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Workshop verksamhetschefer 2015-09-23 

Så här ska vi utveckla universitetsjukvården. Så här stärker vi cancervården. Så här ska RCC 

samverka med ledning/chefer. 

 Akademisering av öppenvård, specialistcentra. Kräv FoU. Kvalitets- och kompetenssäkra. 

Viktigt med tydliga uppdrag och avtal. 

 LEON (lägsta effektiva omhändertagandenivå). Samtliga vårdnivåer ska ge vård på för sig 

”rätt” nivå. 

 Kontaktsjuksköterskor behöver samverka mer över organisationsgränser. Kan man ha en 

frikopplad kontaktsjuksköterskeorganisation med fokus på patientens väg genom vården? 

 Målbilden för professionerna måste vara lika och tydlig. 

 Chefer måste vara aktiva. Gäller även SPESAK. 

 Kommunikationen från RCC till verksamheterna om vad som pågår och vad som uppnåtts 

måste bli bättre, exempelvis om PROM, PREM. 

 Biobank (blod, plasma) 

Individuell behandling 

Kopplat till register 

Likvärdig vård (detta är en utmaning med NKS-perspektivet) 

 Kontaktsjuksköterskor som följer patienten möjliggör en processinriktning över 

organisationsgränser som annars är svår att få till. 

 MDK: säkerställa kompetens deltagande, utveckla 

 RCC kan stödja byggandet av nätverk. Alla behövs. 

 Bättre IT-stöd, kompatibla och användarvänliga journalsystem, bättre videokonferens 

möjligheter. Även hos privata vårdgivare. Detta kommer även patienten till del. 

 Vi får in väldigt mycket data via våra system, vi måste lära oss att få ut ”smart data” som kan 

ge återkoppling till både remittent och verksamhet. 

 Utveckling kan ske genom en ”gate keeper” i journalsystemet och vara aktuellt inom bland 

annat epidemiologi, molekylärbiologi och screening för pågående prövningar. En ”gate 

keeper” visar t ex när patienten screenats för möjligheten att delta i en klinisk studie och 

visar då ”grönt ljus” och det är ok att arbeta vidare.  Detta kopplar per automatik ihop 

arbete i kliniken med FoU och inkluderar alla patienter. 

 RCC kan bidra till att överbrygga olika verkligheter och föra verksamheter närmare varandra. 

Hur kan vi främja jämlik vård? Hur kan vi stärka svaga patientgrupper? Övriga frågeställningar att 

lyfta? 

 Tydlighet krävs i var och hur cancervården inom SLL ska bedrivas, nu och i framtiden. De 

stora sjukhusen får vara tydliga och dela upp patienterna. Risken finns att NKS stjälper den 

jämlika vården, allt får inte plats! Hur hanterar vi patienter som inte får plats? Låt klinikerna 

på Karolinska bestämma hur patienterna fördelas mellan byggnaderna. 

 Alla patienter med kurativt syftande behandling bör ha en ”bas”-vårdplan som inkluderar 

rehabiliteringsplan. 



 

 

 

 Obligatorisk basplan för samtliga cancerpatienter i samtliga tumörprocesser. Denna 

inkluderar epidemiologi (rapportering till kvalitetsregister), e-info och samtycke, biobank till 

FoU, screening för ev. aktuell klinisk studie, MDT både vid primär- och sekundär sjukdom. 

Medicinskt stöd i form av SVF, ”gatekeeper”.  

Rehabiliterings- och/eller palliationsplan som inkluderar sjukgymnast, arbetsterapeut, 

dietist, logoped, psykolog, kurator. 

Vilka principer ska gälla vid ekonomiska prioriteringar av underfinansierad av cancervård? 

 Kommunikation och uppföljning av RCC´s projekt i verksamheterna kan bli bättre. Vid 

utfasning/övertagande av projekt bör tydlig information utgå i god tid för att planering och 

budgetering ska hinna ske. 

 E-hälsa. 

 Stärka utsatta grupper och mäta slutresultat inte givna resurser, dvs tillgänglighet till 

prevention, screening mm. 

 Stärka svaga diagnosgrupper och mäta slutresultat inte givna resurser. 

 Acceptera biologi. Stärka FoU. PROM, PREM. 

 Förbättra prevention och screening. 

 Tillgängliggöra palliation i ett tidigare skede. 

 Förbättra samverkan mellan IT-system vs patientintegritet 

 Se över resursfördelning så att inte den som ”skriker högst får mest”. 

Nivåstrukturering 

 Resultatbaserat:  ackreditering, effektivitet 

 Nationell nivå:  Peniscancer 

Kliniska prövningar. 

Virtuella nationella kompetenscentra. 

 Regional nivå:  Avancerad blåscancer, lungcancer 

Kliniska prövningar 

 

 Regional nivå:  Njurcancer – otydligt var beslutet befinner sig 

Ablationer – nivåstruktureringsfråga? Snarare resurser! 

Malignt melanom – saknar nivåstrukturering 

 Erfarenheter av nuvarande Cancerplanen? 

 Kompetensförsörjning: I ett mer samlat grepp inom alla yrkeskategorier. 

 Idag – bra arbetssätt. Återkoppla!  När uppslutning från verksamheterna är dålig, återkom 
och var tydlig med varför det är viktigt att samverka! Presentera en uppföljning av vilka från 
verksamheterna som ställer upp på RCC´s möten. Svårt att införa processtänk i linjen, det är 
en utmaning att öppna upp och samverka. 

 Registrering PROM, PREM fungerar. Även Take Care till INCA. 

 Gärna frukostmöten för nätverk inom RCC! 


