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Centrum för cancerrehabilitering

• För patienter med behov av cancerrehabilitering i öppenvård

• Vi arbetar i team. Bedömning av behov, planering och åtgärder från 
flera professioner i samråd

• Alla kan remittera och patienter kan söka själva

• Syfte långsiktigt hållbar situation för patienten med målet bästa 
möjliga livskvalitet



SYMPTOM/
BIVERKNINGAR/
KOMPLIKATIONER

KVARSTÅENDE 
BESVÄR

SENA EFFEKTER/
FÖLJDSJUKDOMAR

SJUKHUSVÅRD PRIMÄRVÅRD

BEHANDLING UPPFÖLJNINGSVF*

*Standardiserat vårdförlopp

MIN VÅRDPLAN, 
KONTAKTSJUKSKÖTERSKA



Planerad specialiserad rehabilitering 
vid Centrum för cancerrehabilitering

• Inleds med kartläggning inklusive webbformulär (RAND-36, HADS, 
Levnadsvanor, Distresstermometern)

• Patienten har tillgång till hela teamets kompetens vid bedömning och 
planering, utifrån behov

• Multiprofessionell teamkonferens

• Strukturerad rehabiliteringsplan: Åtgärder vid Centrum för 
cancerrehabilitering individuellt och/eller i grupp, åtgärder hos annan 
vårdgivare, egenvård

• Plan för fortsatt rehabilitering-egenvård

• Uppföljning vid avslut av rehabilitering hos oss inklusive webbformulär 
(medger på sikt utvärdering på gruppnivå)



Rehabilitering hos oss
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Vår verksamhet

Rehabilitering

Vi tar emot personer under och efter cancerbehandling som är i behov av 
specialiserad cancerrehabilitering. 

Bäckencancermottagning

Vi tar emot personer som har bäckencancerrelaterade symtom. I teamet 
arbetar kolorektalkirurg och specialist-sjuksköterskor. 

Uppföljningsmottagning

Vi tar emot personer som har haft cancer i barndomen. I teamet arbetar 
barnonkolog och sjuksköterska. 



Gruppverksamheter 2017-2018

Samtalsgrupp om livsfrågor
Fokus på den livskris en cancersjukdom innebär och vägen tillbaka. Vid sex 
tillfällen träffas gruppdeltagarna under ledning av kurator och sjuksköterska. 
Olika professioner ur vårt multiprofessionella team medverkar.
Fatiguegrupp
Syftet är att ge personerna redskap för att hantera sin fatigue i vardagen, 
exempelvis strategier för stresshantering  och energibesparing. Gruppens träffas 
vid sju tillfällen under ledning av neuropsykolog och arbetsterapeut. 
Medicinsk yoga
Medicinsk yoga är en lugn och balanserad form av yoga där patienten under 
ledning av fysioterapeut kan utforska och utvidga sin rörlighet utifrån sina egna 
förutsättningar. 



Gruppverksamheter 2017-2018

Mindfulness

Introduktionsgrupp till mindfulness för hantering av stressrelaterade besvär, ångest/oro och 
sömnbesvär. Gruppen träffas vid åtta tillfällen under ledning av fysioterapeut. 

Basal kroppskännedom

Basal kroppskännedom är en sjukgymnastisk behandlingsmetod där man övar på att 
uppmärksamma hur kroppen känns i vila och i rörelse. Gruppen träffas vid sju tillfällen och leds 
av fysioterapeut. 

Livsstilsförändring efter bröstcancer

Informations- och stödprogram för patienter som behandlats för bröstcancer. Leds av dietist 
och fysioterapeut. Läkare, psykolog och arbetsterapeut medverkar.

Mindful Medkänsla med Kognitiv Terapi

Grupp-psykoterapi, leds av psykoterapeut. Fokus på medveten närvaro och egenomsorg.



Åtgärdsbeskrivningar finns för de flesta 
åtgärder
• Syfte: Tydlighet kring vilka åtgärder som är aktuella vid vilken 

problematik, att avgränsa åtgärden och tydliggöra mål och förväntat 
utfall samt evidens

• Kort beskrivning 1-2 A4
• Målgrupp (inklusions- och exklusionskriterier)

• Mål

• Innehåll

• Omfattning (antal och form för vårdkontakter)



Bemanning 2017 - 2018



Mottagning cancerrehabilitering

Arbetsterapeut 1,0    

Kurator 0,7    

Specialistläkare/överläkare 0,1    

Samordnande sjuksköterska 0,5    

Samordnande sjuksköterska 1,0    

Fysioterapeut/sjukgymnast 1,1    

Dietist 0,2    

Neuropsykolog 0,7    

Psykolog, psykoterapeut 0,3    

5,6



Mottagning bäckencancerrehabilitering

Specialistläkare kirurgi 0,2    

Specialistsjuksköterska gynekologi, sexologi 0,1    

Sjuksköterska urologi, smärta, tarmproblem 0,8    

Urologisjuksköterska, samordnare, sexologi 0,5    

Dietist 0,5

Fysioterapeut, lymfterapeut 0,4    

2,5 



Mottagning sena effekter efter 
barncancerbehandling/uppföljningmottagning

Sjuksköterska 0,4    

Specialistläkare/överläkare barnonkologi 0,2    

Neuropsykolog, utredningar 0,3    

Kurator, psykosociala utredningar 0,3    

Sekreterare, arkivsökning, journalbeställning 0,2    

1,4 



Verksamhetsutveckling och administration

Verksamhetschef 0,7    

Dietist, med dr, docent, 

FoUU-samordning, utvecklingsuppdrag 0,5  (avslutas 20171231)  

Sekreterare 0,7    

MAL 0,2    

Receptionist, bokningar, beställningar 0,5 (0,8)    

2,6 (2,4) 

Sammanlagt personal 11,5 varav 9,5 direkt kliniskt arbete



Remissinflöde 2017
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Produktion 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Utförda vårdkontakter 494 543 541 401 455 368 203 443 732 827

Vårdstatistik pivot 426 425 428 307 364 288 171 349 556 619

Ersatta besök via HEJ 423 424 424 305 354 285 163 345 553 537

Cancerrehab RE701
Vårdstatistik 2017



Prioriterade frågor i PNR 2018

PNR 5 december 2017



- Patientöversikt



PRIORITERADE FRÅGOR 2018

Primärvården - CAPrim (Stig, Margareta)
Regionens sjukhus (Barbro, Margareta, Stig)

Rehabilitering (Margareta, Barbro, Stig)
Palliativ vård (Carl, Tommy)

Bemötande (Tommy, Christina?)

Jämlik vård (Arja, Christina,?)

Strategi för partnerskap med patienter i HSF (Stig, Arja)
Hälso-och sjukvårdens nya organisering och RCC:s framtid (Stig, Barbro)





VaVAD

Nationella vårdprogram

Patientprocessutveckling

Kontinuerlig utveckling av regional cancervård genom förankring &  samordning

Nationella kvalitetsregister

VAD?

HUR?

RESULTAT?

Process
ledare

Regional 
vårdprograms-

grupp

Koll på läget

PROM/PREM/
CROM
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Patient- /närståendemedverkan vid patientflödesledningsbordet, riktlinje  
 

 

Stödjande dokument för patient- /närståendemedverkan vid 

patientflödesledningsbordet 

 
Utarbetad av: Anna Blommengren, Strategisk Sjukvårdsutveckling och Vårdproduktion (SSVP); 

Birgitta Bjurman, Staben Kvalitet och patientsäkerhet (KP); Åsa Hällström, KP; Sofia Ishäll, 

SSVP; Anna Schandl, KP. Dokumentet är godkänt av patient- och närståenderepresentant.  

 

Syfte och omfattning 

Dokumentet ska i första hand ses som stödjande för patientflödeschefen vid utveckling av 

patientflödesledningsgruppsbordet.   

 

Introduktion 

Den nya verksamhetsmodellen som implementeras på Karolinska Universitetssjukhuset innebär 

att patienten, och de utfall som är viktiga för patienten, sätts i centrum. Basen i modellen utgörs 

av ett team som arbetar tillsammans med en eller flera patientgrupper. Arbetet i dessa team leds 

av en patientflödeschef, med mandat att utforma, styra och utvärdera arbetet inom hela 

patientflödet - oberoende av var i organisationsstrukturen de specifika aktiviteterna sker.  

 

Patientflödesbordet 

Patientflödeschefen har i uppdrag att utse och sammankalla en ledningsgrupp på 

Patientflödesnivå (PF-LG). Ledningsgruppen har som syfte att löpande utvärdera arbetet i 

patientflödet, samt att initiera, leda och utvärdera förbättringsinitiativ med syfte att förbättra 

värdet för patienten.  

 

I varje PF-LG ska alltid följande personer ingå: Patientflödeschef, en person med FoU-

kompetens verksam vid Karolinska Institutet, samt en eller flera patientrepresentanter. Om 

patientrepresentanter inte finns tillgängliga ska en eller flera närståenderepresentanter ingå i PF-

LG. Därutöver ska representanter för kompetenser som arbetar i patientflödet ingå. 

Patientflödeschefen har beslutsmandat. Övriga deltagare är rådgivande.  

 

Patient/närståenderepresentanters första mandattid är begränsad till 1 år. Därefter kan mandatet 

förlängas. Patientflödeschefen har mandat att tillsätta och avsätta representanter vid 

ledningsgruppsbordet.  

 

Patient-/närståenderepresentant 

Syftet med att patienter/närstående deltar i PF-LG är att säkerställa att patienternas och 

närståendes perspektiv på hälsa och välbefinnande finns med vid planeringen av verksamheten. 

Detta ligger även till grund för de mått som väljs att följa upp och vilka förbättringsområden som 

fokus ska vara på. I patientflöden som omfattar flera patientgrupper bör minst en patient- eller 
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närståenderepresentant finnas med i PF-LG. Alla representanter närvarar på ett likvärdigt sätt, 

vilket innebär att allas röst och mandat har lika värde.  

 

Förberedelse av patientrepresentant innan första PF-LG  

Inför första mötet bör Patientflödeschefen ha träffat patient/närstående och berättat vad det 

innebär att delta i ledningsgruppsmöten samt klargöra vad det innebär att vara 

patient/närståenderepresentant, förhållningssätt, mötesfrekvens, representationstid, ersättningar 

(se separat dokument om arvode) samt ömsesidiga förväntningar. 

 

Det är viktigt att hela teamet (inklusive patient/närstående) diskuterar spelregler och värderingar 

för beteendet i teamet. Det bör vara tydligt hur frågor hanteras vid oenighet. Sjukhusets 

värderingar (Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn) gäller alla som deltar i PF-LG, så även 

patient/närstående.  

 

Närvaron vid mötena styrs av de ämnen som tas upp på PF-LG. För patienter/närstående som har 

lång resväg kan närvaro via videolänk vara ett fullgott alternativ. 

 

Det är Patientflödeschefens ansvar att be patient/närstående att lämna rummet om patientkänslig 

information måste diskuteras i ledningsgruppen.  

 

Rekrytering av patient-/närståenderepresentant 

Att välja ut en eller några patienter och/eller närstående som ska representera gruppen kan vara 

svårt. Någon fullgod representativitet är inte möjlig utan det handlar mer om att tillföra ett 

patient- och närståendeperspektiv på frågorna som diskuteras. 

 

Några råd vid rekrytering av patient- eller närståenderepresentant kan vara att börja med att välja 

personer som är engagerade och har möteserfarenhet. Det är bra om personerna vågar utmana 

och ha egna åsikter. Det bör vara patienter eller närstående som inte är i kris eller under intensiv 

behandling. Patient-/närståenderepresentanten bör ha ett kontaktnät bakom sig för att kunna 

representera flera personer än bara sig själv.  

En väg framåt kan vara att börja med att vända sig till en patientförening (om sådan finns). Det 

är dock viktigt att komma ihåg att rollen vid PF-LG är att representera den aktuella 

patientgruppen och inte företräda sin patientförening. Ett annat sätt kan vara att bjuda in patienter 

som kommer till en specifik mottagning under en viss tid.  

 

För att fånga åsikter från olika patientgrupper och verka för ett inkluderande förhållningssätt kan 

patient-/närståenderepresentant skiftas efter en viss tid. Det är viktigt att ha förståelse för att 

patienten/närstående har olika förmåga att se bortom sin egen livssituation eller kontext. Vid val 

av patient-/närståenderepresentant kan hänsyn tas till exempelvis ålder, könsidentitet, kulturell 

tillhörighet, socioekonomisk bakgrund.  
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Ekonomisk ersättning för patient- /närståenderepresentant 

Vid ekonomisk ersättning för patient och/eller närståendes medverkan i PFLG ska nedanstående 

rutin användas. Syftet är att skapa samsyn inom Karolinska Universitetssjukhuset gällande 

ersättning. Arvodet avser att skapa förutsättningar för den enskilde individen att medverka 

oavsett sociala förutsättningar.  

 

Ersättningen finansieras och administreras av Temat. 

 

Grunder för ersättning  

 

• Ett arvode utbetalas när PF-LG efterfrågat och en patient- eller närståenderepresentant 

har deltagit på PF-LG möte  

• Ersättning utbetalas som hel eller halv dag och kan aldrig vara mindre än halv dag. 

Summan för heldag är 1700 kr och halvdag 850 kr. För- och efterarbete samt 

reseersättning är inkluderat i arvodet 

• Reseersättning kan utbetalas om man bor utanför Stockholmsregionen 

• Inkomstbortfall ersätts ej 

• Arvode utgår ej vid allmänna öppna möten eller till person som har ersättning från 

organisation eller myndighet som täcker avsedd tid  

• Varje enskild patient- och närståenderepresentant avgör själv om de vill ta ut sin 

ersättning eller ej  

• Ersättning betalas ut som skattepliktigt arvode. Ersättningen är ett personligt arvode och 

betalas inte ut mot faktura från ev. eget företag 

• Blankett om ersättning ifylles och skickas till  

Karolinska Universitetssjukhuset 

HR- avdelningen  

Löneenheten Z8:01 

171 76 Stockholm 

 

Detta underlag är utformat utifrån Regionala cancercentrum (RCC) – landstingens och 

regionernas nationella samverkan inom cancervården  

 

Läs mer 

Carman, K., Dardess, P., Maurer, M., Sofaer, S., Adams, K., Bechtel, C., & Sweeney, J. Patient 

and family engagement: A framework for understanding the elements and developing 

interventions and policies. Health Affairs. 2013;32(2):223–231. 

 

Docteur, E., & Coulter, A. (2012). Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård En extern 

utvärdering och sex rekommendationer för förbättring. Stockholm: Vårdanalys 2012:5 

Gustavsson, S., Gremyr, I., & Kenne Sarenmalm, E. Designing quality of care – contributions 

from parents. Journal of Clinical Nursing. 2015; Advanced online publication. doi: 

10.1111/jocn.13050. 
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Lind, C. (2016). Partnerskap mellan patient och vårdprofessionen Exempel, bästa praxis och 

rekommendationer. Rapport mars 2016. Stockholm: QRC 

Regionalt Cancercentrum, material om patientsamverkan 

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/patientsamverkan/ 

 

Robert, G., Cornwell, J., Locock, L. Purushotham, A. Sturmey, Gordon., & Gager, M. Patients 

and staff as co-designers of healthcare services. British Medical Journal, 2015;350, g7714. 

doi:10.1136/bmj.g7714 

 

QRC:s verktygslåda Kvalitetsregistercentrum Stockholm, 

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/ 

 

 

 
 

 

Versionshistorik 
Varje dokument bör innehålla en historik som för varje version talar om vad som ändrats, vem 

som gjort ändringen och när ändringen gjordes. 

 

Version Datum Förändring och kommentar Ansvarig 

2 2017-06-22 Slagit ihop två dokument 

 

Nina Nelson Follin 

1 2017-05-15 Dokumentet utarbetas Nina Nelson Follin 

 

http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/patientsamverkan/


ASIH projektet

Carina Rundström och Helena Ullgren, samordnande kontaktsjuksköterskor 

Gynekologiska processen respektive Huvud Hals cancer processen

2017-12-05



Patientens väg genom cancervården



Kommunikation – överlämningar

• Bristande kommunikation mellan enheter/kliniker

• Bristande kommunikation inom kliniker

• Ingen vet vad den andre gör….

• Vården litar inte på varandra – olika enheter

Ni verkar inte 
känna varandra, 
och hur pratar ni 
med varandra?. Har 
ni inte något 
system för det?”.

ASIH är guld värda, men man märker 
att de inte har så mycket kontakt med 
onkologen, det får jag sköta.

Bra att du talade om när jag har 
tid på Radiumhemmet. Även om 
tiden blir ändrad så vet jag att jag 
finns med i rullarna.



Palliativ cancervård – vad tror våra patienter?

När min sjukdom inte 
längre är botbar

Vård i livets slutskede

Vård som du får på ett 
hospice eller från ett 
palliativt team

Avancerad 
symtomlindring



Vad är ASIH projektet?

• Framförallt kring patienter med pågående cancerbehandling och 

samtidigt ASIH 

• Workshop i Maj 

• Träffat ASIH rådet

• Avtalshandläggare

• Statistik – håller på att valideras

• Arbete kring struktur, kommunikation

• Avvikelser!!

2017-12-13 Namn | Sammanhang
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Föreläsning

ens namn

Kartläggning inläggningar

Nov-Jan

Dagtid

40 patienter

Samarbete med bedömningsenheten

Journalgranskning
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Föreläsning

ens namn

Kartläggning inläggningar

JA ?

N
E
J

5 8 27

Stopp i nefro

Medullakomp

Ileus

Buktappning

Snabb 
progress

Feber under 
cyt

Psykosocialt

Otrygghet 

Smärtlindring

Platsbrist

Allmän 
omvårdnad

Blodtransfusion

Misstänkt 
infektion

Andnöd

Inläggning via ONK

Dehydrering

Nutrition
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Föreläsning

ens namn

Reflektion

Ofta INGEN KONTAKT emellan ASIH/Onk/kirurg

Flertalet gånger INGEN BEDÖMNING av ASIH i hemmet -

ej dåligt skick på akuten- psykosociala skäl?

Finns ett STORT MÖRKERTAL –
via akuten på helgen sen aldrig till vår Bedömningsenhet!

Några gånger pga DÅLIG KUNSKAP från onkologen 
om vad som kan göras hemma med ASIH? – vi lägger in! 



Avvikelser

• Undersköterskor som går och delar ut medicin

• Inga dietister, kuratorer

• Kan inte göra mer än två besök /dag

• Skickar in utan bedömning till akuten

Hur arbeta vidare?

FRÅGOR?

2017-12-13 Namn | Sammanhang
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Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland   
Box 6909 | 102 39 Stockholm 
Besök: Västgötagatan 2, 4 tr. Stockholm | Telefon, hälso- och sjukvårdsförvaltningens växel: 08-123 132 00 
E-post: regionaltcancercentrum@sll.se | www.cancercentrum.se/stockholmgotland 

 
 

Deltagare på Workshop Akutsjukvården – ASIH  22 Maj 2017 
 

 

Delat vårdansvar allmänt: 

 

 Viktigt med tydlig information, vem ska patienten vända sig till?  

 Tydligt i journal vid t ex brytpunktssamtal 

 Tydlighet i patientens vårdplan.  

 Ett exempel som lyftes som ett bra exempel var ”Hematologisk planering” där 

transfusionsgränser framgår tydligt mm.  

Konkreta exempel /förslag för utveckling är:  

 

 Remisser – mer kommunikation i form av aktiv överlämning! Kan även skicka remiss 

för kännedom till varandra! 

 Bedömningsenheten- går det att utveckla det samarbetet med ASIH- någon typ av 

”triage” /”konsult” funktion?  

 Utbildningar via olika ”case”- kan vi göra filmer som kan användas? 

 Kan vi ha ronder via RCC? (t ex kring nya läkemedel / ny cancerbehandling 

 Strukturerat dokument som kan användas vid utskrivning?  

 ”Konsulter” / ”ASIH- koordinatorer” – på akutsjukhusen, för att stötta och hjälpa till i 

palliativa frågor- men ffa info om vad ASIH och palliativ vård är, hjälpa till med 

planering. 

 Specifik behandling ansvaras av Onkologen eller annan behandlande klinik – ASIH 

ansvarar för symtomlindring, tydlig dokumenterad överenskommelse samt överlämning. 

Både kurativt och palliativt syftande 

 Förtydliga avtalet för rutiner runt läkemedel, även vid ”udda” läkemedel. Bra om 

diskussionen förs i ASIH-Rådet så att samtliga ASIH gör likadant 

 Genom tydlig information i Min vårdplan som beskriver vem som gör vad och vart hen 

ska vända sig kan möjligheten öka att patient och närstående i högre utsträckning blir 

medvetna om ansvarsfördelning mellan olika vårdgivare. Informationsfilmer skulle 

också kunna skapas för att använda i detta syfte. 

 Läkemedel som är ordinerade enl. behandlingsschema ligger schemat som ”brev” – kan 

vi göra på ett tydligare sätt? 
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Kompetens allmänt: 

 

 Tydlig uppdragsdefinition krävs avseende: Vad ska ASIH göra? Vilka kompetenser och i 

vilken utsträckning? Hur många patienter kan man ansvara för, oavsett yrkeskategori? 

 Önskvärt med vårdavdelning knuten till ASIH-teamet. Det underlättar och möjliggör.  

 Baskraven skall uppfyllas. Vilket utbud behövs för att tillfredsställa behoven hos en 

kurativ resp. palliativ patient? 

 Mer komplext nu med många nya behandlingsmetoder, ASIH förväntas kunna bedöma 

biverkningar av dessa. 

  

Konkreta exempel /förslag för utveckling är:  

 

 Förslag att ”profilera” teamen, inför cancerprofilerade team igen.  

 Förslag att ”Efterlevandestödet” på ASIH kan individanpassas och inte endast vara 

begränsat till 3 månader. ASIH skulle även kunna få betalt för detta. Vem ansvarar om 

patienten avlidit på sjukhusets vårdavdelning? 

 En gemensam utbildning i t ex ”basonkologi”, symtomlindring, där både personal från 

akutsjukvården och ASIH kan gå 

 Web portal för patienter, länk från ASIH hemsida- generellt utveckla informationen från 

teamen, hur ska patienterna kunna välja annars? 

 En verksamhet liknande Konsultverksamheten behövs igen! (kunna ha gemensamma 

ronder, utbildningar och patient diskussion. Önskemål om att skapa förutsättningar att 

akutsjukvård/ Palliativ vård kan utbilda varandra! 

 Uppföljning av avtalen noggrannare- har alla team kompetens? 

 Kan vi krav ställa från akutsjukvården – förslag från hematologen – kan ASIH inte 

uppfylla dessa krav kan akutsjukvården inte skicka patienter dit 

 Synliggöra NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) samt att Palliativguiden finns 

https://www.nrpv.se/palliativguiden/ 

 

 För ASIH: Ha rutin för plan för samarbete, stöd och utbildning för av 

hemtjänstpersonal, bör tydliggöras i avtalen! 

 Videokonferenser som även skulle bli en möjlighet till kompetensförstärkning. 
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Tillgänglighet allmänt 

 

 Dokumentera Kontaktsjuksköterska, alt PAS och PAL i Patientuppgifter. 

 Resursnummer till mottagningarna – till kontaktsjuksköterskorna, alt snabbspår i TeleQ. 

 Skriva remisserna till ASIH enligt SBAR för att det skall vara tydligt. Kunna hänvisa till 

specifik journalanteckning för att inte dubbeldokumentera. 

 Gärna remisser skrivna av kontaktsjuksköterskor (när de är den funktion som har haft 

mest kontakt med patienten 

 

Konkreta exempel /förslag för utveckling är:  

 

 Förbättra Belport, tydlighet kring väntetider, kompetens i de olika teamen! 

 Införa en ruta i remissen där det framgår att remiss är skickad till flera team? Då skulle 

remissbedömare kunna se om anslutning gjorts av annat team. Viktigt att det framgår 

vad som är patientens förstahandsval. 

 Kan vi ha mer flexibla inskrivningstider till ASIH. Inte alltid före kl. 10 -12 vardagar. 

Svårt hinna från vårdavdelningarna 

 Förlänga tiden på 4tim som idag gäller för ASIH att återkoppla på remiss skulle 

möjlighet ges att kunna lämna ett mer tillförlitligt svar och kunna inhämta ytterligare 

info. fr. remittent när så önskas.  

  Tydligare krav på att ASIH teamen arbetar lika. 

 

 Det tydligt i remiss måste framgå att patient är informerad om att remiss har skickats.  

 För ASIH: Vid sidan av jourläkare ha tillgång till resurs läkare nattetid, ex. Onkolog om 

inte ASIH läkaren är Onkolog. 
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