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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 
2016. 

Antalet patient- och närståendeföreträdare i PNP-rådet har under åren kommit att 
ändras av olika anledningar. Ordföranderollen har, efter överenskommelse i PNP-
rådet, inte ändrats och likaså kvarstår samma sekreterare. 

Lärorika möten med processägare och personal från RCC Väst har skapat delad 
lärdom och bra samverkan. Mycket fokus har under året legat på att sprida den egna 
framtagna foldern Så vill vi ha det. Foldern har fått stort nationellt positivt 
bemötande. Med stort intresse har PNP-rådet också följt och på olika sätt deltagit i 
arbetet med Kraftens hus projektet i Borås.  

Vi har avtackat Nils Conradi, fd verksamhetschef Regionalt cancercentrum väst. 
Framför allt för det stora förtroendet och de fria tyglarna som PNP-rådet fått och 
som därmed bidragit till att 2016 blev ett framgångsrikt år. Vi tackar också vår nya 
verksamhetschef på Regionalt cancercentrum väst; Thomas Björk Eriksson som givit 
oss ett varmt bemötande och ett mycket gott och öppet samarbete redan från början. 
Vi uppskattar mycket det sätt som RCC Väst tar tillvara på patienter och närståendes 
erfarenheter, likaså de olika konferenser och utbildningsmöjligheter som erbjuds. 

Bertil Uppström Gerd de Neergaard 
Ordförande juni 2015- Sekreterare oktober 2014- 
PNP-rådet PNP-rådet 
Regionalt cancercentrum väst Regionalt cancercentrum väst 

Bodil Dower 
Utvecklingsledare Patientens ställning, 
PNP-rådet 
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 närstående-råd (PNR). 
Detta gjordes på RCC Väst under våren 2013 och benämns patient och närstående 
perspektiv-rådet (PNP-rådet).  

PNP-rådet inom RCC väst har som uppdrag att svara på remisser och att ta fram 
förbättringsförslag till cancervården. I nationell samverkan med övriga PNR och 
patientmedverkansansvariga inom respektive RCC har en överenkommelsemall 
(bilaga 1)och utvärdering (bilaga 2) tagits fram. Överenskommelsemallen har som 
syfte att tydliggöra rollen som patient/närstående företrädare (PNF). Utvärderingen 
kommer att göras av samtliga PNF inom varje RCC med syfte att förbättra och stödja 
deras roll i olika processer.  

Under året har RCC västs ledning fastställt ett erbjudande för PNP-rådets deltagare 
om att erbjudas möjlighet att en dag per år delta på valfri konferens eller utbildning 
under förutsättning att det gynnar den processen man ingår i (bilaga 3). Syftet är att 
erbjuda en möjlighet att förkovra sig samt initiera nya idéer. 

Organisation 

Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något, fyra deltagare har 
valt att sluta och två ny deltagare har tillkommit. 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 har tagit sig igenom den känslomässiga kris som ofta uppstår av
ett cancerbesked, under och efter behandling.

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

Vid slutet av 2016 har PNP-rådet följande sammansättning: 
Christer Petersson 
Louise Holmqvist 
Conny Johansson 
Gerd de Neergaard 
Ingrid Kössler 
Lina Lilja 
Bertil Uppström 
Mia Boqvist Olsson 



 
 

Nahid Ebadi 
Maria Areskoug 
Vuokko Elner 
Jan-Åke Simonsson 
Bodil Dower 
 
 
Kartläggning / Prioriterade områden 
 
Den kartläggning som gjordes vid uppstart av PNP-rådet, 2013, (bilaga 4) har även 
under 2016 varit grundläggande i PNP-rådets arbete: 

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

 
 
Aktiviteter internt 
 
Under året har PNP-rådet haft åtta möten, varav fem heldagsmöten och tre 
halvdagsmöten. Vid varje möte har enhetschef vård 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 PNP-rådet. Utöver dessa möten har 
arbetsgrupperna träffats under halvdagar, se nedan beskrivning för arbetsgrupperna. 
 
PNP-rådet har bjudit in processägare, professorer och utvecklingsledare från RCC 
Väst för att, under en timma, ta del av arbetet i olika vårdprocesser och möjligheter 
till gemensamt lärande. Under 2016 har följande processägare och utvecklingsledare 
träffat PNP-rådet: 

• Herman Nilsson Ehlé, regional processägare lymfom RCC väst 
• Marcela Ewing, regional processägare Tidig upptäckt RCC väst 
• Carina Mannefred och Patrik Alexandersson, projektgrupp kraftens hus RCC 

väst 
• Cecilie Hveding Blimark, regional processägare myelom RCC väst 
• Nina Modig, projektledare Standardiserat vårdförlopp RCC väst 
• Peter Naredi professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

styrgrupp 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 2016 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. Pågående arbete nu är att föreslå ändringar/förbättringar/ 
förenklingar som kan göras på 1177. 
 
Arbetsgrupp: Kraftens hus 
I slutet av året 2015 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 (bilaga 5). En projektgrupp bildades 
på RCC väst där en person från PNP-rådet ingått. Hela PNP-rådet har under året 
varit referensgrupp till projektgruppen. Därmed har arbetsgruppen Kraftens hus inte 
haft några möten under 2016.    
 
Arbetsgrupp: Folder: Så vill vi ha det 
Foldern Så vill vi ha det, som arbetades färdigt under 2015, har i början av 2016 gått i 
tryck. Representanter från PNP-rådet har under året blivit inbjudna för att presentera 
foldern bl. a i möten såsom: RCC-dagarna, Almedalen, lokalt processägarmöten, 
regionala processägarmöten, SVF-möte mm. Utvecklingsledare inom RCC väst har 
också i olika möten och sammanhang delat ut foldern. Det har även gjorts ett 
brevutskick till ca 500 ansvariga vårdpersonal inom VGR/Halland. Foldern har fått 
mycket bra mottagande både regionalt men även nationellt. Samtliga patient och 
närstående råd (PNR) ställer sig bakom foldern. I början av 2017 kommer någon text 
ruta att ändras för att få en nationell vinkling och ett nytryck kommer att göras. 
 
Arbetsgrupp: Patientsticka 
Arbetsgruppens konstellation har kommit att ändrats. Syftet med patientstickan har 
också ändrats. Den kommer att vara en frågeställning inom det standardiserade 
vårdförloppet, med innehåll av frågor som patienter/närstående inte bör glömma att 
ställa till vårdpersonal. 
 
Remisser 
Remissvar har lämnats på 16 nationella och regionala vårdprogram under året. PNP-
rådet riktar in sig att lämna synpunkter på det psykosociala innehållet i 
vårdprogrammen. Under året har även en ansvarsuppdelning gjorts av deltagarna där 
följande områden bevakas: fertilitet, närstående, sexualitet, barnperspektiv, 
psykosocialt stöd, min vårdplan och kontaktsjuksköterska.  
Rådet har också svarat på flera remisser vid framtagning eller omskrivning av ny 
patientinformation. I slutet av året beslutades även att PNP-rådet svarar på RMR-
remisser. PNP-rådet har också beslutat att ålägga en timma vid varje möte för att 
arbeta med remisser. 
 
Skrivelser 
Brevskrivelse om behov av psykosocialt stöd på primärvårdsnivå i VGR i form av 
kurator, inte enbart psykologer, har mejlats till ett antal hälso-och sjukvårdspolitiker i 
VGR. En skrivelse har också gjorts till SKL, Gunilla Gunnarsson angående ett fast 
kapitel om psykosociala stödet i samtliga nationella vårdprogram.  



 
 

 
Övriga aktiviteter:  
 
Inbjudan till patient- och närstående föreningar 
På efterfrågan från patientföreningar har RCC Väst, under en dag, hyrt in 
utbildningen Patientens rättsliga ställning av Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMRAB) 
med chefsjuristen Ulf H. Fröberg som föreläsare. Program: 
http://imrab.se/produkt/patientens-rattsliga-stallning-patientforeningar/ . Dagen 
innehöll även information om vad RCC väst och PNP-rådet gör. Detta tillfälle blev 
mycket uppskattat av deltagarna.  
 
Uppvaktat politiker vid Regionfullmäktiges möte i juni 
För att sprida kunskap om PNP-rådet och det arbete som görs då man tar tillvara på 
patienter och närståendes erfarenheter stod vi i foajén vid Regionfullmäktiges möte 
och bjöd in politiker till diskussion. Foldern Så vill vi ha det delades också ut. 
 
 
Aktiviteter – dialogdagar/konferenser 
 
Företrädare från PNP-rådet har medverkat under följande dialogmöten/konferenser: 
 

• Nationellt PNR nätverk möte under RCC-dagarna 
• Standardiserat vårdförlopp dialogmöte 
• Världscancerdagen 
• Kvalitetsregisterkonferens  
• RCC-dagarna 
• Dialogdag om psykosocialt stöd i cancervården, kuratorer 
• Platsbesök Socialstyrelsen 
• Morgondagens patient och anhörigstödjare, utbildning av ProLiv och 

Cancerkompisar 
• Hospice Gabriel höstkonferens 
• Workshop om cancerrehabilitering vad cancersjukdom i bäckenbenet 
• Möte kring organisation och utveckling av cancerrehabiliteringsstöd på SU 
• Regionalt processägar-internat, regionala processägare årsredovisning 

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

• Nationella kvalitetsregister via SKL 
• Nyheter inom cancervården, RCC väst 
• Patientens rättsliga ställning av Institutet för Medicinsk Rätt AB 

 
 
 



Aktiviteter i andra processer 

Från PNP-rådet har det under 2016 funnits med patient- och närståendeföreträdare i 
följande projekt/processer: 

• RCC väst’s styrgrupp
• Standardiserade vårdförlopp
• Nationell patientmedverkan grupp med en representant från respektive PNR,

framtagning av överenskommelsemall och utvärderingsmall
• Cancervårdsprocessen
• Vårdprocesser:

§ Bröstcancer
§ Kolorektalcancer
§ Palliativ vård
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Regionala cancercentrum i samverkan – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården 
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm 
info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 
 

Överenskommelse mellan patient- och 
närståendeföreträdare och regionalt cancercentrum 
Det finns idag sex regionala cancercentrum i Sverige. Alla arbetar för att skapa en 
bättre cancervård, där forskning och utveckling går hand i hand med den kliniska 
verksamheten och vården. Målsättningen är att färre ska insjukna, fler ska botas 
och kunna leva längre med god livskvalitet. RCC:s nationella samarbete sker 
framförallt inom Regionala cancercentrum i samverkan. Denna grupp består av 
de sex verksamhetscheferna för respektive RCC samt en ansvarig samordnare från 
Sveriges Kommuner och Landsting.  

Mer information finns på: www.cancercentrum.se/patientsamverkan 

 

Varje RCC bör erbjuda dig som patient- och närståendeföreträdare introduktion 
och/eller att gå en företrädarutbildning. På RCC:s hemsida finns ett antal 
utbildningsfilmer som har till syfte att öka kunskapen som patient- och 
närståendeföreträdare:  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-
narstaende/patientsamverkan/utbildning/ 

 
På hemsidan finns även RCC:s policy för patientmedverkan: 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/samverkan/policy_patientmedverkan_14jan14.pdf 

 
Enligt RCC:s policy är det ofta en fördel med mer än en patientföreträdare för 
arbetet/uppgiften.  
 
Skriv här: Rubrik för uppdraget/projektet 
Sammanfattning av uppdraget (projektbeskrivning):  

När projektet/uppdraget avslutats kommer du att få besvara en enkät för utvärdering 
kopplad till denna överenskommelsemall. Syftet med utvärderingen är:  
1. att undersöka om projektet/uppdraget var tydligt beskrivet med syfte, mål, tidsåtgång 
och informationsansvar. 
2. att dra lärdomar av vad som fungerat bra/mindre bra för förbättringar i framtida 
projekt/uppdrag.  
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Regionala cancercentrum i samverkan – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården 
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm 
info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 
 

Som patient-/närståendeföreträdare kan du när som helst avbryta uppdraget. Kontakta då 
uppdragsgivaren (se kontaktuppgifter nedan). Du kan även kontakta uppdragsgivaren om 
du under arbetets gång har några synpunkter eller frågor som du önskar diskutera eller 
om du önskar stöd/rådgivning för ditt uppdrag.  

 

Ansvarig för uppdraget/projektet 
Namn, e-post och telefonnummer 

Namn: 
e-post: 
Tele: 
 

Uppdraget (beskrivet av uppdragsgivaren) 
Vad är syftet/målet, behövs någon utbildning för att kunna ta sig an 
uppdraget? Beskriv tydligt uppdraget, vad som förväntas av båda parter. 
 

 

Tidsperiod (start/slut) 
 
 
 

Datum: XX-XX-XX – 
XX-XX-XX 

Tidsåtgång  
Uppdragsgivaren uppskattar beräknad tidsåtgång och anger förväntad tid i 
procent alt. dagar per månad inkl. tid för för-och efterarbete. 
 
 

 

Arvode 
Enligt RCC i samverkans fastslagna policy: 
http://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-
narstaende/samverkan/arvode_patientforetradare_rcc_rev2015-
0512.pdf. 
 

 

Företrädarens informationsansvar 
Besvara följande frågor nedan: 
 
Vilken information ska spridas och till vem? 
När ska informationen ges? 
Hur ges informationen? 
 

 

 

 

--------------------------------------------- 
Ort och Datum 

 

---------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Uppdragsgivare alt. verksamhetschef  Patient-, närståenderepresentant 

* Överenskommelsen ska arkiveras av uppdragsgivaren. 
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Regionala cancercentrum i samverkan – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården 
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm 
info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Utvärdering patient- och 
närståendesamverkan inom RCC

Syftet med utvärderingen är: 

1. att undersöka om projektet/uppdraget var tydligt beskrivet med syfte, mål, tidsåtgång och
informationsansvar.

2. att dra lärdomar av vad som fungerat bra/mindre bra för förbättringar i framtida
projekt/uppdrag.

1. Kön

Kvinna 
Man 
Annat 

2. Ålder (år)

19 år eller under 
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80 eller mer

3. Vid vilket cancercentrum har projektet/uppdraget genomförts?

Norr 
Stockholm/Gotland 
Syd 
Sydöst 
Väst 
Uppsala/Örebro 
Nationellt 

Bilaga 2
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4. Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Grundskola 
Gymnasium 
Universitet/högskola 
Annan 

5. Är du patient- eller närståendeföreträdare?

Patient 
Närstående 

6. Överensstämde uppdraget med uppdragsbeskrivningen?

Mycket bra 
Bra 
Dåligt 
Mycket dåligt 

Varför anser du att uppdragsbeskrivningen var bra alternativt inte bra? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7. Hur många patient- närståendeföreträdare var delaktiga i det aktuella projektet/uppdraget
(skriv antalet i rutan)?

Patienter 
Närstående 

Beskriv gärna din upplevelse 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Har du fått introduktion för uppdraget eller gått en utbildning för patient- och
närståendeföreträdare inom RCC?

Ja, företrädarutbildning 
Ja, introduktion för uppdraget 
Nej 



 
 

 2016-06-03  

 

 
 
Beskriv gärna din upplevelse  
 
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 
 
 
9.  Skatta din upplevelse på en 4-gradig skala där 1 är inte alls och 4 är i högsta grad   

 
 1 2 3 4 
Kände du att du fick gehör för dina synpunkter?     
Fick du bra bemötande från övriga i arbetsgruppen?     
Upplevde du att du var delaktig i arbetet?     

 
Beskriv gärna 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. Skatta din upplevelse av hur målen i projektet/uppdraget uppnåddes där 1 är inte alls och 
4 är i högsta grad 
 

1 2 3 4 
    

 
 
Beskriv gärna 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
11. Överensstämde tidsåtgången med uppdragsbeskrivningen?  
 

 Mycket bra 
 Bra 
 Dåligt 
 Mycket dåligt 

 
Beskriv gärna 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 

 2016-06-03  

 

 
 
 

12. Till vem och hur har du informerat/återkopplat enligt din uppdragsbeskrivning?  
 

   Rapport 
      RCC  Muntligt 
 
…………………………………… 
    
   Rapport 
      Patientförening  Muntligt 
 
……………………………………    
 
       Rapport 
     Annan  Muntligt 
 
……………………………………    
 
 
Beskriv gärna  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Övriga synpunkter  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Om du så önskar kan du även ge uppdragsgivaren kompletterande muntlig information. 
 
Tack för din medverkan!  



Bilaga 3 
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Regionalt cancercentrum väst  Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen 
 

Post:	Sahlgrenska	Universitetssjukhuset,	413	45	Göteborg				
Besök:	Medicinaregatan	18	G	|	Telefon:	010-441	28	23		
Fax:	031-20	92	50	|	E-post:	info@rccvast.se	|	www.rccvast.se

Konferens och utbildnings Policy för Patient- och närstående 
företrädare (PNF) inom Regionalt cancercentrum (RCC) väst 

PNF inom RCC väst ges möjlighet att årligen ansöka om att delta på en konferens, 
utbildning eller liknande inom Sverige. Förutsättningen är att det gynnar arbetet i 
den process PNF ingår i. PNF gör en skriftlig förfrågan till ansvarig 
utvecklingsledare som i samråd med verksamhetschef tar beslut och bokar 
eventuell resa och boende. Arvode samt reseersättning erhålls enligt RCC väst 
policy. 

Efter varje konferens eller utbildningstillfälle har PNF ett återkopplingsansvar till de 
processer hen är aktiv i. Redovisning sker via överenskommelse med 
utvecklingsledare. 

I återkopplingen redovisas: 

• Mål och syfte med konferensen/kursen/utbildningen
• Redogörelse av innehållet/föreläsningar
• Slutsummering
• Egna reflektioner

Detta erbjudande är en möjlighet utöver inbjudning till: 

• Världscancerdagen 4 februari
• Årliga dialogmöten som exempelvis SVF
• RCC-dagar
• Socialstyrelsens platsbesök
• Patient och närståendeutbildning RCC väst



2	(2)	

Mall för återkopplingsansvar vid konferens eller utbildningstillfälle 
för PNF inom RCC väst 

Namn: _____________________________________________________________ 

Konferens/Utbildning:_________________________________________________ 

Datum: ____________________________________________________________ 

Vårdprocess och utvecklingsledare: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

• Mål och syfte med konferensen/kursen/utbildningen

• Redogörelse av innehållet/föreläsningar

• Slutsummering

• Egna reflektioner

Hänvisa gärna till länkar. Mallen ifylles och lämnas till respektive utvecklingsledare i 
processerna. 



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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