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Möte med patient- och närståenderådet 2019-09-12 
 
Närvarande: Signe Friesland, Barbro Sjölander, Anita Wanngren, Eva Gustafsson. 

 
Justering av Karolinskas verksamhetsmodell pågår. På sjukhusnivå går Funktion och Tema Trauma 
och Reparativ Medicin ihop. Likaså Tema Neuro och Tema Hjärta-Kärl. Tema Barn och Kvinnosjukvård 
delas upp. Rollen som verksamhetschef förtydligas att det är patientområdeschefen som är 
verksamhetschef. Grundstrukturen behålls med patientflöden men hur temana kommer att se ut är 
upp till temat. Vissa patientflöden kan komma att slås ihop beroende på hur stort det är.  
 
Tema Cancer hålls intakt i nuläget, inga större ändringar planeras vad man vet i nuläget. Tema Cancer 
är ett stort tema med stora patientflöden men exakt hur det kommer att se ut får man se längre 
fram. Per Mattsson som varit patientområdeschef för Patientområde Bröst-, Endokrina tumörer och 
Sarkom är nu tillförordnad temachef för Tema Trauma och Reparativ Medicin. I och med det är 
Robert Brännström nu tillförordnad patientområdeschef för Patientområde Bröst-, Endokrina 
tumörer och Sarkom.  
 
Diskuteras att onkologer slutat p g a den stora omorganisationen. Det är mycket olyckligt. Många 
onkologer känner sig inte delaktiga och allt har blivit mer otydligt. Det är en komplicerad fråga säger 
Signe. Alla onkologer är anställda i samma tema men har olika chefer med olika inriktningar och 
bakgrund. Vidare i Tema Cancer finns andra specialiteter som arbetar i Tema Cancer men är anställda 
i annat tema. För dessa har det också varit svårigheter. Svårt att hitta sin roll. Hur man fortsatt ska 
förhålla sig till specialitetsfrågan utreds nu av sjukhusledningen tillsammans med temachefer i 
workshops som kommer att hållas nu under hösten. Respektive specialitetsansvarig har fått lämna in 
synpunkter inför dessa WS.  
 
För onkologins räkning är Signe specialitetsansvarig för onkologi. Signe tror att man behöver arbeta 
lite annorlunda kring vems om ansvarar för onkologins utveckling, bra kompetensutveckling för 
specialister, ej just det formella chefsuppdraget utan mer utveckling och utbildning. Först nu kan vi 
börja arbeta med dessa frågor, nu när de flesta flyttat till nya sjukhuset, fler blivit insatt i sina 
arbetsuppgifter på mottagningar och avdelningar. Rollen behövs förtydligas hur man ska arbeta med 
specialitetsfrågan samt vem som har mandat att besluta i dessa frågor. Forskning och utveckling 
hänger ihop och det måste man ta hänsyn till. Fokus behöver vara att ta hand om våra patienter. 
Vidare tillägger Signe att det är jättetråkigt att flera onkologer har slutat, stor kompetensförlust.  
 
Diskuteras tidningsartiklar. Viktigt att läkares och sjuksköterskors oro och stress inte läggs över på 
patienterna. Bemötande är en viktig fråga för sjukhuset. Det finns stöd att få – coaching och 
mentorskap. Det pågår ständiga mätningar på mottagningar/avdelningar där bemötande mäts och 
följs upp regelbundet.  
 
Patienter som utvecklar cancervården 
I våras planerades en kväll i syfte att öka tryggheten för kvinnor som behandlats för bröstcancer, så 
som man gjort på hjärntumörsidan inom Tema Neuro. Även strävan att utveckla samarbetet mellan 
vården och cancerdrabbade. Ett samarbete med Bröstcentrum KS och bröstcancerföreningen 
Amazona. I Tema Cancer var bröst först ut med förhoppning om att alla cancerdiagnoser inom Tema 
Cancer skulle göra liknande arrangemang. Dessvärre blev inte kvällen av då Bröstcentrum inte ordnat 
med patientunderlaget som det var sagt. Tyvärr för lite resurser på Bröstcentrum. Anita lovar skicka 
tidningen där inbjudan publicerades (Amazonabladet nr 2 2019) till Signe och Eva.  
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Eva tar med sig frågan till Tema Cancers nya forum – kvalitetsråd. Louise Svanström är 
sammankallande i kvalitetsrådet i Tema Cancer bestående av representanter från alla temats 
patientområden. Kvalitetsrådet kommer att arbeta med kvalitetsfrågor som gör nytta för patienten. 
Lättare att sedan applicera ut det till hela Tema Cancer. Deras första möte är inom kort. Eva kan se 
att detta forum skulle kunna ha en arbetsgrupp tillsammans med patientföreningarna.  
 
Sterilverksamheten 
Fungerar bättre nu än det gjorde i våras. Operationsverksamheten har lärt sig hur man jobbar lite 
smidigare. Fortfarande saknas personal men är inte i samma kris som i mars.   
 
Andel patientflöden där det finns en patientrepresentant i Tema Cancer 
Ännu ingen information om detta. Ann Blommengren, kvalitet och patientsäkerhet, kontaktas av 
Signe.  
 
Hälsoskattning (bifogar underlaget)  
Oklart om det har implementerats i samtliga flöden. Vårdenhetschefer och omvårdnadsansvariga 
tittar nu på den typen av kvalitetsindikatorer som ska kunna mätas i samtliga flöden. Detta är ännu ej 
klart. Däremot har gemensamma riktlinjer implementerats för hur patienter ska remitteras till 
stödjande vård. Chef för Mottagning för psykoonkologi i Tema Cancer Jeanette Winterling 
tillsammans med omvårdnadsansvarig för Tema Cancer Yvonne Wengström håller även på att 
utarbeta riktlinjer hur hälsoskattningen ska användas. Dessa riktlinjer är ännu ej klara.   
 
Hur Amazonas jobbar med kontakt med vården 
Anita berättar hur Amazonas arbetar med kontakt med vården. De har stödpersoner som patienter 
kan kontakta. De har även kontakt med sjukvården samt har kontakt med två kontaktsjuksköterskor i 
Tema Cancer. Det händer mycket i vardagen där kontaktsjuksköterskan har en viktig roll. 
Stödpersonerna försöker hitta de små sakerna som kan förbättras/förändras, ge stöd till patienterna.  
 
SVF/digitala styrkort 
Belyser vikten av att patienten blir kallad till återbesök i tid. Många flöden bokar in redan vid MDK, 
vid den multidisciplinära konferensen men inte alla. Behöver förbättras, belysa goda exempel. Det 
finns en temagemensam mall hur MDK ska gå till. Här finns inga riktlinjer för när återbesök ska bokas. 
Däremot finns tydligt att SVF ska följas.  
 
Andel patienter i kliniska studier 
Statistik finns på hur många patienter som ingår i kliniska studier, totalt samt per studie. Hur många 
som får förfrågan mäts inte bara inom respektive studie finns denna statistik. Cirka 350 studier är 
igång i Tema Cancer. Krav från Comprehensive Cancer Center är att 10% ska ingå i kliniska 
prövningar. I Europa diskuteras definitionen av en klinisk prövning, om bara randomiserade studier 
ingår eller om även registerstudier ingår i kategorin. Tema Cancer klarar gränsen på 10%.  
 
Hur säkerställs att Tema Cancer följer patientlagen 
Viktigt fråga. Patientföreningarna önskar att upphandlarna trycker på det. Exempelvis att man 
erbjuder second opinion. Enligt statistik från RCC följs inte det enligt studie från 2016-2017.  
 
Oftast behöver patienten efterfråga det, erbjuds inte. Patienterna tas upp på multidisciplinär 
konferens eller intern terapikonferens (där kollegor deltar) innan viktiga beslut fattas. På så sätt blir 
oftast inte second opinion till annat sjukhus aktuellt annat än när patienten efterfrågar det.  
 
Finns lag att patienten ska kunna kontakta vårdgivaren direkt vid synpunkter och klagomål. För 
Karolinskas räkning finns en blankett på varje mottagning/avdelning att dra ut och skicka till 
verksamhetschefen. Barbro påpekar att den är svår att hitta samt att alla inte har en skrivare i 
hemmet. Olyckligt men så har Karolinska beslutat.  
 
  



 3 (3) 
 

 
TeleQ 
När patienten ringer får de inte en exakt tid för uppringning utan bara under dagen. Fungerar på 
andra ställen men inte på Karolinska. Varför? Eva tar med sig frågan.  
 
Läkarkontinuitet 
Jätteviktigt för patienten. Enheterna pratar ganska mycket om det här med att försöka få till det. Inte 
alltid så enkelt. Är ett sjukhus med utbildning och forskning där personer är ur tjänst till förmån för 
forskning etc. Försöker att lösa det så gott det går. Försöker att arbeta i team där 
kontaktsjuksköterskan är den med mest kontinuitet och där patienten träffar några få läkare. Vet att 
det är trygghetsskapande med att träffa ett fåtal.  
 
CCC (Comprehensive Cancer Center)  
Den 23-24 september är det audit för CCC. Rapporten kommer sedan i slutet av november. Därefter 
inväntas svar i slutet av februari. Återkommer då.  
 
Nästa möte 
Vi träffas åter den 25 mars 2020. Kallelse kommer.  
Rum NKS F7-74 NO Erikssonrummet 

 
/Susanne Jansson, chefsassistent 


