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Hälsofrämjande och förbyggande   
Aktivitetsledare: Shirin Bartholdsson 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Nedan anges mål för aktivitetsområdet samt aktiviteter kopplade till dem. 
 
Det övergripande målet för aktivitetsområdet är att minska risken för insjuknande i cancer i 
västra sjukvårdsregionen. Strategier för att arbeta mot målet är följande: 
 
• Underlätta och stödja människors medskapande i regionens hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. 
 

• Öka erfarenheten av hälsofrämjande perspektiv inom cancervården på både individ, 
befolkning och systemnivå i regionen. 

 
Kunskapsspridning 
 
Tobaksfr ia veckan 
Tillsammans med det lokala nätverket för tobaksprevention som drivs av social resursförvaltning, 
Göteborgs kommun arrangerat en manifestation för ett rökfritt Sverige 2015 i Nordstan under 
den tobaksfria (vecka 47). Planering och deltagande på plats i Nordstan.  
 
Utbildning – Hälsoguider 
Utbildningsinsatser för hälsoguider inom ramen för ett utvecklingsprojekt ANS och Hälsoteken i 
Östra Göteborg och Angered. Utformat utbildningsmaterial samt hållit utbildning för två 
grupper. 
 
Sprida information om fysisk aktivitet under cancerbehandling med hjälp av folder  
Utifrån folder från Radiumhemmet, KI tagit fram regional folder om fysisk aktivitet och  
cancer. Skickat ut foldern på ”remiss” samt spridit i nätverk. 
 
Stödja och stimulera till rökstopp inför operation och behandling. 
Sprida information om tobaksavvänjning. I samband med konferens och inspirationsdag som  
arrangerades av samordnande tobaksavvänjare startat en diskussion om bred tobaksprevention.  
 
Omvärldsbevakning  
Alla verksamheter eller personer listade nedan har träffat aktivitetsledaren och har fått 
information om RCC Västs uppdrag. Syftet har vart att diskutera samverkan och eventuella 
gemensamma aktiviteter. 
• Nationella samverkansorganet RCC samverkan prevention 
• Nationella nätverket för Hälsofrämjande sjukhus 
• Regionala nätverket för Hälsofrämjande sjukhus, Västra Götalandsregionen 
• Nätverket för tobaksavvänjare i regionen 
• Folkhälsokommitténs kansli i Västra Götaland 
• Processledarna för Hälsofrämjande sjukvård  
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• Kunskapscentrum psykisk hälsa 
• Kunskapscentrum för jämlik vård 
• CHI 
• Ung cancer 
• Region Halland, Cancerstrategiskt center 
• Länsstyrelsens ANDT-samordnare 
• Terapigrupp fysisk aktivitet 
• Tobacco Endgame 
• Regionala processägare 
• Ombudsnätverk 
• Sjukgymnaster 
• Dietister 
• Nätverk för aktivitetsområden 

 
Kart läggning 
En kartläggning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i regionen har 
påbörjats. 
Kartläggningen består av flera delar. Detta är gjort inom ramen för kartläggningen.  
 
1. Intervjuer med Processledare för Hälsofrämjande sjukvårdsorganisationer i regionen 
Primärvården,  
Nu-sjukvården 
Sahlgrenska 
Södra Älvsborgs sjukhus 
Kungälvs sjukhus 
Angereds Närsjukhus 
Frölunda Sjukhus 
Alingsås Lasarett 
Region Halland 
 
2: Kartläggning av tobaksavvänjning på ombudsnätverksmötet.  
Genom att fråga ombuden hur de arbetar med tobak, erbjuder tobaksavvänjning samt vilka 
rutiner de har synliggörs verksamheternas/klinikernas faktiska arbete.  
 
3. Kartläggning av tobaksavvänjning inom Processerna 
 
 
Konferenser 
• Folkhälsa i samhällsplanering, Folkhälsokommittén (December) 
• Kvalitetsmässan, Kaiser Permanente (November) 
• Förebygg.nu, Nationell konferens om folkhälsoarbete (November) 
• Cancerprevention, cancerfonden med Henrik Ripa (November) 
• Framtidens sjukhus, Dagens Medicin (Oktober) 
• Livsstil och hälsa, Dagens Medicin (Oktober) 
• Malmökommissionen och hälsofrämjande arbete, Malmö stad (September) 
• ”Show and tell” med en monter under den globala konferensen Healthpromoting 

healthorganizations. (Maj) 
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2. Resultat av arbete  
RCC Västs uppdrag inom hälsofrämjande och förebyggande arbete har spridit sig inom regionen.  
En handlingsplan för 2013-2015 har skrivits.  
Foldern om fysisk aktivitet har spridits på sjukhusen. 
 
3. Arbetsfördelning 
Se ovan om nätverk 
Processledare för hälsofrämjande sjukhus finns på alla regionens sjukhus. Dessa driver frågan om 
hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter. Det nationella samverkansorganet RCC samverkan 
prevention driver frågor om RCCs roll inom aktivitetsområde på nationell nivå. 
 
 
4. Kompetensförsörjning 
Generellt behövs mer resurser i form av personal för att driva frågorna på sjukhusen.  
Gemensamma uppföljningssystem regionen. 
Implementeringskunskap 
Inom primärvården behöver det hälsofrämjande arbetet få tar mer plats i form av t.ex. 
tobaksavvänjning 
 
 
5. Patientmedverkan 
Nej inte direkt. Deltagit i dialogmöte om Livshändelsen att få cancer. 
 
 
6. Forskning och innovation 
Forskning drivs inom tobaksprevention, alkoholprevention och fysisk aktivitet. 
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
Följande redovisning är tagen från aktivitetsområdets handlingsplan 2013-2015. 
 
Aktivitet 1:  Kartläggning av hälsofrämjande arbete  

Innefattar aktörer och aktiviteter som arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande med fokus på systemnivå.    

 
Under tidsperioden: Tredje kvartalet 2013 - första kvartalet 2014 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson (RCC väst) 
Målgrupp: Nätverket/styrgrupp för hälsofrämjande sjukvård, regionala aktörer 

inom hälsofrämjande arbete 
 
Aktivitet 2: Identifiera behov och erbjuda lärande om åtgärder för 

livsstilsrelaterad cancerprevention  
 
Under tidsperioden: Löpande  
Genomförs av: Shirin Bartholdsson (RCC väst), Nätverket för Hälsofrämjande 

sjukvård  
Målgrupp:  Tjänstemän, befolkningen, politiker, vårdpersonal m.m. 
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Aktivitet 3:   Utbildningsinsats för hälsoguider inom ramen för 
utvecklingsprojekt Angereds Närsjukhus och Hälsoteken i 
Östra Göteborg och Angered. 

  Hälsoguiderna utbildas inom tre områden; Mammografi, cellprov 
och levnadsvanor. Aktivitetsledaren genomför utbildning, tar fram 
material och verktyg för att kunna föra vidare budskap. Sprida 
erfarenheter i regionen. 

 
 
Under tidsperioden: Löpande utbildningsinsatser 2013- 2015 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson 
Målgrupp: Befolkningen i nordöstra Göteborg 
RCC bidrar:   
 
Aktivitet 4:   Kunskapshöjande åtgärder inom programmet för 

samhällsorientering för nyanlända på hemspråk.  
Inom ramen för utbildningsblock om hälsa kommer RCC granska 
och bearbetat text samt gjort kompletteringar kopplat till egenvård. 
Målgruppen är nyanlända i Göteborgsområdet 

 
 
Under tidsperioden: Första kvartalet 2014 
Målgrupp:  Nyanlända i Göteborgsområdet  

 
 
Aktivitet 5:  Utbildningsinsats för SFI-verksamhet  

Studenter som läser svenska för invandrare erbjuds på vissa skolor 
hälsoinformation. Aktiviteten innebär att utvärdera dagens 
utbildningsmaterial, revidera materialet samt att planera för spridning 
till fler skolor.  

 
Under tidsperioden: Start första kvartalet 2014 
Målgrupp:  SFI-elever Göteborgsområdet  
 
 
Aktivitet 6:  Kommunikationsinsatser sol och solvanor i tre 

steg/målgrupper.  
 
Steg 1:   Inventera behov och utforma en plan för primärpreventiva samt 

sekundärpreventiva insatser. Genomförs tillsammans med Marie 
Boethius (RCC väst) och vårdprogramsgrupp, Malignt Melanom 
 

Under tidsperioden: Första kvartalet 2014 
Genomförs av:  
Målgrupp:  Befolkningen, patienter och personal    
 
Steg 2:   Ta fram ett utbildningsmaterial om sunda solvanor för verksamma 

inom BVC, MVC, Hälsodiskar etc.  
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Under tidsperioden: Första kvartalet 2014 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson   
Målgrupp:  Befolkningen. Särskilt fokus på föräldrar och barn 
 

 
Steg 3:   Kommunikationsinsats med målgrupp befolkningen utformade i 

samarbete med RCC Syd. Ev Film inför sommarperioden 2015 
 
Under tidsperioden: Planering hösten 2014 och genomförande våren 2015 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson (RCC väst) och motsvarande funktion på RCC 

Syd, Cancerfonden, RCC samverkan prevention   
Målgrupp:  Befolkningen (Unga och unga vuxna) 
RCC bidrar:  Del av kostnad för film 
 
 
Aktivitet 7: Stödja och stimulera till rökstopp inför operation och 

behandling. 
 
Under tidsperioden: Löpande 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson (RCC väst), Regionala processägare, 

processledare HFS på sjukhusen, samordnande sjuksköterska för 
tobaksavvänjning 

Målgrupp:  Patienter och personal 
 
 

Aktivitet 8:  Stödja införandet av RIV-specifikation  
(RIV är en informationsstruktur för uppföljning av 
landstingens insatser för minskad tobaksanvändning) 
Stödja regionens implementering av understruktur för 
journalinformation om patientens tobaksvanor genom att förmedla 
erfarenheter från de andra RCC. 
 

Under tidsperioden: Start andra kvartalet 2014 
Genomförs av: Resurser i regionen, RCC samverkan prevention, SKL 
Målgrupp:  Medarbetare inom hälso- och sjukvården   
 
Aktivitet 9:   Formulera ett avsnitt i det regionala vårdprogrammet för 

Cancervårdsprocessen som betonar hälsofrämjande insatser 
(tobak och fysisk aktivitet) 

Under tidsperioden: Tredje kvartalet 2013 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson (RCC väst), Ann-Sofie Isaksson (RCC väst), 

Gunnar Eckerdal, Processägare cancervårdsprocessen 
Målgrupp:  Patienter och verksamma inom cancervården  
RCC bidrar: Text 
 
 
Aktivitet 10:   Utforma och införa text om prevention i nationella 

vårdprogram  
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Under tidsperioden: Fjärde kvartalet 2014 
Genomförs av: RCC samverkan prevention samt samordningsgruppen för 

vårdprogram 
Målgrupp:  Befolkningen, patienter och verksamma inom cancervården 
RCC bidrar:  Text   

Aktivitet 11:  Stödja införandet av Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande 
metoder. 

 
Under tidsperioden: 2013- 2018 
Genomförs av: Shirin Bartholdsson (RCC väst), Nätverket för hälsofrämjande hälso- 

och sjukvård m.fl. 
Målgrupp:  Medarbetare i Hälso- och sjukvården   
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Kontaktsjuksköterska  
Aktivitetsledare: Frida Smith, omfattning 20 procent  

 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå aktivitetsområdets mål? Hur har aktiviteterna 
varit kopplade till målen för aktivitetsområdet?  
(exvis lokala och regionala möten, utbildningar, kvalitetsregister, lokalt, regionalt och nationella 
riktlinjer) 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(mallar, indikatorer och mål, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till? 
 
KSSK-utbildningen 
• Uppstart och utvärdering av KSSK-utbildning i samverkan med Rcc syd.  
• Kommunikation och stöd för de 14 deltagarna i kursen. Kontaktperson för kursledare. 

Kontinuerlig och slutlig utvärdering.  
• Närvara vid flertal kurstillfällen. 

 
Allmänt om alla kurserna: 
Det blev en bra spridning i processerna. Många deltagare har uttryckt svårigheter att få loss tid att 
studera så som utlovas. En deltagare hoppade av utbildningen pga. detta.  
 
Möjligheten att vara på internat har bidragit till en nätverksutveckling, både i Rcc väst men även 
över gränsen till Rcc syd. Hur detta nätverk ska användas beskrivs mer nedan.  
 
Utvärdering från Rcc delkurs 1 & 2: 29 frågor med 4 svarsalternativ (fullständigt, delvis, mycket 
lite eller inte alls) visade bl. a att deltagarna upplevde att arbetsplatsen/kliniken endast delvis hade 
kunskap om Nationella Cancerstrategin och om Rcc´s uppdrag. Drygt hälften tyckte att delkurs 1 
hade tillfört dem kunskap för funktionen som KSSK fullständigt, resten delvis. Samma siffror för 
delkurs 2. Klar majoritet för fullständigt eller delvis på övriga, mer ämnesspecificerade frågor.  
 
Utvärdering från Rcc till de verksamhetschefer som utsett deltagare: Denna utvärdering skickades 
ut under hösten. Det har varit svårt att få in svar och det saknas fortfarande ett par. De frågor 
som ställdes var:  

• Har verksamheten redan nu kunnat ta tillvara de nya kunskaper som kursdeltagaren fått 
under vårterminen? I så fall hur? 

• Har ni haft en diskussion om utformning av höstterminens utvecklingsarbete? 
• Har kursdeltagaren haft möjlighet att avsätta tid för halvfarts-studier och för höstens 

projektarbete? 
• Finns det en plan för hur utvecklingsarbetet och kursdeltagarens nya kunskaper ska tas 

tillvara i verksamheten? 
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Generellt har svaren varit positiva och samtliga uppger att det har avsatts tid till studier. Detta går 
alltså stick i stäv med vad deltagarna själva uppger.  
 
Delkurs 1 Allmän onkologi 7.5 hp Nätbaserad via Lunds Universitet/Lära Nära. 
 
Av Rcc västs 14 deltagare anmälde sig 11 till kursen. Till dags datum har inte samtliga genomfört 
hela kursen pga personliga problem. De kommer att komplettera under året.  
 
Utvärdering av Lära Nära visar att kursen varit mycket uppskattad av deltagarna. Nätbaserat 
upplägg har setts som en fördel genom att deltagarna kunnat lägga upp sina studier själva samt 
kunnat repetera vid behov. Man har även uppskattat snabb respons från lärare. Negativt har varit 
att man saknat någon att diskutera med och att det har varit ganska tidskrävande. 
 
Delkurs 2 Kontaktsjuksköterskans omvårdnad 7.5 hp via Göteborgs Universitet/Institutionen 
för vårdvetenskap och hälsa. 
 
Utvärdering från Gbg´s universitet visar att ca 50% har svarat ”stämmer helt” på frågan 
”Kursens innehåll blir värdefull för min professionella kompetens”. Resten har svarat ”stämmer 
bra”. Mindre bra var examinationsuppgiften som var att skapa en rehabiliteringsplan på sin 
verksamhet. Detta belyser kanske delvis att det inte är helt klart hur detta skall fungera i verkligheten, även om 
uppgiften säkert kunnat vara tydligare. Övriga kommentarer visar att föreläsningarna varit 
uppskattade, men att nivån på uppgifter varit något som deltagarna tycker olika om. Detta kan bero 
på att det inte fanns något utbildningskrav vid antagningen och att deltagarna hade allt ifrån gammal 
grundutbildning till att vara disputerad.  
 
Delkurs 3 och 4 Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor 15 hp via Chalmers. 
 
Kontinuerlig utvärdering från CHI efter varje kurstillfälle visar att kursen är mycket uppskattad 
av deltagarna, även de som från början inte riktigt förstod meningen med och upplägget av 
kursen.  
Deltagarna har lärt sig ett nytt språk och fått instrument att använda i det kliniska arbetet. Deltagarna har 
kommit in i processarbetet bättre och kan lättare ta plats i ofta läkarstyrda processer.  
 
Arbete i Nationella arbetsgruppen för införande och utveckling av kontaktsjuksköterskor 
och individuella vårdplaner.   
 
Fortsatt arbete i denna grupp med bl. a generisk text för kssk i samtliga vårdprogram, samt 
framtagande av generiskt innehåll för kssk-utbildning enligt beslut 26/11 i Rcc i Samverkan. 
 
 
Kartläggning av antalet KSSK i västra regionen inkl Halland. 
 
Samtliga VC i verksamheter där cancerpatienter kan vårdas fick i november ett brev med önskan 
om kartläggning av: 
 

• Vilka processer som har namngivna kssk med tydligt definierat uppdrag 
• Vilka processer saknar kssk? 
• Insamling av skriftliga uppdrag 
• Namn och mailadress till kssk 
• Tillgängligheten för patienterna 
• Hinder för att införa kssk-funktionen. 
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Insamling pågår och kommer att redovisas så snart detta avslutats. 
 
3. Arbetsfördelning 
Finns det nätverk inom ert aktivitetsområde? 
Det finns ett nationellt nätverk i och med den nationella arbetsgruppen.  
 
Uppbyggnad av nätverk för kssk 
Deltagarna i kssk-utbildningen bör innefattas i ett nätverk för att kunna: 

• Fungera som kanal in och ut från Rcc/processarbete 
• Fungera som stöd i den lokala processen vid förbättringsarbeten 
• Fungera som stöd i den regionala processen vid förbättringsarbeten 
• Stå som kontaktperson för respektive process 
• Vara med i ett nätverk för Rcc väst och syd 

 
Detta nätverk är under uppbyggnad.  
 
Hur engageras aktivitetsområdet i patientprocesserna? 
Genom kartläggning av antal kssk, se ovan.  
Genom kontinuerlig frågan till processerna vid RPÄ-internat om hur kssk-funktionen är 
uppbyggd.  
Genom deltagande i nystartade omvårdnadsgrupper, ffa ÖGI. 
Genom deltagande och planering tillsammans med RPÄ för uppstart av kssk i processen 
Screening för KRC. 
Hur väl genomförd är funktionen på regionens olika sjukhus? 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov inom aktivitetsområdet? 
Efter utvärdering har det framkommit att försöksutbildningen för kssk har varit framgångsrik 
och bör fortsätta i någon form. Förhoppningen är att få en nationell samsyn på en gemensam 
kursplan för 7.5 hp som utgår från cancerstrategin. Dessutom har delkurs 1 (allmän onkologi) 
och delkurs 3&4 (Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor) varit så pass väl mottagna och 
utvärderade, att en fortsatt plan för att ev. kunna erbjuda även dem igen behöver utvärderas.  
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i patientprocessen för att uppnå önskade resultat? 
Förutom en fortsättning på utbildning av kssk enligt ovan, behöver arbetet med att informera 
verksamheterna om funktionen och dess regleringar fortsätta.  
 
5. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan/brukarmedverkan i aktivitetsområdet? 
Nej, men aktivitetsområdet har fått mycket feedback från andra aktivitetsområden. 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
 
6. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom aktivitetsområdet? 
I studien Colirekt anger patienterna i enkäter om de haft tillgång till en kssk och om detta varit av 
värde. Studien vänder sig till personer med diagnosen rektalcancer. Detta mäts vid diagnos samt 
ett och tre år senare.  
 
I studien PINCORE anger patienterna i enkäter om de haft tillgång till en kssk, men vid andra 
mättillfällen tätt kring elektiv kirurgi för KRC. 
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Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån aktivitetsområdets nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? Hur 
är de kopplade till aktivitetsområdets övergripande mål? 
(regionala skillnader, väntetider, införande nya metoder, lokalt och regionalt, ) 
Kartläggningen bör ge bättre svar på hur stor skillnad det finns regionalt. Detta kan då 
uppmärksammas på RPÄ-internat samt föras ut på hemsidan mm.  
 
Efter godkännande av nationellt vårdprogram för okänd primärtumör ska denna process belysas 
för att se hur kssk-funktionen kan införas där.  
 
Försök att identifiera kssk funktionen i KPP-data med hjälp av Per Sjöli. Syftet att se om det går 
att urskilja om funktionen ger en tryggare patient med mindre akuta besök och kanske fler 
planerade till rehabiliteringspersonal som kurator. Lungcancerprocessen används på försök på tre 
sjukhus, SU, SÄS/Borås och SkaS/Skövde. 
 
2. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av aktivitetsområdet för 
att nå identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
  
Uppstart av arbete med de mindre processerna under våren, t ex okänd primärtumör. Se ovan.  
Fortsatt arbete med kssk-utbildning. Hur går vi vidare i Rcc väst? 
Workshop med verksamhetschefer. Hur kan vi stödja ert arbete med att införa kssk ännu mer i 
processerna? 
Fortsatt uppbyggnad av nätverk.  
 
3. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Genom fortsatt arbete med att införa PROM och PREM i kvalitetsregistren.  
Genom att fungera som en länk mellan Rcc och Gbg´s universitet. 
 
4. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan/brukarmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
 
Aktivitetsområdet planerar att ta del av det arbete som framkommer i andra aktivitetsområden, 
samt att fungera som sakkunnig vid möten med patientråd vid behov. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet 
(ditt eget lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
Problemet är mer att jag inte har mer tid avsatt pga annat arbete, vilket inte kan påverkas av Rcc.  
Det är ibland svårt att hinna med uppdraget på det sätt jag skulle önska. Min förhoppning är att 
nätverket som blir av kssk-utbildningen skall vara ett sätt att nå ut i verksamheterna utan att själv 
vara den som är där.  
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KPP/Beskrivning av cancerprocesser 
Aktivitetsledare: Per Sjöli 

 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Under 2013 har databasen kompletterats med 2012-års kostnadsdata. Databasen består av ca 3 
miljoner besök och vårdtillfällen där det funnits någon form av cancerrelaterad diagnos. Ett stort 
jobb som pågår år att flytta databasen till en mer säker miljö. Under året har vi använt KPP-data 
som underlag för några vårdprogram, cancer i livmoderskroppen, cancer i sköldkörteln, screening 
av livmoderhalscancer och okänd primär tumör.  
En särskild databas för huvud-hals cancer har upprättats som kommer att ligga till grund för de 
ekonomiska konsekvenser av nytt vårdprogram för området. 
Under året har 5 chalmersstudenter handletts i ämnet om KPP för bröstcancervård. Studenternas 
arbete har gett inspiration till flera nya undersökningar om hur KPP-data kan användas. 
 
2. Resultat av arbete  
KPP-data har använts för några forsknings/utvecklingsprojekt, t.ex. har arbetet med seneffekter 
efter barncancer fått etiskt godkännande för ett forskningsprojekt som har redovisats vid två 
konferenser, en i Köpenhamn och en i Hongkong. Ett annat projekt där KPP-data använts är i 
en jämförande studie av robotkirurgi vid corpuscancer där vi visat att patienter opererade med 
robotkirurgi inte bli signifikant dyrare än med öppen teknik.  
Vi har deltagit på en konferens i Helsingfors där vi redovisade hur traditionell kalkylering kraftigt 
underskattar kostnaderna för en bröstcancerpatient jämfört med KPP-metoden. 
Under året har vi utarbetat metoder för att koppla rekvisitionsläkemedel till KPP-databasen, detta 
verkar lovande och kan vara en realitet för 2012-års kpp-data. 
 
3. Arbetsfördelning 
Inom området KPP finns ett nätverk av ekonomer från regionens sjukhus även representanter 
från HSA. I detta forum tas alla utvecklingsfrågor upp i ämnena totalkostnadsredovisning och 
kostnad per patient. Gruppen har träffats 6 ggr under 2013 och förutom arbetet med 
rekvisitionsläkemedel har en genomgång av respektive sjukhus kalkyleringsmetoder gjorts.  
 
KPP finns vid alla offentliga sjukhus i regionen. 
 
4. Kompetensförsörjning 
 
5. Patientmedverkan 
 
6. Forskning och innovation 
Se under aktiviteter och utveckling 
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Planerade aktiviteter 2014, KPP/Underlag utvecklingsplan 
 
Under 2014 kommer KPP-databasen att användas för kartläggning av vanliga ”vägar” inom en 
cancerprocess. Detta arbete kommer att göras tillsammans med forskare från Chalmers.  
 
Inom bröstcancerprocessen kommer vi att göra statistiska analyser utifrån det arbete som visade 
stora skillnader mellan traditionell kalkylering och KPP-data. Vi kommer även att fördjupa oss i 
vad de okategoriserade kontakterna som studenterna redovisade i sitt kandidatarbete avseende 
bröstcancerprocessen består i. 
 
Arbetet med att beskriva processerna ur ett producent- och konsumtionspersepektiv fortgår. 
 
Fortsatt arbete med ekonomiska effekter av nationella cancerstrategin. 
 
Ekonomiska effekter av palliativt VP och andra vårdprogram. 
 
Underlag till artiklar och vårdprogram runt huvud-hals cancer. 
 
Arbete med att undersöka om vi kan se effekter av införande av kontaktsköterska i KPP-
databasen, detta i lungprocessen tillsammans med Frida Smith. 
 
Undersöka om cancerprocesserna är jämlika beroende på var de utförs i regionen ur ett 
resursperspektiv. 
 
Ad hoc arbete. 
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Livshändelsen att få cancer   
Aktivitetsledare: Bodil Dower 
 

Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå aktivitetsområdets mål? Hur har aktiviteterna varit 
kopplade till målen för aktivitetsområdet? (Exempelvis lokala och regionala möten, utbildningar, kvalitetsregister, lokalt, 
regionalt och nationella riktlinjer) 
 

• Patient- och närstående utbildning; ”En insats för livet” på Kompetenscenter för patient 
utbildningar är genomförd vid två tillfällen, med stödperson och resursperson i samverkan. Jag själv 
och en representant från PNP-rådet (stödpersoner) samt en utvecklings- sjuksköterska och en 
socionom (resurspersoner) från Rcc väst har deltagit i utbildningen. För att ta lärdom var jag också 
delaktig i Rcc syd’s patientutbildning steg 3. Via SKL har jag även nationellt varit delaktig i en 
projektgrupp som anordnat patientutbildning riktad till de företrädare som finns med i vårdprocess 
arbetet. Mål: att i första hand skapa och genomföra en allmän patient- och närståendeutbildning av 
cancervården, samt skapa ett stöd för de representanter som arbetar med i olika vårdprocesser. 
• PNP-rådet; En grupp är skapad, med mailutskick till patientföreningar, individuella möten,  där var 
och en representerar ”den egna resa”, antingen som patient- eller närståendeföreträdare. Gruppen 
består idag av 16 företrädare. Fem möten är gjorda under 2013. En kartläggning har gjorts inom 
gruppen om vilka uppgifter man börjar jobba med. Rådets synpunkter kommer att föras in i en vit bok. 
Rådet har även gett sina synpunkter på ny-framtaget material, vårdprogram, mm av personal från Rcc 
väst som efterfrågat rådets åsikter. Ett nationellt PNP-råd har också skapats där jag är representant från 
Rcc väst. Två möten har hittills ägt rum, fortsatt arbete är under utveckling. Mål: att via patienters och 
närståendes erfarenheter förbättra cancervården genom att agera bollplank och ge inspiration till övrig 
Rcc väst personal såsom processägare, aktivitetsledare mm. 
 

• Livshändelsen att få cancer; Komplexiteten kring cancer mitt i livet är lyft med Innovationsrådet i 
början av 2013. I dess slutrapport omnämnds just denna aktivitet som ett ev. underlag för en av de flera 
livshändelser människor passerar och där ett samarbete mellan olika myndigheter blir nödvändig. Ett 
brev är formulerat och utskickat till kuratorer och kontaktsjuksköterskor i regionen för att samla i fler 
patientberättelser. Arbete har gjorts med att ta fram information kring myndigheter i första hand 
Försäkringskassan och Arbetsförmedling. Likaså att se över vilka gemensamma projekt som redan görs 
idag mellan vården-myndigheter. Kontakt har etablerats med regionalt samordningsansvariga inom FK 
(även lokalt), AF, CSN, Kommunen genom möten. Ett första dialogmöte är organiserat och genomfört 
samt eftermöten med samordningsansvariga från myndigheter. Mål: att skapa ett gemensamt samarbete 
med myndigheter för att utveckla bemötandet och omhändertagandet för den cancerdrabbade och dess 
närstående. 
• Nätverket cancer mitt i livet; En grupp har bildats bestående av mig själv, två patientföreträdare från 
PNP-rådet samt en filmare. I uppstarten av nätverket kommer en film att presenteras med syfte att 
skapa spridning om nätverket. Filmen är till drygt hälften inspelad, hemsida håller på att skapas. Mål: att 
skapa en gemensam arena för patienter och närstående mitt i livet.  
• Övrigt: Till en början ägnades mycket tid till att läsa igenom Rcc’s olika hemsidor bilda en 
uppfattning om vad som gjorts och görs redan.  
• Deltagande i nationella Rcc-dagar, nationella onkologdagar, MMC seminare om patient experience 
samt olika nationella cancerkonferenser. 
• Deltagit i process-ägarinternaten. Medverkade i Show & Tell – gruppen, framtagning av broschyr 
samt utställning på Svenska Mässan. 
Föreläst i olika forum. Sitter med i projekt-gruppen för Cancervårdprocessen. 
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2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(mallar, indikatorer och mål, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
För tidigt ännu för att se resultat i ovan beskrivna aktiviteter.  
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Projekt-förebyggande sjukpenning, ett samarbete mellan JK, SU och FK, som riktar sig till patienter som 
behandlas för bröstcancer. Här finns jag med i projektgruppen, FK i samverkan med SU äger projektet. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till? 
Exempelvis så har arbetet inom Livshändelsen att få cancer aktiviteten lett till ett nytt gemensamt 
samarbete med myndigheter. 
 
3. Arbetsfördelning 
Finns det nätverk inom ert aktivitetsområde? 
PNP-rådet regionalt, PNP-rådet nationellt. Arbetsgrupp för patientens ställning regionalt samt nationellt. 
Utbildningsnätverk, två stödpersoner samt två resurspersoner regionalt och via SKL utbildnings nätverk 
nationellt. Cancer mitt i livet nätverk. Livshändelsen att få cancer nätverk: Ann-Sofi, Nils Rcc väst, 
Andreas CHI.  
Övriga nätverk: Aktivitetsledare inom Rcc väst nätverk samt utvecklings sjuksköterskor. Projekt 
förebyggande sjukpenning. Cancervårdsprocessen. Arbete med kommunikatör för att utveckla inlägg på 
hemsidan ang. dessa aktiviteter. 
 
Hur engageras aktivitetsområdet i patientprocesserna? 
 Vid flera tillfällen har rekommendationer gjorts till processägare om ev. patient- närstående företrädare 
som skulle passa in i vårdprocesser.  
Med möte PNP-rådet – Rcc väst personal.  
Via SKL’s patientutbildning samt den allmänna patient och närstående utbildning som kommer att 
genomföras regionalt av Rcc väst. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov inom aktivitetsområdet? 
Önskar någon form av utbildning i mötesteknik för att utveckla b.la PNP-råds möten på ett mer effektivt 
och inspirerande sätt. Likaså en utbildning för att förstå och kunna utveckla olika samverkansmodeller 
(främst i arbetet Livshändelsen att få cancer). 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i patientprocessen för att uppnå önskade resultat? 
Allmän utbildning om vad som idag görs inom cancer området för cancerdrabbade patienter och 
närstående, samt specifik utbildning för representanter i vårdprocesser. 
 
5. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan/brukarmedverkan i aktivitetsområdet? 
I samtliga aktiviteter. 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Arbetet blir mycket utvecklande, ökar förståelse och en gemensam samsyn då vi utgår från ”en personlig 
resa”, detta har framkommit i alla aktiviteter men framför allt i Livshändelsen att få cancer där detta även 
möts utifrån olika myndigheters synsätt. 
 
6. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom aktivitetsområdet? 
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Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån aktivitetsområdets nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? Hur är de 
kopplade till aktivitetsområdets övergripande mål? 
(regionala skillnader, väntetider, införande nya metoder, lokalt och regionalt, ) 
I samtliga aktiviteter kommer fortsatt utveckling att ske: 
• Allmän patient- och närståendeutbildningar, skapas efter ”En insats för livet”-modellen. 
• Steg 2 i patientutbildningen via SKL genomförs. 
• I PNP-rådet fortsätter utvecklingen av de kartlagda uppgifterna genom en vit bok samt möte med 
processägarna, utvecklingssjuksköterskors och aktivitetsledare. 
• Livshändelse att få cancer aktiviteten utvecklas genom ett närmare samarbete med myndigheter nu när 
kontakter är skapade. Med hjälp av nya dialogmöten kommer den gemensamma utvecklingen att ta form. 
• I aktiviteten Nätverket cancer mitt i livet färdigställs film och hemsida, nästa steg blir b.la att nå ut 
samt att genomföra olika former av möten för patienter och närstående. 
 
2. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av aktivitetsområdet för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Mötestekning utbildning. 
Eventuell utbildning om olika samverkansmodeller (Livshändelsen att få cancer). 
 
3. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Exempelvis genom Patient och närstående utbildningar. 
Skapa olika lokala/regionala projekt arbeten i aktiviteten Livshändelse att få cancer. 
 
4. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan/brukarmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Planer finns på att eventuellt i aktiviteten Livshändelse att få cancer bjuda in lokala patient och 
närståendeföreträdare till dialogmöten med myndigheter. 
Via möte mellan PNP-råd och processägare med syfte att b.la öka patientmedverkan i vårdprocesser. 
Möte mellan PNP-rådet, aktivitetsledare och utvecklingssjuksköterskor. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
• Fortsatt bollplank med utvecklingsledare samt i gruppstödet (Ann-Sofi, Nils, Andreas) för 
Livshändelsen att få cancer. 
• Utökat samarbete med CHI (inspiration Mary Bridon?) inför de allmänna patient och 
närståendeutbildningar som kommer att skapas inom ramen Rcc väst. 
• Beroende på hur uppstarten av nätverket cancer mitt i livet blir kommer nya funktioner att bli 
nödvändiga för att på bästa sätt underhålla, uppdatera hemsida och få fram budskap. Ett exempel skulle 
kunna vara att använda några av de patient- och närståendeföreträdare vi idag redan jobbar med. 
• Önskan och möjlighet finns att skapa ett nytt nätverk; projekt-grupp för Livshändelsen att få cancer 
med representanter även från de olika myndigheterna. 
• I PNP-rådet kommer jag att arbeta närmare med en eller två personer som finns med i rådet för att 
kunna delegera uppgifter om jag inte skulle kunna vara närvarande. 
• Fortsatt medverkan i olika nationella och regionala cancerkonferenser/dagar
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Patient- och närståendemedverkan  
Aktivitetsledare: Anna Ringheim  
 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter – för att nå aktivitetsområdets mål 
Omvärldsbevakning  
Ett samarbete pågår med grundaren till Experience Based Co-Design modellen, Helen Baxter, England. 
Även ett samarbete med professor Mary Brydon-Miller har påbörjats. Professor Brydon-Miller är chef 
för aktionsforskningscentrum vid Universitet i Cincinnati, USA. Hennes forskning är särskilt inriktad på 
så kallad Participative Action Research, dvs. hur utvecklingsprocesser kan göras mer jämlika och rättvisa 
genom att involvera de som har svårt att göra sin röst hörd ex. patienter och närstående. Nätverk med 
alla tjänstemän som arbetar med patient/närstående delaktighet på respektive RCC har bildats i syfte att 
delge  erfarenheter.    
 
Kommunikationsstrategier/spridning 
Poster och informationsmaterial har tagits fram för att sprida vårt tillvägagångssätt om hur vi arbetar 
med att involvera patienter- och närstående för att förbättra cancervården. Abstracts till Sahlgrenskas 
kvalitetsvecka har skickats in. Konferens planeras hösten 2014 som ett sätt att sprida och lyfta de 
verksamheter som deltagit i utveckling av patientmedverkan. Föreläsningar om 4-stegs metoden och 
upplevelseboken både internt och externt efterfrågas och görs (exempelvis: onkologidagen, JK:s-
utvecklingsdag, Sahlgrenskas Kvalitetsstab centralt. etcetera.  Monter togs fram och visades på ”Show 
and tell” utställningen, en del av den globala konferensen; Health Promoting Hospitals and Health 
Services.  
 
Utveckling/Forskning patient/närstående och medarbetar delaktighet 
En etik coach från Sahlgrenska deltar med sina kunskaper inom det etiska perspektivet. Mått och mät 
metoder utvecklas i samarbete med Herman Nilsson-Ehle och Chalmers/CHI. Standardisering av 
arbetssättet gällande arbetet med patient- och närståendedelaktighet för att förbättra vården (4-steg). 
Standardiseringsarbetet består av följande arbetsgrupp: Marie Boethius, Anna-Karin Dahl, Malin 
Samuelsson och Anna Ringheim. Samarbete med Ung Cancer för att utveckla ett tillvägagångssätt som 
passar unga vuxna för att fånga in upplevelser pågår samt även för palliativ vård och för svårt sjuka ex. 
pankreascancer.   
 
Metoder/Förhållningssätt 
Patient- och närståendemedverkan (4-steg) pågår inom följande diagnoser pågår: Njure, Hematologi (tre 
diagnoser, Lymfom/Myelom/Leukemi), Lever.  
 
Coachande förhållningssätt – Skapa drivkraft 
Utbildning och coachning kommer att ske inom ämnet i samarbete med Marjorie Godfrey, USA under 
våren. Marjorie Godfrey har bland annat skrivit  följande: "Building relationships, showing respect, 
having positive interpersonal communications, and offering help and encouragement were reported to 
make a difference to those engaged in health care improvement". Ett förhållningssätt som är en 
förutsättning för såväl bättre resultat och lyckad coaching. 
 
Mått och Mäta 
Arbete pågår om hur mäta på bästa sätt när vi involverar patienter/närstående och medarbetare för att 
förbättra vården. Utvecklingen sker i samarbete med Herman och Chalmers/CHI.  
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Delprojektledare tillsammans med Claes Jönsson. Mitt ansvarsområde är att tydligt få in ett patientfokus 
samt säkerställa att patienter och närstående får delta på olika sätt.    
 
2. Resultat av arbete  
Fina resultat i samband med Socialstyrelsens granskning.  
Spridning och coachning av upplevelseboken och 4-stegs metoden till Halland (Cecilia Littorin).  
Spridning av upplevelseboken och 4-stegs metoden till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ingela 
Wennman, Kvalitetschef vill börja liknande arbete på alla diagnoser. Efterfrågan från Regionalt 
cancercentrum Sydöst har efterfrågats.  
 
3. Arbetsfördelning 
Alla tjänstemän på samtliga RCC:n som arbetar med patientmedverkan i landet har bildat ett nätverk. 
Syftet är att delge och utbyta erfarenheter med varandra.  
 
4. Kompetensförsörjning 
Se ovan under punkt 1 (olika samarbetspartners inom olika områden, med olika kompetenser bidrar till 
att utveckla metodiken/förhållningssättet).  
 
5. Patientmedverkan 
Arbetet har givit verksamheterna nya insikter/förhållningssätt på hur utveckla verksamheterna 
tillsammans med patienterna/närstående för att förbättra cancervården. En kulturresa, ett nytt 
förhållningssätt har uppstått.  
 
6. Forskning och innovation 
Aktionsforskning kommer att startas under våren 2014 som avslutande del i utbildningen:  
Magisterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg (internationell 
koppling finns). Handledare är: Andreas Hellström och Svante Lifvergren, Chalmers/CHI. Se separat  
handlingsplan inom snar framtid.  
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
Fortsatt arbete med upplevelseboken inom: Hematologi (3 diagnoser), lever och njure.  
Efterfrågan av stöd i utveckling av att arbeta med patient/närstående delaktighet inom Palliativ vård, 
Pancreas har efterfrågats. Även Uddevalla och bröstcancer har hört av sig och så även GEAM med olika 
undersökningar.   
Patientföreträdarutbildning tillsammans med Bodil Dower (SKL).  
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Standardiseringen av vårt arbetssätt att arbeta med 4-stegsmetodiken kommer förmodligen att ge våra 
kunder/verksamheterna ett mer enhetligt intryck. Det i sin tur skapar en arena för lärande och ett fokus 
på att utveckla metoden snarare än att genomföra den. Viktigt är att RCC betonar vikten av att det är 
verksamheterna som äger resultaten. Ju mindre RCC som organisation syns desto bättre.   
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Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering   
Aktivitetsledare: Chichi Malmström 
 
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå aktivitetsområdets mål? Hur har aktiviteterna varit 
kopplade till målen för aktivitetsområdet?  
(exvis lokala och regionala möten, utbildningar, kvalitetsregister, lokalt, regionalt och nationella riktlinjer) 
 
Övergripande mål för aktivitetsområdet är att ta fram och formulera en plan för psykosocialt stöd och 
cancerrehabilitering samt arbeta för att stödet till närstående utvecklas. 
 
• Nätverk/kontaktlistor för rehabiliteringsprofessionerna inom cancervård i regionen (kuratorer, 

sjukgymnaster och dietister)  
• Regionala heldagar för dessa nätverk 

 
Genom att identifiera och skapa nätverk för de olika rehabiliteringsprofessionerna skapas möjlighet dels 
för respektive profession till kunskapsuppdatering och erfarenhetsutbyte, dels blir det möjligt för de 
diagnosspecifika processerna att få tillgång till specialistkompetens inom olika rehabiliteringsområden. 
De grupper som är påbörjade är kuratorer, sjukgymnaster och dietister. För kuratorerna verksamma 
inom cancervården har två heldagskonferenser (2012 och 2013) genomförts och planen är att detta ska 
vara en återkommande aktivitet. Samtliga ca 90 kuratorer har varit inbjudna och ca 60 stycken deltog vid 
den senaste konferensen. För sjukgymnasterna har ett par mindre sammankomster per år arrangerats (ca 
10 deltagare/tillfälle), här har representanter från de olika sjukhusen varit inbjudna, en större konferens 
för sjukgymnaster i regionen planeras till hösten 2014. Dietisterna samlas för första gången i mitten av 
december, även här kommer inledningsvis representanter från de olika sjukhusen att träffas.  Dessa 
grupper blir även lätta att nå för t ex genomläsning av dokument där specifik kunskap behövs.  
 
Dessa nätverk måste hållas aktuella vilket kräver ett kontinuerligt arbete. Arbetet måste göras varsamt för 
att inte ytterligare belasta redan hårt belastade verksamheter. 
 
• Enkät till kuratorer – bland annat i samarbete med Närståendestudien 
• Enkät till dietister – för att identifiera personer och behov 
• Enkät till verksamhetschefer – ta reda på kunskap om och väcka intresse för cancerrehabilitering 

samt behov och tankar inför framtiden 
 

I syfte att snabbt kartlägga nuläge och ytligt ta reda på tankar om framtiden och framtida behov har ett 
antal webb-enkäter skickats ut till kuratorer, verksamhetschefer och dietister. Ansatsen i enkäterna har 
varit olika vilket framgår ovan. 
 
• Ingår i Cancervårdprocessens arbetsgrupp 
• Min vårdplan/IVP-Meliorversion   

 
Deltagit i Cancervårdprocessens samtliga aktiviteter under året som gått. Fortsatt uppdraget inom ramen 
för denna process med att hitta lösningar för patientens individuella vårdplan i journalsystemet Melior. 
Detta arbete har gjorts tillsammans med processägare för Tidig upptäckt. Bevakar att rehabilitering ingår. 
Dokumentet har kontinuerligt varit på ”remiss” till en patientgrupp för synpunkter. 
 

• Nationellt vårdprogram och kunskapsunderlag för cancerrehabilitering 
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• Ingår i ett nationellt nätverk med samtliga RCC:s processledare för cancerrehabilitering 
 
Under året har det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering börjat ta form och 
programmet hr processats under året. I somras presenterades vårdprogrammet för remissrunda 1 och 
insamling och sammanställning av synpunkter från regionen följde. Detta arbete sker nära 
Cancervårdprocessen. RCC väst har endast varit indirekt delaktiga i redaktörsarbetet dvs ej ingått i 
redaktörsgruppen utan endast i den större arbetsgruppen.  
Det nationella nätverket för Cancerrehabilitering som bildades våren 2012 har under 2013 haft 
regelbundna möten, företrädesvis telefonmöten samt 3 fysiska möten samtliga förlagda i Stockholm. 
Ytterligare ett möte är planerat till Uppsala. Gruppen används för frågor av övergripande karaktär och 
utbyte av erfarenheter. Under hösten har arbetet framförallt fokuserat på implementering av det 
nationella vårdprogrammet/kunskapsunderlaget. Gruppen har även tagit fram en definition för 
cancerrehabilitering, övergripande mål och effektmål samt gett förslag på kvalitetsindikatorer för 
cancerrehabilitering till befintliga kvalitetsregister samt PROM/PREM-indikatorer. Detta finns med i 
vårdprogrammet. 
 

• Ingår i referensgruppen för ”Barn som anhöriga”, ett Socialstyrelse-projekt inom Västra 
Götalandsregionens Hälso- och sjukvård  
 

Ett av målen för aktivitetsområdet är att se till att stödet till närstående utvecklas. Närstående i allmänhet 
och barn i synnerhet är en ofta förbisedd grupp. Då det 2012 påbörjades ett regionalt arbete i Västra 
Götalandsregionen för Hälso- och sjukvården fattades beslut om att ingå i en referensgrupp till projektet 
istället för att driva detta arbete parallellt. Detta har rent konkret inneburit att delta i de möten som 
projektet ordnat bland annat för referensgruppen samt ta del av de resultat som projektet presenterat 
samt bidra till gruppen med erfarenheter från cancervården. När projektet är avslutat kommer det som är 
applicerbart på cancervården att överföras. 
 

• Utvärderingsenkät (utskick och insamling) för Uppföljningsmottagningen unga vuxna 
 

I syfte att ta tillvara patienternas erfarenheter i förbättringsarbetet med den nystartade 
Uppföljningsmottagningen för unga vuxna som haft/behandlats för cancer före 18 års ålder har en enkät 
sammanställts och skickats ut till ca 70 patienter. Administrerar utskick, insamling och viss 
sammanställning av resultaten.  
 

• Patient- och närståendeutbildning 
 

Deltagit i en patient- och närståendeutbildning som administreras av Västra Götalandsregionens 
Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning tillsammans med en närstående. Syftet har 
varit att tillsammans med utv.ssk och patientföreträdare på RCC väst undersöka möjligheten att använda 
denna modell eller delar av modellen inom cancervården. Detta arbete har inte påbörjats ännu, planeras 
till början av 2014. 
 

• Deltagit i olika dialogmöten i regionen 
• Nationella möten: Nationell cancerstrategi-dag/SKL, Världscancerdagen 
• Föreläst om cancerrehabilitering patientförening och kuratorsdagar 
• SWEDPOS-konferens 
• Deltagit på RCC västs RPÄ-internat 
• RCC- möte Linköping 
• Regionalt kolorektalmöte syd-väst/ Maligna hudtumörer väst 
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Under året deltagit i både regionala och nationella möten i syfte att samla och sprida kunskap om 
psykosocialt stöd och cancerrehabilitering samt utöka det egna nätverket. 
 
2. Resultat av arbetet 
a. Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(mallar, indikatorer och mål, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Inventering av psykosocialt stöd i regionen är genomfört (2012). Saknas meningsfulla möjligheter till 
jämförelser. Däremot har det framkommit att det bland rehabiliteringsprofessionen finns kunskap om att 
vissa grupper kan vara mer sårbara än andra. Det saknas idag strukturer/rutiner för att idag identifiera 
dessa personer. Vidare har vissa kritiska punkter identifierats, inte heller dessa finns strukturer/rutiner 
för att följa upp idag. Detta är kartlagt utifrån kuratorer i första hand men det finns anledning att anta att 
detta gäller även för övriga rehabiliteringsprofessioner. Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering är 
områden där mer kunskap behövs till patient/närstående, professionen och verksamheterna. 
Här kan väl även arbetet med Min vårdplan nämnas, se ovan 
  
b. Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Inga konkreta 
Sjukgymnasterna påbörjat diskussion om att ta fram regionala patientbroschyrer – dock inte kunnat enas, 
inte heller fullt ut förstått betydelsen av patientmedverkan. Dietisterna har utryckt önskemål om att 
utforma regionövergripande patientinformation. 
 
c. Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till? 
Inga konkreta 
 
3. Arbetsfördelning 
a. Finns det nätverk inom ert aktivitetsområde? 
• Regionala: kuratorer sjukgymnaster, dietister 
• Nationellt: representanter från samtliga RCC för cancerrehabilitering 

 
b. Hur engageras aktivitetsområdet i patientprocesserna? 
Just nu fokus på att få med psykosocialt stöd/kurator i de regionala vp-arbetsgrupperna. Vet ej i hur 
många processer det är genomfört (konaktlista är lämnat till utv.ssk). Plan finns på att kunna 
knyta/tillhandahålla olika kompetenser inom rehabiliteringsområdet till de olika processerna utifrån 
specifika processbehov 
Kontakt skulle ha tagits under november med processägarna för att diskutera hur aktivitetsområdet ev 
redan är implementerat eller behöver implementeras. Detta får nu istället göras under början av 2014 då 
det ej hunnits med. 
 
c. Hur väl genomförd är funktionen på regionens olika sjukhus? 
Ser olika ut. Vissa delar fungerar idag men definieras inte som psykosocialt stöd/cancerrehab. Rutiner 
saknas oftast och behöver därför utarbetas och erbjudas. Ett arbete som sker parallellt med 
Cancervårdprocessen och som delvis inväntar det nationella vårdprogrammet och kunskapsunderlaget 
för Cancerrehabilitering 
 
4. Kompetensförsörjning 
a. Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov inom aktivitetsområdet? 
Mycket komplext och svårgripbart område. Diskussion har förts i det nationella nätverket om behov att 
göra en nationell inventering. Aktivitetsområdet spänner över samtliga diagnoser och behoven är troligen 
inte homogena. Troligt behov av fortbildning inom specifika områden som i vissa fall kan vara 
gemensamma men även yrkesspecifika. 
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Tydligare distinktion behöver göras både för omvårdnadspersonal och rehabiliteringsprofession 
(Nivåbeskrivning?) 
 
b. Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i patientprocessen för att uppnå önskade resultat? 
• Ser troligen lite olika ut i olika patientprocesser, här behöver en inventering göras inom resp 

patientprocess i intim samverkan med verksamheterna och patienter/närstående, se ovan. 
 
 
5. Patientmedverkan 
a. Har ni arbetat med patientmedverkan/brukarmedverkan i aktivitetsområdet? 
Hittills i mycket begränsad omfattning 
• Vid framtagande av Min vårdplan/IVP-Meliorversionen 
• Aktivitetsområdet ”Livshändelsen att få cancer” har presenterats på heldagarna med kuratorer och 

sjukgymnaster 
•  I framtagande av samtligt skriftligt mtrl till Uppföljningsmottagningen 
• Uppmanar professionen att ta med patient/närstående representerater i allt förändring och 

förbättringsarbete 
 

b. Vilka resultat har arbetet lett till? 
Anpassning efter önskemål av de olika materialen 
Ökad medvetenhet om att patient/närstående är en resurs som måste tillfrågas och inbjudas 
 
 
6. Forskning och innovation 
a. Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom aktivitetsområdet? 
• Gunnar Steineck/Carina Mannefred och Jessica Mellqvist - Närståendestudien 
• Inger Benkel – Avhandling:”Loved ones within palliative care – understanding, strategies and need 

for support” samt en pågående studie om att vara förälder till ett vuxet barn som blir allvarligt sjuk 
• Karin Stinessen – Psykosociala interventioner efter bröstcancerbehandling 

 
Planerade aktiviteter 2014 

 
1. Utifrån aktivitetsområdets nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? Hur är de 
kopplade till aktivitetsområdets övergripande mål? 
(regionala skillnader, väntetider, införande nya metoder, lokalt och regionalt, ) 
Inför 2014 skall en regional plan för området psykosocialt stöd och cancerrehabilitering presenteras samt 
börja implementeras. En del i detta blir att i nära samarbete med patienter/närstående, profession och 
verksamhet ta fram regionövergripande rutiner och medverka till att hållbara strukturer skapas för detta 
arbete 
Dessutom är förhoppningen att det nationella vårdprogrammet och kunskapsstödet för 
cancerrehabilitering har blivit godkänt i regionen och då kommer implementering av detta att påbörjas 
och regionala anpassningar att göras tillsammans med Cancervårdprocessen. 
Vidare måste samarbetet med bland annat kontaktsjuksköterskefunktionen stärkas, finns idag ingen plan 
över hur det ska gå till 
 
2. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av aktivitetsområdet för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Det är nödvändigt för aktivitetsområdet att komma in i de befintliga patientprocesserna för anpassning 
efter varje process behov. Detta måste vara ett långsiktigt arbete, där även primärvården behöver 
omfattas. Exakt hur detta ska gå till finns ingen plan för idag. 
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3. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Genom de heldagar som hålls för rehabiliteringsprofessionerna presenteras bland annat aktuell forskning, 
för att inspirera till forskning samt peka på områden som ytterligare behöver beforskas. 
 
4. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan/brukarmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Ser det som min uppgift att i alla sammanhang se till att bevaka att patient- och närstående perspektivet 
bevakas och om möjligt ska dessa grupper involveras i arbetet på ett så naturligt sätt som möjligt. Ingen 
tydlig plan finns. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
1. Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/ förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Fortsätt ansvar för att nätverken kompletteras med fler kompetenser, hålls aktuella och bjuda in till 
heldagar för dessa professioner som det inte finns några andra gemensamma arenor för i dagsläget. 
Vid framtagande av regional plan och implementeringsarbetet av densamma samt implementering av det 
nationella vårdprogrammet/kunskapsunderlaget kommer det att behövas stöd och samarbete på flera 
olika nivåer. I dagsläget oklart hur och vad. 
 



regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda;  
patienter, närstående och vårdgivare. tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.
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