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Om sammanställningen 

 

Bifogade material är uppdelad i två avsnitt och har sammanställts av moderatorn för ”workshopen”, 

Göran Larsson. 

 

Del ett av sammanställningen sammanfattar de åsikter som patientföreträdarna, cheferna och 

specialisterna inom vården och politikerna förde fram i arbetet med respektive workshops olika 

frågeställningar.  

 

Det finns många gemensamma uppfattningar i materialet, vilket ger värdefulla inspel till arbetet med 

den nya Cancerplanen 2016-2019. Ett tydligt uppdrag, tydliga roller och mandat, delaktighet, 

samordning, förankring, motivation och kommunikation är nyckelord som på ett eller annat sätt 

genomsyrar materialet. Samt viljan att vilja vara med både i att påverka och att genomföra den nya 

Cancerplanen. 

 

Del två av sammanställningen omfattar hela den dokumentation som producerades under våra tre 

workshops. Den återfinns på sidan åtta och framåt. Här finns möjlighet att erhålla ytterligare detaljer 

från de diskussioner som dokumenterades. 

 

Tack för ett gott arbete och utomordentligt viktiga bidrag för att skapa en bättre cancervård! 

 

Stockholm 7 augusti 2015 

 

 

Roger Henriksson 
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Om erfarenheter av nuvarande Cancerplanen 

 

Positiva erfarenheter 

 Planen fungerar som en vägvisare för patientföreningar och profession 

 Bra plan – fungerar som medvetandehöjare 

 Planen har lyft cancer som en diagnosgrupp – synliggjort, gett verktygslåda och karta 

 Planen är gedigen, tydlig, konkret och uppföljningsbar 

 

Förbättringsområden inför nästa Cancerplan 

 Uppdraget, alla roller och mandat tydliggörs – RCC, professionen, patientföreningar och 

politiker  

 Delaktighet, förankring och information ska fungera väl mellan alla intressenter och det ska 

finnas regelbunden resultatuppföljning  

 En tydlig omvärldsanalys där hela vårdkedjan finns med och där det finns en differentiering 

mellan diagnoserna 

 Det finns en bred politisk enighet – varför då så svårt i genomförandet 

 

Om samverkan mellan RCC och dess intressenter i framtagande och implementering av 

Cancerplanen 

 

Patientföreträdare 

 Patientföreningarna vill ha en påverkansroll i framtagningen och implementeringen av den nya 

Cancerplanen 

 Kommunikationen mellan processledare och patientföreningar måste fungera över hela linjen 

 

Chefer och specialister inom vården 

 En tydlig samordning RCC – FHS/SSV – sjukhus och en tydlig förankringsprocess 

 En bra förankringsprocess låter verksamheterna presentera lösningar, involverar 

verksamhetscheferna och hela linjen med berörda utförare med en god framförhållning så att 

berördas medverkan kan underlättas 

 

Politiker 

 RCC är pådrivande – har tät kontakt med politiker, bör stärka mindre röststarka grupper 

 Uppföljning i arbetet med att styra processen viktigt 
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Om hur vi uppfattar RCC:s roll som organisation och i processen att ta fram en ny Cancerplan 

 

Patientföreträdare 

 RCC som ett tydligt nav i arbetet med framtagande och implementering av Cancerplanen  

 

Chefer och specialister inom vården 

 RCC:s roll är att styra, samordna och facilitera de olika processerna i arbetet med Cancerplanen  

 RCC:s roll är att vara kravställare, inspiratör och svara på varförfrågorna samt visualisera 

resultat och beslut 

 

Politiker 

 RCC:s roll är att äga och leda arbetet med Cancerplanen och skall ha en god dialog och en god 

samverkan med patientorganisationerna, politiker, förvaltning, professioner och allmänhet 

 Viktigt att skapa en lättillgänglig ”produkt”/plan som skrivs för ”rätt målgrupp” – och 

målgrupperna kan vara flera 

 

Om hur vi vill att cancervården ska hänga ihop 

 

Patientföreträdare 

 Vårdförloppet organiseras runt patienten och är standardiserat i nationella vårdprogram med 

individuella vårdplaner, kvalitetsregister och seneffektregistrering 

 Patienten skall vara delaktig i planering och kontroll av sin sjukdom – både upplevelsen av och 

den faktiska vårdkvaliteten ökar om patienten är delaktig – och att det finns tid för samtal och 

lyssnande 

 

Chefer och specialister inom vården 

 RCC samordnar och följer upp – professionen beslutar om åtgärder och förbättrar 

 Utveckla en modell för samarbete mellan professionen och mellan sjukhusen 

 Tydliga roller och mandat – samt samarbete på alla nivåer 

 Vårdprocessen måste hålla ihop och vara tydlig för alla – ha fokus på övergångar, med både 

patient-, verksamhets- och FoU-perspektiv 

 

Politiker 

 Våga koncentrera vården – undvik sårbarhet och låt för- och eftervård vara nära patienten – 

tänk innovation och sprid vårdförloppet 

 Utveckla värdebaserad vård, arbeta i flöden – ersättningssystemen ska främja samverkan 
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Om hur vi vill att en nivåstrukturering av cancervården ska se ut 

 

Patientföreträdare 

 Nivåstrukturering gäller, men basen är ”bäst vård” och man måste följa vårdprogrammen 

 Vården organiseras så att specialistkompetensen kan samlas, behållas och utvecklas – patienten 

får resa för att få den bästa vården 

 

Chefer och specialister inom vården 

 Lyssna till professionen och befintlig evidens när det gäller nivåstrukturering – hamna inte i 

”one size fits all” 

 Gemensamma nationella vårdprogram som bas  

 Processledaren leder nivåstrukturering i samråd med verksamheterna 

 Patientmedverkan viktig för prioritering – närhet vs kvalitet vs resursutnyttjande i dag och i 

morgon – för att säkra vad som ger värde för patienten 

 

Politiker 

 Politiker ska sätta principerna – men det krävs teknik och/eller innovation för att klara 

uppdraget 

 Skapa en vårdkedja baserad på effektivitet och kritisk massa – lyft vårdcentralen som en del av 

den kedjan 

 

Om hur vi ska säkra patientdelaktigheten i cancervården 

 
Patientföreträdare 

 Inrätta en funktion med en tydlig roll och ett tydligt ansvar att lyssna, samla in och bearbeta 

synpunkter, idéer och problem och som ser till att resultatet av det arbetet kommer med i 

verksamhetsutvecklingen 

 Koordinatorn och kontaktsjuksköterskan är nyckelpersoner i ett lyckat vårdarbete, liksom 

specificeringen av deras roller och mandat  

 Samarbete, lyhördhet, rehab och integration är viktigt för att hantera psykosocialt stöd, 

kommunens uppdrag, rehab och ASIH 

 

Chefer och specialister inom vården 

 Säkrandet av patientdelaktigheten ligger till stor del hos professionen 

 Se på VBV-processen ur patientmedverkanssynpunkt 

 Använd EU-nätverk – ta reda på hur andra gör och använd den forskning som finns inom 

området 

 Bättre patientinformation genom samtal, dagbok, tillgång till journal, IT-verktyg med 

exempelvis Q&A, FAQ, chattar, etc 
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Politiker 

 Alla patienter – både organiserade och icke-organiserade måste involveras 

 Patientorganisationerna viktiga – cancer är inte en diagnos – och patientorganisationerna står 

för kontinuitet och bemötande 

 Professionen har ett ansvar för att säkra patientdelaktigheten - personcentrerad vård får inte 

upplevas gå ”över huvudet” på patienterna 

 E-hälsa möjliggör delaktighet 

 

Om hur vi vill att RCC ska prioritera i arbetet med genomförandet av den nya Cancerplanen 

 

Patientföreträdare 

 Patientföreträdarna vill medverka tidigare i beslutsprocessen – och vill vara delaktiga, 

informerade och ha tillgång till utbildning 

 Diagnostiskt centrum i primärvården – tidig upptäckt ska ge snabb behandling 

 Cancerrehabilitering och närståendestöd 

 Förenkla vård nära hemmet och bättre tillgång till vård hemma via SABH eller ASIH 

 

Chefer och specialister inom vården 

 RCC ska stötta i hur vi i professionen ska möta patienten – här är vi inte bäst 

 RCC ska ha fokus på facilitering - arbetet ska vara koncensusdrivet och i takt med FHS/SSV 

 RCC ska ta fram check- och kravlista på FoU 

 

Politiker 

 Prioritering generellt för jämlik cancervård – det gäller att ha ett nationellt perspektiv för jämlik 

vård 

 Patienten i fokus och svårast sjuka först – det gäller att ”orka hela linjen” 

 Inventera och besluta om vilka screeningprogram som ska genomföras 

 

Om hur vi ser på läkemedelsanvändningen i cancervården och hur vi vill prioritera användningen 

av läkemedel 

 

Patientföreträdare 

 Patientens behov av läkemedlet skall styra, liksom att läkemedelsanvändningen skall vara 

jämlik 

 Snabbare införsel av nya läkemedel 

 

Chefer och specialister inom vården 

 MTD-konferenser och register är centrala funktioner – liksom framtidsspaning och uppföljning 

 RCC ska lobba för en rimlig resurstilldelning 

 Kostnadsperspektiv över hela kedjan - viktigt med realistiska förväntningar på dyra 

behandlingar 

Politiker 

 Ett - enigt – politiskt beslut i nationell samordning för kriterier till professionen att ta fram en 

prioritetslista 

 Viktigt att väga in alternativkostnader och externaliteter – tänk på att teknikutveckling driver 

fram kostnader 
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Övriga frågeställningar eller områden som RCC ska behandla 

 

Chefer och specialister inom vården 

 Högprioriterat 2016 för RCC i hela kedjan – diagnos, metastas, alla terapibyten – det skapar 

jämlik vård och nivåstrukturering 

o säkerställ att alla patienter dras på MTD 

o se till att avtal skrivs så att alla utförare får ersättning för deltagande i MTD 

o se till att IT-verktyg fungerar för MTD för alla 

 

Politiker 

 Bemötandet i vården – att ta fram vad som är bra bemötande för den enskilde personen – 

personcentrerad vård 

 Att se till att det förebyggande arbetet i cancervården fungerar är viktigt  
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P a t i e n t fö re t r äda r e   

 

Om erfarenheter av nuvarande Cancerplanen 

 

Positiva erfarenheter 

 Bra plan – prioriterade områden synliggörs och diagnosspecifika processer finns 

 Planen fungerar som en vägvisare för patientföreningar och profession 

 

Förbättringsområden inför nästa Cancerplan 

 Inget glapp i resurser mellan plan och verklighet 

 Uppdraget, alla roller och mandat tydliggörs – RCC, professionen, patientföreningar och 

politiker  

 Tydliga samarbetsformer mellan klinik och RCC och processledare och patientföreningar ska 

fungera tillsammans 

 

 Delaktighet, förankring och information ska fungera väl mellan alla intressenter och det ska 

finnas regelbunden resultatuppföljning  

 Utbilda patientföreträdare 

 

Om samverkan mellan RCC och dess intressenter i framtagande och implementering av Cancerplanen 

 

 Patientföreningarna vill ha en påverkansroll i framtagningen och implementeringen av den nya 

Cancerplanen 

 Kommunikationen mellan processledare och patientföreningar måste fungera över hela linjen 

 

Om hur vi uppfattar RCC:s roll som organisation och i processen att ta fram en ny Cancerplan 

 

 RCC som ett tydligt nav i arbetet med framtagande och implementering av Cancerplanen  

 

Om hur vi vill att cancervården ska hänga ihop 

 

 Vårdförloppet organiseras runt patienten och är standardiserat i nationella vårdprogram med 

individuella vårdplaner, kvalitetsregister och seneffektregistrering 

 Cancerplanen visualiseras med patientprocessen i fokus – lägg in tydliga roller och 

ansvarsområden i den visualiseringen 

 En tydlig och fullständig vårdplan som lyfter fram det samordnande och koordinerande ansvaret 

i vårdprocessen 

 Patienten skall vara delaktig i planering och kontroll av sin sjukdom – både upplevelsen av och 

den faktiska vårdkvaliteten ökar om patienten är delaktig – och att det finns tid för samtal och 

lyssnande 

 

Om hur vi vill att en nivåstrukturering av cancervården ska se ut 

 

 Nivåstrukturering gäller, men basen är ”bäst vård” och man måste följa vårdprogrammen 

 Vården organiseras så att specialistkompetensen kan samlas, behållas och utvecklas – patienten 

får resa för att få den bästa vården 

 

Om hur vi ska säkra patientdelaktigheten i cancervården 
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 Inrätta en funktion med en tydlig roll och ett tydligt ansvar att lyssna, samla in och bearbeta 

synpunkter, idéer och problem och som ser till att resultatet av det arbetet kommer med i 

verksamhetsutvecklingen 

 Information och kunskap skapar förutsättningarna för delaktighet – och insyn i forskning och ny 

teknik skapar trygghet 

 Koordinatorn och kontaktsjuksköterskan är nyckelpersoner i ett lyckat vårdarbete, liksom 

specificeringen av deras roller och mandat  

 Samarbete, lyhördhet, rehab och integration är viktigt för att hantera psykosocialt stöd, 

kommunens uppdrag, rehab och ASIH 

 

Om hur vi vill att RCC ska prioritera i arbetet med genomförandet av den nya Cancerplanen 

 

 Diagnostiskt centrum i primärvården – tidig upptäckt ska ge snabb behandling 

 Implementering av nationella rehabiliteringsplanen i alla processer – plus de som inte finns 

definierade – inklusive närståendeperspektivet 

 Nyckeltal eller målsättning för screening, deltagande i klinisk forskning och kvalitetsregister 

 

 Cancerrehabilitering och närståendestöd 

 Patientföreträdarna vill medverka tidigare i beslutsprocessen – och vill vara delaktiga, 

informerade och ha tillgång till utbildning 

 Förenkla vård nära hemmet och bättre tillgång till vård hemma via SABH eller ASIH 
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Om hur vi ser på läkemedelsanvändningen i cancervården och hur vi vill prioritera användningen av 

läkemedel 

 

 Patientens behov av läkemedlet skall styra, liksom att läkemedelsanvändningen skall vara 

jämlik 

 Snabbare införsel av nya läkemedel 

 Kostnadseffektiva och tuffa upphandlingar för att säkra både de rätta och de bästa läkemedel 

som kan erbjudas 
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C h e fe r  o ch  s pe c ia l i s t e r  i n o m vå rd en  

 

Om erfarenheter av nuvarande Cancerplanen 

 

Positiva erfarenheter 

 Bra plan – fungerar som medvetandehöjare 

 Positiva faktorer – patientdelaktighet via patientföreningar, kontaktsjuksköterskor, palliativ 

vård, vissa diagnoser tydligare, exempelvis blodcancer 

 

Förbättringsområden inför nästa Cancerplan 

 En tydlig omvärldsanalys där hela vårdkedjan finns med och där det finns en differentiering 

mellan diagnoserna 

 Att få med och hantera alla diagnoser 

 Ett tydligt fokus för att undvika störande stickspår i arbetet med genomförandet av 

Cancerplanen 

 Tydlig övergång från plan till handling 

 Koppla forskningen om framtidens diagnostik till nationella satsningar som exempelvis 

SciLifeLab 

 

 Tydligare mål 

 Bättre synkronisering FHS – RCC – KI 

 Tydligare roll och mandat för processledaren – fungerar olika på RCC och KI i dag 

 Utbildningen av läkare och sjuksköterska 

 

Om samverkan mellan RCC och dess intressenter i framtagande och implementering av Cancerplanen 

 

 En tydlig samordning RCC – FHS/SSV – sjukhus och en tydlig förankringsprocess 

 En bra förankringsprocess låter verksamheterna presentera lösningar, involverar 

verksamhetscheferna och hela linjen med berörda utförare med en god framförhållning så att 

berördas medverkan kan underlättas 

 Utgå från riskanalys, utveckla ett beslutsstöd och utvärdera 

 Nationell samverkan och Nationella vårdprogram helt nödvändiga – och obligatoriska för 

mindre diagnoser – liksom kopplingen till EU 

 Gemensam och transparent hållning gentemot patientorganisationerna 
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Om hur vi uppfattar RCC:s roll som organisation och i processen att ta fram en ny Cancerplan 

 

 RCC:s roll är att styra, samordna och facilitera de olika processerna i arbetet med Cancerplanen  

 RCC:s roll är att vara kravställare, inspiratör och svara på varförfrågorna samt visualisera 

resultat och beslut 

 Det ska finnas en process per patientgrupp per FHS – KI – med koppling till resurser 

 

 

Om hur vi vill att cancervården ska hänga ihop 

 

 Tydliga roller och mandat 

 RCC samordnar och följer upp – professionen beslutar om åtgärder och förbättrar 

 RCC:s roll är att hjälpa till och lobba för resurser till ”bristområden”, kravställa 

systemet/beställare och förtydliga vad som behöver göras 

 Ett tydligt FoU-uppdrag 

 

 Patienter i forskningsfora 

 Patientträffar med processledarna 

 Samarbete processledarna – kontaktsjuksköterska 

 Kontaktsjuksköterskan viktig faciliterare 

 

 Vårdprocessen måste hålla ihop och vara tydlig för alla – ha fokus på övergångar, med både 

patient-, verksamhets- och FoU-perspektiv 

 Utgå från vårdprogrammen – där finns kunskap och kompetens 

 Patientperspektivet och helhetsperspektivet behövs 

 Värdebaserad vård som verktyg 

 Resurserna följer patienten 

 

 Modell för samarbete mellan professionen och mellan sjukhusen 

 Kartlägg väl och mappa nätverk för vårdprocesser – samarbeten och vårdprocesser är en 

”moving target” och måste utvärderas kontinuerligt inom nätverket, för det är nätverket som 

äger processen för snabba förändringar 

 Centraliserade MTD-konferenser 

 Centraliserad tumörcells/vävnadsanalys 

 PROM/PREM-variabler 

 

 Förbättrat web-stöd 

 Fungerande IT-system som ger överblick av processen med insyn för alla 
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Om hur vi vill att en nivåstrukturering av cancervården ska se ut 

 

 Lyssna till professionen och befintlig evidens när det gäller nivåstrukturering – hamna inte i 

”one size fits all” 

 Gemensamma nationella vårdprogram som bas 

 Skilj kirurgisk och onkologisk nivåstrukturering – här finns olika förutsättningar 

 Nivåstrukturering av onkologin – universitetssjukhus eller ej 

 Nivåstrukturering av uro-cancer  

 

 Etiska diskussioner om resursfördelning 

 Hantera att styrkan/makten är olika för patientföreningarna 

 Patientmedverkan viktig för prioritering – närhet vs kvalitet vs resursutnyttjande i dag och i 

morgon – för att säkra vad som ger värde för patienten 

 

 Processledaren leder nivåstrukturering i samråd med verksamheterna 

 Processledartjänst utlyses och tillsätts i en öppen process i samråd med RCC – FHS – KI - 

sjukhus 

 

Om hur vi ska säkra patientdelaktigheten i cancervården 

 

 Säkrandet av patientdelaktigheten ligger till stor del hos professionen 

 Se på VBV-processen ur patientmedverkanssynpunkt 

 Använd EU-nätverk – ta reda på hur andra gör och använd den forskning som finns inom 

området 

 Läkemedelsföretagen är starka aktörer som påverkar 

 Patienten är individuell och sekulariserad – skapa trygghet genom bra tillgänglighet och bra 

information 

 Bättre patientinformation genom samtal, dagbok, tillgång till journal, IT-verktyg med 

exempelvis Q&A, FAQ, chattar, etc 

 

Om hur vi vill att RCC ska prioritera i arbetet med genomförandet av den nya Cancerplanen 

 

 RCC ska stötta i hur vi ska möta patienten – här är vi inte bäst 

 RCC ska ha fokus på facilitering och arbetet ska vara koncensusdrivet och i takt med FHS/SSV 

 RCC ska ta fram check- och kravlista på FoU 
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Om hur vi ser på läkemedelsanvändningen i cancervården och hur vi vill prioritera användningen av 

läkemedel 

 

 MTD-konferenser och register är centrala funktioner – liksom framtidsspaning och uppföljning 

 RCC ska lobba för en rimlig resurstilldelning 

 Kostnadsperspektiv över hela kedjan - viktigt med realistiska förväntningar på dyra 

behandlingar 

 

Övriga frågeställningar eller områden som RCC ska behandla 

 

 Högprioriterat 2016 för RCC i hela kedjan – diagnos, metastas, alla terapibyten 

o säkerställ att alla patienter dras på MTD 

o se till att avtal skrivs så att alla utförare får ersättning för deltagande i MTD 

o se till att IT-verktyg fungerar för MTD för alla 

 

Ägna tid och pengar för att få till detta – det skapar jämlik vård och nivåstrukturering 
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P o l i t ik e r   

 

Om erfarenheter av nuvarande Cancerplanen 

 

Positiva erfarenheter 

 Planen har lyft cancer som en diagnosgrupp – synliggjort, gett verktygslåda och karta 

 Planen är gedigen, tydlig, konkret och uppföljningsbar 

 Bra med processtänk och konkreta ”actionpoints” 

 

Förbättringsområden inför nästa Cancerplan 

 Det finns en bred politisk enighet – varför då så svårt i genomförandet 

 Svårt med professionen ibland – var finns deras respekt för demokratiska beslut 

 

Om samverkan mellan RCC och dess intressenter i framtagande och implementering av Cancerplanen 

 

 RCC är pådrivande – har tät kontakt med politiker, bör stärka mindre röststarka grupper 

 Uppföljning i arbetet med att styra processen viktigt 

 Ansvarig chef ska själv kunna agera – det ska finnas tydliga konsekvenser 

 HSF och RCC är en enhet – RCC är en av alla avdelningar inom HSF 

 Beredningen för de stora folksjukdomarna är ett sätt att ytterligare synliggöra RCC 

 RCC bryter ny, ”minerad” mark 

 

Om hur vi uppfattar RCC:s roll som organisation och i processen att ta fram en ny Cancerplan 

 

 RCC:s roll är att äga och leda arbetet med Cancerplanen – RCC är ledande inom regionen och 

en av sex RCC:s 

 RCC skall ha en god dialog och en god samverkan med patientorganisationerna, politiker, 

förvaltning, professioner och allmänhet 

 Viktigt att prata med partierna 

 Förankring möjliggör genomförande 

 Viktigt att skapa en lättillgänglig ”produkt”/plan som skrivs för ”rätt målgrupp” – och 

målgrupperna kan vara flera 

 

Om hur vi vill att cancervården ska hänga ihop 

 

 Våga koncentrera vården – undvik sårbarhet och låt för- och eftervård vara nära patienten – 

tänk innovation och sprid vårdförloppet 

 Arbeta i flöden – ersättningssystemen ska främja samverkan 

 Använd vårdflätan och utveckla värdebaserad vård – ta inspiration från barncancervården och 

applicera den på vuxenvården 

 

Om hur vi vill att en nivåstrukturering av cancervården ska se ut 

 

 Skapa en vårdkedja baserad på effektivitet och kritisk massa – lyft vårdcentralen som en del av 

den kedjan 

 Samspel mellan lokal, regional och nationell nivå 

 Samspel mellan individ, patient och personcentrerad vård 

 Politiker ska sätta principerna – men det krävs teknik och/eller innovation för att klara 

uppdraget 
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dare, chefer och specialister inom vården och politiker 

 

Om hur vi ska säkra patientdelaktigheten i cancervården 

 

 Alla patienter – både organiserade och icke-organiserade måste involveras 

 Patientorganisationerna viktiga – cancer är inte en diagnos – och patientorganisationerna står 

för kontinuitet och bemötande 

 Professionen har ett ansvar för att säkra patientdelaktigheten - personcentrerad vård får inte 

upplevas gå ”över huvudet” på patienterna 

 E-hälsa möjliggör delaktighet 

 Viktigt att definiera patientcentrerad vård 

 

Om hur vi vill att RCC ska prioritera i arbetet med genomförandet av den nya Cancerplanen 

 

 Prioritering generellt för jämlik cancervård – det gäller att ha ett nationellt perspektiv för jämlik 

vård 

 Patienten i fokus och svårast sjuka först – det gäller att ”orka hela linjen” 

 Cancerplanen skall vara konkret och uppföljningsbar – utveckla planen genom att lära av 

erfarenheterna av den förra planen 

 Inventera och besluta om vilka screeningprogram som ska genomföras 

 

Om hur vi ser på läkemedelsanvändningen i cancervården och hur vi vill prioritera användningen av 

läkemedel 

 

 Det krävs en debatt och att läkemedelsbolagen tar ett etiskt ansvar 

 Det behövs ett arbete av SKL och en nationell fond för hantering av kostnader  

 Ett - enigt – politiskt beslut i nationell samordning för kriterier till professionen att ta fram en 

prioritetslista 

 Viktigt att väga in alternativkostnader och externaliteter – tänk på att teknikutveckling driver 

fram kostnader 
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dare, chefer och specialister inom vården och politiker 

Övriga frågeställningar eller områden som RCC ska behandla 

 

 Bemötandet i vården – att ta fram vad som är bra bemötande för den enskilde personen – 

personcentrerad vård 

 Att se till att det förebyggande arbetet i cancervården fungerar är viktigt  

 

 

 

 

 


