Larsson. 
I programmet ingick information om rådets arbete och dialog med deltagarna 

 
 

 

 

Utbildningar och konferenser 

 

Under året har företrädare från PNR deltagit i följande aktiviteter: 

 

• Regiondag SVF 

• Regiondag rehabilitering 24 april 

• RCC-dagarna 22 - 23 maj i Malmö   

• Invigning Kraftens Hus februari  

• Nationell arbetsgrupp för patientutbildning 

• Nationellt telefonmöte PNR 25 september 

• Uppsala Health Summit juni 2018 

• Studiebesök Köpenhamn 4 - 5 april 

• Cancerdagen 2018 

• European Breast Cancer Conference i Barcelona 

• Rundabordssamtal med spetspatienter på Kraftens Hus i Borås   

• Demonstration av och diskussion om elektronisk Min vårdplan Cancer 

• Vårdgivarens hantering av patientklagomål 

• Workshop om patientinformation kopplat till läkemedelsregimer 

 

Remisser 

Remissvar har lämnats på 8 nationella och 3 regionala vårdprogram under året. PNR riktar in sig 
på att granska det psykosociala innehållet i vårdprogrammen. En ansvarsuppdelning har gjorts av 
deltagarna där följande områden bevakas: fertilitet, närstående, sexuell hälsa, barnperspektiv, 
psykosocialt stöd, min vårdplan och kontaktsjuksköterska. Under 2018 har två områden 
tillkommit: diagnosbeskedet och cancerrehabilitering. Rådet har tagit initiativ till att arbeta fram en 
mall med rubriker för som ska ingå i Psykosocialt stöd, omvårdnad och rehabilitering. Tanken är att mallen 



  

 

skulle kunna användas i alla NVP. Rådet har också svarat på remisser vid framtagning eller 
omskrivning av ny patientinformation. 

Baksida rubrik här 

Baksida bröd a här Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing 
elit, sed do eiusmod tempor adincididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim adminim veniam, is quis nostrud exercitation ullamco. 
Baksida bröd orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor ad incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Eiusmod tempor adincididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
adminim veniam, is quis nostrud exercitation ullamco. Baksida bröd orem 
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
ad incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

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 
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