Kvalitet och öppenhet
Hur är innehållet skapat för denna webbplats?
Allt innehåll på denna webbplats har skapats med stor omsorg. För att uppnå högsta
möjliga informationskvalitet finns en mångsidig redaktionell process som involverar både
patient och medicinska experter från olika områden.
Koncept
Urvalet och konceptet för ämnena och de inledande förberedelserna av innehållet har utförs
av patientexperten som bidrar med sin specialistkompetens inom området spridd
bröstcancer. Expertens specialistkompetens bygger på en bred erfarenhet och kunskap
som patient och/eller yrkesbakgrund i arbetet med patienter.
Följande patientexpert deltar:
• Rose-Marie Fredrikson, bröstcancerpatient och medlem i Bröstcancerföreningen
Johanna Göteborg Bohuslän.
Redaktionen
Efter att innehållet har skapats, granskas texterna av ett redaktionellt team. Alternativt
skapas de utifrån de källor som nämns och kontrolleras mot de fördefinierade
kvalitetskriterierna, såsom aktualitet och bakgrundsinformation. Dessutom säkerställer
redaktionen att texterna är lätta att förstå. Allt för att innehållet ska uppfylla kraven på
patientorientering och både vara till hjälp och vara relevanta för personer utan tidigare
medicinsk utbildning.
Granskning 1 - Patienter
Efter redaktionell granskning av innehållet utförs en granskning av patientexperten med
uppgift är att bedöma de delar av innehållet som omfattar hennes personliga erfarenhet av
att hantera sjukdomen. Patientexperten säkerställer att ämnen och prioriteringar är välvalda
och täcker alla frågor som är relevanta för patienten.
Granskning 2 - Medicinska och juridiska experter
I en ytterligare process kontrolleras och faktagranskas innehållet av ledamöter i en
vetenskaplig rådgivande kommitté. De kontrollerar även att den medicinska informationen
är vetenskapligt sund och återspeglar aktuella vetenskapliga kunskaper. Dessutom
kontrolleras och faktagranskas socialrättens innehåll för att stämma mot aktuella lagar och
regler.
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Följande experter deltar:
•

Leif Klint, överläkare,
Universitetssjukhuset

Verksamhetsområdet

för

Onkologi,

Sahlgrenska

•

Elisabet Lidbrink, Överläkare PO Bröst, endokrina tumörer och sarkom, tema
Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

•

Rose-Marie Fredrikson, Medlem i Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg.

•

Carolina Welin, Counsellor inom hälsa och rehabilitering

•

Marie-Louise Sjöberg, forskningssjuksköterska, Verksamhetsområdet för Onkologi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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