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 Så ska RCC stärka cancervården utifrån ett multidisciplinärt och multiprofessionellt perspektiv. 

 SPESAK, chefer och fackliga representanter har olika perspektiv, därför är det viktigt att 

samverka med alla olika grupperingar. Paramedicinska specialiteter är ofta ”konsulter” och 

har annan kliniktillhörighet, viktigt att inte missa synpunkter från dessa. Ett 

”Omvårdnadsråd” kan vara ett bra forum. 

 Kartlägg nuläget! 

 När RCC bjuder in till workshop eller annat nätverkande, anpassa det till verksamheten. Se 

till att syftet är förankrat hos verksamhetschefen och lägg ibland möten på sjukhusen för att 

möjliggöra större uppslutning. 

 Facklig samverkan måste komma in tidigare i processen, kan då slippa bli ”bromskloss” utan 

istället bidra till bra beslutsunderlag. Lämpligen tar RCC initialt kontakt med Central 

samverkansgrupp som sedan kan ta in lämplig representation lokalt och regionalt.  

Facket erbjuder ett nätverk för information och kunskapsspridning. Bland annat har man 

representation i all landstingsdriven primärvård. 

Hur får vi en mer jämlik cancervård? 

 Satsa på svaga grupper genom ett riktat stöd, patientcentrerad vård efter patienten behov 

Ej svensktalande 

Samsjuklighet 

Psykiatriska diagnoser, missbruk och andra svaga diagnoser 

 Professionella tolkar/översättare. 

  Information och register på fler språk än svenska. 

 Transkulturell kompetens, ta vara på språkkunskaper hos vårdpersonal och ge dom tid i sitt 

uppdrag att utföra översättningsuppdrag. Det ska inte ligga utöver befintligt uppdrag. 

 Mobilmottagning/uppsökande verksamhet. Mobila teamet bör åka till områden långt ifrån 

de stora sjukhusen och personalen bör vara ambulerande för öka sin kompetens om svagt 

representerade patientgrupper. Man kan till exempel erbjuda mammografi. 

 Behovsanpassa stöd 

 Styrning av forskningsmedel i större utsträckning. 

 RCC kan vara en stödfunktion för små och svaga patientorganisationer och erbjuda både 

kompetensstöd och administrativt stöd. 

 Utbildning och information till allmänheten. 

 Etablera nätverk för att göra avancerad bilddiagnostik tillgänglig för alla. 

Vad har RCC lyckats med i genomförande av nuvarande cancerplan och vad har gått mindre bra? 

 Medarbetare på RCC måste bli bättre på att föra ut information från RCC i klinisk verksamhet 

och att inhämta information därifrån. Processledarna borde ha mer av en ambassadörsroll. 

 Bristande facklig samverkan och uteblivna konsekvensbeskrivningar. Negativa konsekvenser 

kunde ha undvikits. 

 



Frågor att lyfta i nya Cancerplanen? 

 Vem ska utföra det som RCC beslutar om när ekonomiska begränsningar sätter ramarna? 

 Kompetensutveckling! 

 Viktigt att reflektera över hur kompetens ska bevaras och planeras i nya organisationer. På 

NKS kommer klinikstrukturen försvinna och ersättas av teman och vårdområden. Det gör att 

förutsättningar för kompetensplanering förändras. 

 Supraspecialisering inom flöden ger en ökad sårbarhet. 

 Effekter av nya patientlagen måste utvärderas med avseende på patientflöden och ekonomi. 

 Patienter på Gotland borde få tillgång till rehab i Stockholm. 


