
Årsrapport	2016	Patient	&	Närståenderådet	Stockholm	Gotland	

I	rådet	ingår	de	patientföreningar	som	vill	medverka.	Alla	i	vårt	geografiska	område	bjuds	in.		

Vi	har	under	året	haft	sex	möten	á	tre	timmar	

Vi	uppmuntrar	till	nybildande	av	patientföreningar.		

Uppdragsbeskrivning,	prioriteringar,	protokoll	från	våra	möten,	presentationer	och	namn	på	
ordinarie	ledamöter	finns	på		

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

Vi	har	under	året	drivit	några	av	de	frågor	som	vi	listat	som	våra	viktigaste	frågor:	

	1)	

Rehabilitering	ska	integreras	i	all	vård	från	diagnos	till	palliation	och	aktivt	erbjudas	alla	patienter	
med	behov.	Patienter	med	kroniska	sjukdomar	har	ett	livslångt	behov	av	rehabilitering.	
Rehabiliteringen	ska	förebygga	och	reducera	de	fysiska,	psykiska,	sociala	och	existentiella	följderna	
av	cancersjukdomen	och	dess	behandling		

- Det	centrum	för	avancerad	cancerrehabilitering	som	vi	varit	med	och	planerat	från	start	är	
nu	invigt	och	verksamheten	uppstartad.	Det	ska	i	centrat	finnas	specialiserad	
cancerrehabilitering,	viss	konsultativ	verksamhet,	samt	kunskapsutveckling	och	
kunskapsspridning.	

- Två	broschyrer	har	tagits	fram	i	samarbete	med	patientföreträdare:	Cancerrehabilitering,	
stöd	under	cancerbehandlingen	för	hela	din	livssituation	samt	Fysisk	aktivitet	en	del	av	din	
cancerrehabilitering	

- Margareta	Haag	har	representerat	PNR	i	framtagandet	att	det	reviderade	vårdprogrammet	
för	rehabilitering	

- PNR	hade	två	representanter	med	på	workshopen	om	bäckenbottencancer	

2)	
Alla	aktuella	patienter	i	alla	vårdprocesser	har	en	individuell	vårdplan	(IVP)	2014	

- Återkommande	punkt	på	våra	möten	
o Brev	skickat	till	politiker	för	att	påtala	vikten	av	att	appen	kommer	i	produktion	och	

inte	bara	slutar	som	ett	projekt	
o På	onkologen	Karolinska	får	alla	patienter	en	utprintad	vårdplan	i	samband	med	

start	av	behandling.	Finns	i	journalsystemet	
	
	

3)	

Alla	aktuella	patienter	i	alla	vårdprocesser	har	en	namngiven	kontaktsjuksköterska		

Vi	fortsätter	tycka	på	för	vi	kan	ännu	inte	säga	att	ALLA	patienter	har	en	namngiven	
kontraktsjuksköterska.	Däremot	har	de	tillsatta	samordningskontaktsjuksköterskorna	kunnat	tillföra	
mycket	kunskap	om	hur	flödet	kan	förbättras.		



Vi	har	också	påtalat	för	politiker	att	Kontaktsjuksköterskor	inte	erbjuds	alla	patienter	
	
4)	

Alla	aktuella	patienter,	oavsett	vårdnivå,	ges	möjlighet	att	delta	i	kliniska	studier.	

Portalen	som	ska	visa	alla	pågående	kliniska	studier	finns	nu	på	plats.	Den	har	dock	ännu	ett	magert	
innehåll	så	vi	har	skrivit	till	RCC	i	samverkan	och	bett	dem	öka	trycket	på	sjukhusen	att	leverera	in	
studier.	

5)	

Palliativ	vård	

Vi	har	haft	en	mycket	bra	halvdags	workshop	om	palliativ	vård.	

6)	

Strålning	

Strålningen	ska	omorganiseras	i	Stockholm.	I	samband	med	det	har	vi	haft	två	workshops	hur	
strålningen	ska	fungera	ur	ett	patientperspektiv.	En	där	ett	antal	som	själva	genomgått	strålning	fått	
ge	sina	synpunkter	och	en	där	hela	PNR	deltog.	

7)	

Övrigt	

Vi	har	bestämt	att	alla	i	PNR	ska	genomgå	den	webbaserade	utbildning	som	tagit	fram	för	
patientrepresentanter	inom	4D	projektet	

Vi	har	varit	aktiva	i	att	ta	fram	ett	sätt	att	för	vården	tydligare	beskriva	vad	man	vill	ha	en	
patientrepresentant	till	och	att	utvärdera	både	representantens	och	vårdens	insatser.	
Uppdragsblankett	och	utvärderingsblankett.	

Ordförande	och	Vice	Ordförande	har	under	året	besökt	alla	utom	S	politiska	partiers	
sjukvårdsansvariga	inom	Landstinget	för	att	beskriva	PNR:s	prioriteringar.	Vi	har	också	fått	beskriva	
våra	prioriteringar	vid	Hälso-	och	sjukvårdsberedningens	programberedning	för	stora	
folksjukdomar	i	Stockholms	läns	landsting. 

Vid	våra	möten	har	ledningen	för	Karolinska	och	för	St.	Göran	fått	presentera	sig,	sina	prioriteringar	
inom	cancerområdet	och	hur	de	arbetar	med	patientinflytande.	

Vi	har	besökt	Karolinskas	chef	för	Tema	Cancer	och	påtalat	vikten	av:	

- att	de	som	sitter	med	i	de	många	ledningsgrupper	nu	representerar	fler	än	sig	själva	och	
sin	egen	upplevelse	

- att	man	ersätts	för	sin	medverkan	på	samma	sätt	som	RCC	gör	
- att	man	är	fler	än	en	i	varje	grupp	
- att	möten	hålls	på	en	tid	som	gör	att	även	yrkesarbetande	kan	vara	med.	



Vi	har	gjort	en	omprioritering	av	vilka	frågor	vi	ska	arbeta	med	och	också	bestämt	i	vilken	form	vi	ska	
påverka.	Workshops,	information	eller	på	annat	sätt.	

	

	

Barbro	Sjölander	

Ordförande	

Patient	&	Närståenderådet	

RCC	Stockholm	Gotland	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

	

	



Möte PNR
Stockholm-Gotland



Glöm inte: 
Varför skall vi ha patient och närstående 

medverkan?

Poster EANO 2016. Leiden University Medical Center.
Patient-reported outcome measure (PROMs) in menigioma research – lack of the patients perspective. 
1) A.H. Zamanipoor Najatabadi, 2) L. Drivan, 3) M.L.D Broekman, 2) M.J.B Taphoorn, 1) W.C Peol, 1) W.R von Furth.



Var vi, i vårt flöde, började och var är vi idag står 
kring viktiga hälsoutfall för drabbade

2015-03-11

• Total överlevnad

• Komplikationer (andel inläggningar i 
slutenvård på grund av komplikation 
av behandling).

2017-01-31 Preliminärt

• Livskvalitet hos både patient och 
närstående. 

• Social funktion både hos patient och 
närstående.

• Hjärntrötthet och kognitiv förmåga 
hos patient. 

• Frånvarograd av depression hos 
patient. 

• Stress hos närstående. 

• Progressfri och total överlevnad 
(patient).

• Dödskvalitet hos patient och 
närstående.



Hälsoutfallen är intressanta men hur vi når dem är 
kanske intressantare (hypotes 1) (2015-03-11)



Hälsoutfallen är intressanta men hur vi når dem är 
kanske intressantare (hypotes 2) (2017-02-08)
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Vi är fortfarande en verksamhet under 
uppbyggnad

Nytt uppdrag

Nya lokaler

Nytt team

Som verksamhet 

är vi nya inom 

cancerrehabilitering i 

Stockholms län



Hur ser teamet ut?

Sammanlagt 8,5 heltider

Dietist, stomiterapeut, 

barnonkolog under våren 2017



Sjuksköterskor

Kerstin Cedermark Karin Eriksson



Läkare

Anita Bergman, specialist rehabiliteringsmedicin

Monika König, specialist onkologi och psykiatri



Neuropsykolog och kurator

Eva Nordström Sara Mattsson



Fysioterapeut och arbetsterapeut

Pia Mickols Hanna Rönnqvist



Dietist/FoU, sekreterare, verksamhetschef, 
receptionister (delas med reumatologen)

Ylva Orrevall

Annika Ukura

Maria Hellbom

Sonia

Zack



Vårt uppdrag

Specialiserad cancerrehabilitering för patienter 

med rehabiliteringsbehov under och efter 

cancersjukdom



Specialiserad cancerrehabilitering

• Svår, komplex och/eller långvarig problematik 

hos patient

• Multiprofessionellt och – disciplinärt 

teamarbete behövs

• Planering och åtgärder för en långsiktigt 

hållbar situation

Ur sammanställning av underlag för HSFs arbete med struktur 
och omstrukturering av Cancerrehabilitering 20160613



Vår målgrupp

Patienter över 18 år som har eller har haft cancer 

och är i behov av specialiserad rehabilitering

Särskilda mottagningar:

• Rehabilitering vid funktionella besvär efter cancer i 

bäckenregionen

• Uppföljning efter cancer i barndomen

• (Öron-Näsa-Halscancerpatienter)



Vilka patienter har vi haft?
Några exempel



Ove, 53 år

• Behandlad för tarmcancer (5 år sedan)

• Rörelsehinder p g a nervskador, svår smärta och 

tarmproblem efter cancerbehandlingen

• Fått ge upp sitt företag helt, ekonomin havererat, 

tvungen att flytta hem till föräldrar

• Utredd vid olika kliniker, ”punktinsatser”

• Åtgärd vid CCR: Fortsatt utredning, samordning och 

planering med mål att livet ska fungera någorlunda 

igen



Eva, 66 år

 Behandlad för tarmcancer (10 år sedan)

 Läcker avföring, hushållspapper i trosorna enda 

inkontinensskydd, sexuella problem, störd sömn, vågar 

knappt gå ut. ”Trött på livet”

 Söker själv. Har inte fångats upp av vården, 

efterkontroller är avslutade

 Åtgärder vid CCR: Inkontinensskydd. Ställa in 

läkemedel (fungerar bra!). Samarbete med RFSUs 

mottagning för de sexuella problemen

 ”Har fått livslusten tillbaka”



Mia, 26 år och Sara, 37 år

 Behandlade för hjärntumörer, bägge med bestående skador

 Behov av bedömning och utredning av förmåga till arbete, att få 

livet att fungera igen

 Mia är behandlad som barn. Har aldrig fått stöd för att få börja 

jobba trots högskoleexamen

 Sara har stora svårigheter med vissa delar av minnet. Behöver 

hjälp med utredning av vad hon klarar och inte klarar då hon vill 

skola om sig 

 Åtgärder vid CCR: Båda kvinnorna har utretts av neuropsykolog, 

även träffat andra i teamet. Fått hjälp vidare och stöd för att 

börja jobba



Wilma, 32 år

 Behandlad för lymfom

 Mycket svår reaktion efter stamcellstransplantation 

med bl a omfattande hudpåverkan 

 Hemrehabiliteringen har remitterat till CCR. 

Hudförändringarna gör det svårt att rehabilitera på ett 

bra sätt

 Åtgärder vid CCR: Patienten få möjlighet att träna upp 

sin rörlighet och lymfödembehandling vilket redan 

minskat problem något

 Patienten är i databranschen och är åter i arbete



Vårt arbetssätt

Patientens 

rehabiliteringsbehov är 

utgångspunkten

Mål en långsiktigt hållbar 

livssituation för patienten 

Multiprofessionellt och 

multidisciplinärt teamarbete 

Samarbete med andra aktörer 

viktig del



Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdrag bl a att ta fram modeller för utredning, 

planering och rehabiliteringsåtgärder (”standardiserat 

rehabiliteringsförlopp”)

Bedömning => Planering => Åtgärder => Uppföljning





Screeningsamtal

• ”triagering”

=>remittent och patient vill olika

=>har redan vårdkontakter

• 25 % hänvisas vidare 

=>akuta behov

=>primärvårds-rehab

=>12-dagars rehab

• ” 1177- rehab-rådgivning”

• normaliserande samtal



2016

Sammanlagt 310 inkommande ärenden augusti – december

Omkring en fjärdedel av patienterna söker själva

Ca 90 nyremisser/månad, ca 110 vårdkontakter/vecka



Några av våra utmaningar 2017

• Hitta vår roll i (cancer)rehabilitering och cancervård i 

Stockholms län

• Fortsätta utveckla teamarbetet (rutiner, roller, 

arbetssätt) för att möta patienternas ofta komplexa 

behov på bästa sätt

• Fortsätta bygga upp verksamheten med rätt kompetens

• Uppföljningsmottagning efter barncancer

• Bäckencancerrehabmottagning

• Nå ut till de patienter som behöver rehabilitering hos 

oss



Besök oss på

www.rehabcancer.se



Sammanställning av planerat regionalt processarbete och patientsamverkan 2017 
 

Process  Prioriterade områden 2017 Patientsamverkan  Kommentarer PNR 8/2 
H&N cancer • SVF 

• Revision av Min Vårdplan (dagboken) 
• Profilerade rehab internat i samverkan med 

patientförening 
• Munhälsa (utbildnings- och 

informationssatsningar) 

• Samverkar med patientföreträdare 
Marie Robertsson kring Munhälsa 

• Samarbete med patientföreträdare 
kring Min Vårdplan 

• Samverkar med patientförening kring 
rehabiliteringsinternat 

•  

Övre GI Cancer • SVF 
• Starta reg vårdprogramgrupper (lever, pankreas, 

galla) 
• Min Vårdplan/behandlingsinformation Esofagus 
• Implementering aktiv överlämning 
• Turné till alla vårdgivare (Diskuterar samverkan)  

• Två kliniska projekt med 
patientföreträdare 

• Dialog med patientrepresentanter kring 
behandlingsinformation Esofagus 

• Har kontaktat Palema men har inte fått 
svar 

•  

Hematologi • SVF (3 startat och 2 till på väg) 
• Min Vårdplan 
• Kompetensförsörjning (utbildningssatsningar ST-

läk, usk, ssk) 
• Regiondag 

• Har tidigare haft regelbundet dialog 
med patientföreträdare men behöver 
nu återuppta kontakt med 
patientförening 

•  

Urinblåsa • SVF (behöver revideras nationellt) 
• Min Vårdplan 

• Har haft kontakt med ILCO. Finns ingen 
patientförening särskilt för 
urinblåsecancer. Skulle behövas! 

•  

Bröstcancer • SVF 
• Min Vårdplan/behandlingsinformation 
• Patientprocessen (SLL projekt) 
• Standardiserade mammografiremisser 
• Samarbetsprojekt med Försäkringskassan kring 

sjukskrivning 

• Patientföreträdare har varit med i 
framtagandet av Min 
Vårdplan/behandlingsinformation 

• Processledarna behöver ta ny kontakt 
med patientföreträdare  

•  



• Patientdelaktighet (forskningsprojekt Maria 
Fjell) 

Gyn • SVF 
• Min Vårdplan 
• Aktiv överlämning 
• Implementering nya Vårdprogram 

• Har regelbunden dialog med 
patientföreträdare 

•  

Kolorektal cancer • SVF 
• Bäckenrehabilitering (uppbyggnad av 

verksamhet) 
• Revidering Min Vårdplan 
• MDT projekt 
• Aktiv överlämning 
• Vårdprogramsarbete 
• Regiondagar 
• Fortsatt mätning av PREM 
• Lansering av nytt system för INCA-rapportering 
• Regionalt Endoskopiprojekt 

• Träffar grupp av patienter med 
kolorektal respektive bäckencancer 
regelbundet 

 

•  

Njurcancer • SVF  
• Uppdatera information på VISS 
• Information koordinatorer alla sjukhusen 

inklusive onkologen 
• Patientinformation 
• Referensgruppsmöten 
• Patientöversikt Njurcancer  
• Vårdprogram 

Varit aktiva i bildandet av patientförening. 
Patient- representant i SVF-arbetet, 
styrgruppen för Nationella 
vårdprogrammet, kvalitetsregistret, i 
planeringsarbetet för njurcancerflödet i 
NKS. Patientföreningen har varit med och 
bedömt den Nationella 
Patientinformationen som vi utformat med 
stöd av RCC.  

 

Prostatacancer • SVF 
• Implementering av nytt vårdprogram 
• Prostatacancercentrum, utredning 
• PROM/PREM implementering nationell blankett 
• Prostatacancerportalen 

Patientföreträdare deltar vid 
processgruppsmöten. Samarbetet fungerar 
utmärkt, vid akuta frågor under det gångna 
året har vi haft direkt kontakt för diskussion 
vb. 

 



Hudcancer • SVF 
• Teledermatoskopiprojektet 
• Uppdatering av Nationella Vårdprogrammet 

Samarbetet med patientföreträdare ska ses 
över 

 

Patologi • SVF 
• Nya arbetssätt 
• Digitalisering 
• Taskshifting 
• Förbättrad kommunikation 

  

Rehabilitering • Rehabiliteringsplan 
• Utreder och informerar om remissvägar 
• Lymfödem 
• Patientinformation träning efter 

bröstoperationer 

Träffat PNR  

Kompetensförsörjning • Koordinatorsutbildning 
• Ny webutbildning för koordinatorer 
• Regional sammanställning, återkoppling 

  

Screening/prevention • Nytt Vårdprogram livmoderhalscancer 
• Projekt kring rökavvänjning 
• Projekt kring mat och cancer 
• Forskningsstudie (egen provtagning, 

cervixcancer) 

  

Lärande • Webbutbildning för patientföreträdare 
• Utveckling av informationshörnor vid SÖS, St 

Göran 
• Pedagogisk utbildning för personal 
• Filminspelningar av föreläsningar till patienter St 

Göran  
• Samarbete kring informationsfilmer med 1177 
• Forskning kring patienters lärande 

• Träffat PNR 
• Webutbildning utvecklad i dialog med 

patientföreträdare 

•  

Palliativ vård • Implementering nytt Vårdprogram 
• Utbildning till läkare och allmänheten 

• Har kontinuerligt dialog med 
patientföreträdare i olika frågor 

•  



• TAPAS-studie (tidig anslutning till palliativ vård 
för patienter med lungcancer) 

• Projekt om palliativ konsult inom akutvården 
• Projekt kring ökad tillgänglighet till palliativ vård 

för barn 

• 2 patientrepresentanter med i RCC 
regionala palliativa råd 

Egenvård • Informera patienter och professionen för att 
tydliggöra den evidensbaserade egenvården  

• Påverka vårdprogrammens innehåll mot en 
evidensbaserad egenvård  

• Att samarbeta med lärandeprocessen i att finna 
förslag för patienters lärande  

• Forskning kring egenvård 

• Träffat PNR 
• Har dialog med patientföreträdare 

hjärntumörer och patientföreträdare 
Arja Leppänen 

•  

Lungcancer • SVF 
• TAPAS 
• Min Vårdplan 
• Aktivt arbete med att öka täckningsgraden i 

kvalitetsregistret för lungcancer ffa vad gäller 
uppföljningsdelen 

• Patientföreträdare med i utvecklandet 
av TAPAS-studien 

• Patientföreträdare finns representerad 
bl.a. i vårdprogramsgrupp, 
nätverksträffar kssk och 
ledningsgruppför tema 
cancer/värdebaserad vård.  

•  

Patientsäkerhet • Utbildning för kontaktsjuksköterskor, 
koordinatorer 

• Forskning kring överrapportering i cancervården 
• Breddinförande av aktiv överlämning 
• Deltar i SLL:s övergripande 

patientsäkerhetsarbete 
• Följer upp sammanställningar av 

patientnämndens ärenden 

• Kontinuerlig dialog med PNR och andra 
patientföreträdare  

•  

Hjärntumörer • SVF 
• Projekt kring ökad delaktighet med 

patient/närstående  
• Projekt kring spetspatienter  
• Projekt kring bedömningsenhet 

• Samarbetar i alla frågor med 
patientföreträdare 

•  



Primärvård • SVF 
• Utbildningsinsatser 

•  •  

Barncancervård • Kompetensförsörjning i barnonkologi (rapport 
med SKL) 

• Bättre överföring till vuxenvården. Samarbete 
mellan flera kliniker. Nya rutiner tas fram.  

• Rehabilitering av seneffekter  
•  Ökad tillgång till palliativ vård i hemmet 
• Utbildning till primärvård om tidiga symtom 
• Förbättra informationen via 1177 
• Förbättringar inom kvalitetsregistret 

• Samarbetar med Barncancerfonden i 
projektet kring palliativ vård i hemmet 

•  

Information & Vårdplan • Min vårdplan (app) 
• Behandlingsinformation, Min vårdplan 

o Utvärdering av innehållet och formen 
planeras 

• Sam kssk projektet 
 

• Min Vårdplan (app): 
• Genomfört pilot med patienter på 

bröstcentrum Karolinska 
• Utvärdering har skett genomintervjuer 

med några av de patienter som deltagit 
• Behandlingsinformation, Min vårdplan 
• Patienter är delaktiga i framtagandet av 

informationsmaterialet 
• Sam kssk projektet 
• Alla har samverkat med sina 

patientgrupper, dels föreningar men 
även enskilda patienter 

• Genomförda intervjuer i början av 
projektet, nu gör flera av dem om dessa 
intervjuer för att få en ny bild av vad de 
behöver arbeta med 

•  

Sarkom •  •  •  
Okänd primärtumör •  •  •  
Forskning •  •  •  
Läkemedel •  •  •  

 



Minnesanteckningar 2017-06-02 

Möte mellan representanter för Patient- och Närståenderådet och Signe Friesland 

Närvarande: Stig Hanno, Barbro Sjölander, Susanne Wallberg, Signe Friesland 

Sekreterare: Petra Severin 

 

Hur är stämningen för personalen på Radiumhemmet? Det står mycket i pressen – hur påverkar detta 

personalen? 

Det är många frågetecken kring nya organisationen. Många ur personalen undrar var man kommer att 

arbeta. Ledningen har regelbundna möten. Alla kommer att vara anställda inom Tema Cancer och alla 

har en viktig plats på nya Karolinska, viktigt budskap till alla medarbetare. Patientområdena kommer 

att likna dagens sektioner men den stora skillnaden är att man kommer att arbeta kring patientflöden 

efter diagnoser. Patienterna kommer inte att behöva flyttas mellan kliniker utan onkologer, kirurger, 

lungmedicinerare med flera kommer att arbeta tillsammans i patientflödena. Det finns 

patientflödesansvariga och man kommer att mäta t ex väntetider till operation, tid för start av 

cytostatika, tid för start av strålbehandling med så kallade digitala styrkort. Bröstcancerprocessen är 

det patientflöde som startade först och har kommit längst. 

Varje patientflöde kommer att ha med en patientrepresentant vid sina ledningsgruppsmöten, de så 

kallade ovala borden. Patientrepresentanten ska tänka på att man representerar hela patientgruppen och 

det kan vara bra att ha ett patientråd där frågor gällande patientflödet diskuteras. Det är även bra om 

patientrepresentanten får en utbildning om vad detta innebär.  

 

Hur ser personalomsättningen ut? 

Susanne Wallberg berättar att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor. Det är samma problem i flera 

länder i Europa med att rekrytera sjuksköterskor som är specialiserade inom onkologi. Man har vid 

Tema Cancer valt att börja arbeta efter den så kallade magnetmodellen. Idag arbetar sjuksköterskorna 

brett och med många diagnoser men man vill försöka smalna av så att de blir mer koncentrerade på 

specifika patientflöden. Magnetmodellen håller på att implementeras och tas emot väl av 

sjuksköterskorna.  

Man kommer inom Tema Cancer att satsa på omvårdnadsforskning och alla fem patientområden 

kommer att ha en omvårdnadsansvarig.  

 

Hur ser tillgängligheten ut? 

Diskussion kring hur man kan förbättra tillgängligheten till exempel genom användande av ”Mina 

vårdkontakter” och andra digitala system.  

Det har periodvis varit svårt med vårdplatser på onkologen. Någon enstaka patient har då behövt 

läggas in på en annan avdelning på sjukhuset. Situationen bättre nu, och för närvarande inga 

onkologpatienter som ligger utanför Onkologkliniken. 



Det är ingen kö för att starta strålbehandling.  

Det ser bra ut med tillgängligheten på medicinsk behandlingsavdelning.  

På mottagningarna får patienterna sina nybesök i tid men det är lite svårare med återbesökstider på 

vissa mottagningar framför allt bröstmottagningen.  

Bedömningsenheten fungerar väldigt väl.  

 

Hur har det gått med sårvården?  

Susanne Wallberg berättar om att onkologen har riktat utbildning till några sjuksköterskor som sedan 

får sprida sin kunskap. Just nu ser läget bra ut. Såren läggs om på respektive mottagning och 

kompetensen finns på flera mottagningar och på strålbehandlingsavdelningen.  

 

ASIH 

Samordnande kontaktsjuksköterskor håller kontakten med ASIH och försöker lösa problemen. Det 

finns 50 olika vårdgivare inom ASIH och de tolkar avtalet olika.  Det är ett nytt avtal sedan 1 januari 

2017 med ASIH som innebär att patienterna endast får vara inskriven 120 dagar. Det har varit lite 

problem med det nya avtalet då patienter blir utskrivna ur ASIH och måste sedan skrivas in igen.  

 

Schemaprojektet – hur går det? 

Signe berättar om Min Gat, ett system som landstinget har bestämt ska användas för schemaläggning. 

All läkarschema läggs i Min Gat. På kliniken är det för tillfället ca åtta veckors framförhållning vad 

gäller schemat. Det finns två administratörer som lägger schemat med stöd av läkare. 

Det är mycket viktigt med kontinuitet så att patienterna kan få träffa samma läkare vid sina besök. Det 

är ibland svårt att få till detta schemamässigt, men alla mottagningar har ett uppdrag och lösa detta så 

långt det går. Det är viktigt med god kommunikation mellan de som bokar in patienterna och läkarna 

samt mellan läkarna och patienterna för att få till det så bra som möjligt, så att patientens önskemål 

tillgodoses. Man måste arbeta med att bli mer flexibel och kreativ med hur mötet med patienterna ska 

ske, exempelvis via videolänk, via Mina Vårdkontakter etc för att kunna tillgodose allas behov av 

kontakt med sin läkare el kontaktsjuksköterska.  

 

Hur fungerar samarbete med de andra sjukhusen? 

Signe berättar att möten sker hela tiden mellan klinikerna på de olika sjukhusen, det finns till exempel 

vårdprogramsgrupper. Samordnande kontaktsjuksköterskor arbetar gentemot privata vårdgivare.  

 

  



Hur fungerar det med center för cancerrehabilitering Sabbatsberg? 

Det var från början lite otydligt när patienterna skulle remitteras till Centrum för cancerrehabilitering 

på Sabbatsberg.  Detta är nu löst och vi har samsyn kring överlämning och remittering och ett gott 

samarbete. Onkologiska kliniken tar hand om patienterna under pågående behandling . Efter avslutad 

behandling kan patienten remitteras till Sabbatsberg för fortsatt rehabilitering, patienterna kan även 

själva söka till Sabbatsberg vilket är väldigt uppskattat.  

 

Nästa möte blir den 2/5 klockan 10. 
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