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Workshop för vården på Gotland 2015-09-15 

1. Erfarenheter av nuvarande Cancerplan. 

 Bristande stöd till primärvården när det gäller inklusionkriterier för SVF.  

 Stödet till de lokala processledarna från de regionala processledarna kan bli bättre. 

 Tillgängliggör kurstillfällen via videolänk. 

 Primärvården saknar utbildningstillfällen angående SVF. 

 Länken från Take Care till RCC´s hemsida funkar inte sedan den nya hemsidan 

lanserades. 

 Verksamheterna vill bli mer involverade i hur SVF ska genomföras. 

 Dokument måste ha tydligare märkning om de avser RCC, SLL eller något annat. 

Sammanblandning sker ofta då dokument är märkta RCC men avser SLL. 

 Trots att videolänk fungerar bra upplever Gotland att de ofta har svårt att ”få ut nåt” 

av gemensamma möten då man bara har en representant och fokus främst är på 

Stockholm. 

 

2. Förbättringsområden inför kommande Cancerplan. 

 Samordna vårdprocesser både regionalt och lokalt(?). Kliniker från Gotland behöver 

tjänstgöra i SLL. 

 Stärk diagnostiska discipliner (röntgen, patologi) 

 Nivåstrukturering: en medvetenhet finns om vad som ska göras och vad som inte ska 

göras på Gotland. Nationell nivåstrukturering ställer krav på nya processer där 

samarbetet med Stockholm nu funkar. 

 Lyhördhet för olika sätt att nå de gemensamma målen önskas. 

 Prioritera jämlikhet, man kan prioritera diagnoser!  

 Gotland skulle behöva förbättra sitt preventiva arbete. Helst starta med information 

i skolorna om risker med rökning och övervikt. 

 För en jämlik vård se till att alla kan få 2 veckors cancerrehabilitering. För en region 

som Gotland med lite pengar är detta mycket svårt i dagsläget. 

 Mer prevention på Gotland! Gotlänningar måste ”skolas” att söka vård tidigare.  

 Mer screening. 

 Förbättra förutsättningar för telemedicin och att vara med på videolänk. 

 

3. Stöd, jämlikvård, läkemedel. 

 SVF bidrar till jämlik vård men det hjälper inte om man kommer för sent till vården. 

 Screening utjämnar skillnader vid brist på husläkare 

 Tillgång till PET-CT och annan diagnostik är väldigt ojämlik. 

 När det gäller läkemedel: följ vårdprogrammet! 

 Finansieringsfrågan måste kopplas till Cancerplanen! 

 Kan Lion´s eller andra donatorer av pengar potentiera för patient/närstående-

föreningsarbete? 

 Kan en nationell kommunikationssatsning lyfta fokus och informera allmänheten om 

ojämlik cancerrehabilitering? 


