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Patienters delaktighet 

Så här ska RCC arbeta för att utveckla patienter och närståendes delaktighet i vård och 

forskning I den enskilda patientens/närståendes möte med vården 

 Innan diagnos är det viktigt med kompetens på vårdcentraler. Stabil personal med utbildning 

i att lyssna behövs och prestigelöshet måste råda. 

 Efter diagnos är kontaktsjuksköterskan viktigast! 

 Ett team av ansvariga läkare gör sårbarheten mindre i kontakterna. 

 Förtroende måste finnas mellan patient och vården. 

 Patient och närståendestödet är ingen homogen grupp. 

Olika behov av stöd, se personen. En ”verktygslåda” av alternativa stöd behövs. 

Personcentrerad vård, patienten behöver vara en i teamet. 

Psykosocialt stöd 

Bli sedd som individ 

”Hur ser min resa ut?” 

 Rätt person på rätt plats, taskshifting. 

 Få vårdprocessen att fungera när man går från barn till vuxen. 

 Stimulera och säkra kompetens. 

 Lokala urologcenter som fångar upp prostatacancerpatienter och dit patienter återkommer 

efter genomgången cancerbehandling. 

 Kontaktsjuksköterskan ska komma in i ett tidigt skede och följa patienten över 

organisationsgränser 

 Vårdanalys visar låg nöjdhet. Använd och sprid underlag från kvalitetsregister. 

 Bemötande frågor behöver lyftas och bemötandet bli bättre. Gör patientenkäter. Kan 

patienter få tillgång till sin journal? 

 Patientföreningars roll kan stärkas, ge information vid diagnos. 

 Utgå från patientens behov i vårdprocessen. Till exempel behövs god kompetens i 

primärvåden för att möjliggöra tidig upptäckt, snabb tillgång till specialistkompetens och god 

uppföljning. 

Så här ska RCC arbeta för att utveckla patienter och närståendes delaktighet i 

verksamhetsutveckling, vårdprocesser och andra organisatoriska former, t ex RCC, sjukhus, 

förvaltning 

 Välkomna och inbjuda till dialog och delaktighet. Säkerställa att språk och terminologi är 

begriplig för alla. 

 PNR är bra och måste fortsätta.  

 Det kan vara svårt för patientföreningar att delta på lika villkor. 

 Patientföreträdare har också nära samarbete med professionen. 

 Delaktighet! Den enskilde är expert på sin egen sjukdom. Vem är proffs? Patienten eller 

vården? 

 Bra arbetsmiljö för de anställda. 



 Slutintervju med pat/närstående vid utskrivning från sjukhus. 

 Koordinatorer för att stötta andra inom vården. 

 Sociala medier? 

Jämlik vård 

Så här ska RCC arbeta för att får bort omotiverade skillnader och uppnå en jämlik 

cancervård  

 Skapa olika kompetens/diagnoscentra.  

 RCC ska våga centralisera ännu mer och synliggöra trösklar. 

 Fler Diagnostiska centrum 

 Standardiserade vårdförlopp är viktiga, de erbjuder en verktygslåda för att främja 

jämlikvård. 

 Stödja patientföreningar, ge språkstöd. 

 Utbilda- fokusera- följa upp- inarbeta: 

 Fokusera på nysvenskars situation, språk, kvinnor och män som både patient 

och profession. 

 Behandla personen efter dennes behov. 

 ”smörgåsbordet” ska vara lika för alla 

 Ge familjer stöd 

 Verka för en centraliserad specialistvård. 

Så här ska RCC arbeta för att stärka patientgrupper eller cancersjukdomar som har dåliga 

behandlingsresultat 

 Förbättra information till invandrargrupper via bland annat skolsköterska, skolläkare. 

 Kvalitetsregister ger beslutsunderlag. 

 RCC´s uppgift är större än att ta hand om de standardiserade vårdförloppen, man måste 

lyfta prevention! Och stärka information och utbildning till primärvård. 

 Stärk kompetens och forskning 

 Barn och små diagnoser ska särskilt uppmärksammas. 

 Fortsatt patientdelaktighet 

 Utbildning. 

Andra viktiga områden 

a) Hur får vi personal att stanna i vården? 

 RCC ska vara ett smörjmedel så att hela vårdprocessen fungerar, motsvarande hur 

kontaktsjuksköterskan fungerar för individen. 

 Handledning av personal 

 Tillgänglighet kan vara mycket: 

Till primärvård-väntetider 

Till profession, exempelvis patologer 

Till utrustning exempelvis trasiga maskiner 



Språklig 

Till rätt personal och verktyg 

Till bästa transportmedel 

Till vård på Gotland (specialistläkaren till Visby). 

 Erbjud utbildning i kommunikation 

 Uppföljning av kvalitetregister 

b) Trygghet på jobbet och trivsel 

 Att professionen får vara professionell.  

 Rätt person på rätt nivå. 

 Man måste få känna att man gör ett bra jobb. 

 Hur många patienter per doktor/kontaktsjuksköterska är rimligt för att kunna utföra ett bra 

jobb? 

 Andra yrkeskategorier, t ex apotekare, farmaceuter. 

 Rätt kompetens på rätt plats/rätt arbetsuppgift. 

 Attraktiv arbetsgivare/arbetsplats. 

 Pedagogiskt inslag i vårdutbildningen. 

 Erbjuda specialistutbildning till sjuksköterskor/undersköterskor under betald arbetstid. 

 Specialist utbildning till onkolog. 

 Påfyllning av nyutbildade. 

 Kompetenscentra, t ex hematologiskt centrum och prostatadispensärer 

c) Övrigt 

 RCC sätter spotlighten och kan hjälpa till att göra arbeten i vården attraktivare. 

 Locka med utvecklingsmöjligheter, exempelvis forskning. 

 Inga ”krig” mellan kliniker och sjukhus. 

 RCC bör stödja och utbilda vårdpersonal i kommunikation och samtal. 

 Påverka läroplaner för sjukvårdsutbildning. 

 Om RCC är remissinstans för utbildning, utnyttja det. Initiera fler kurser i jämlik vård. 

 Forskning 


