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Programmets tema ”Framtidens cancervård”

Skandiokliniken i Uppsala. Nordens enda och största klinik för protonbehandling. 
Förbundsdirektören Peter Daneryd berättade om verksamhetens första 20 månader. 
Målet är att det blir jämlik tillgång till protonterapi oavsett bostadsort.

Björn Strander, gynekolog och ordförande i den nationella arbetsgruppen för prevention 
mot livmoderhalscancer, presenterade det nya cervixscreeningsprogrammet med 
gynekologisk cellprovskontroll som innebär att alla cellprover för kvinnor som har fyllt 30 
år ska i fortsättningen analyseras för humant papillomvirus (HPV)

Rolf Hultcrantz, professor, projektledare för SCREESCO berättade om studien med 33 
deltagande sjukhus i 18 landsting. Den undersöker vilken screeningmetod som är bäst på 
att hitta tarmcancer i ett tidigt skede.

Stefan Willmarsson, gastroenterolog och hepatolog fortsatte sedan att beskriva 
SCREESCO verksamheten i verkligheten, på den egna kliniken i Karlstad. Lotta Langer -
koloskoperande sjuksköterska - berättade om sin resa från endoskopiassistent till 
endoskopist. Det finns endoskopistutbildning och i dag arbetar 53 sjuksköterskor som 
endoskopister.

.



Ett omfattande inslag var registerfrågor med fokus på AKI:s arbete, 
Cancerregistret, CanINCA, INCA utveckling, utdata, förbättringsarbete RPÄ och 
även det nationella regimbiblioteket. RCC har ett tydligt uppdrag att stödja 
forskning enligt RCC kriterierna. Antalet vetenskapliga studier baserade på 
kvalitetsregister har ökat betydligt sedan 2009 enligt Mats Lambe, funktionschef 
RCC Uppsala Örebro

Filippa Nyberg, RCC- chef i Uppsala Örebro ledde ett kort panelsamtal med 5 
patientrepresentanter. Samtalen berörde bla a på områden som RCC:s betydelse 
kompetensförsörjning, primärvården, cancerrehabilitering, nivåstrukturering, 
kvalitetsregister och RCC:s framtid.

Äventyraren Aron Andersson, ambassadör för Barncancerfonden, ”den hjulbente 
äventyraren” bjöd på underhållande föreläsning om att livet efter cancer kan 
innehålla hög livskvalitet om man har rätt attityd och drivkraft.

Lena Claeson Welsh - utsedd till årets cancerforskare av Cancerfonden – beskrev 
mycket  pedagogiskt utvecklingen av  cancerbehandling 1900 – 1965 och talade 
om framtidens alltmer individualiserade behandling och nya läkemedel. 



Lena Claeson Welsh – 2 bilder





Gunilla Gunnarson, nationell cancersamordnare, SKL 

GG  summerade resultat 
• kunskapsstyrning, vårdprocessarbete, kortare väntetider, samarbete med profession, visat att 

nivåstruktureringen är möjlig
• utvecklat gemensamt kvalitetsregisterarbete
• gemensam webb
• tar gemensamma beslut och får landstingen att ta gemensamma beslut. 
• vi tänker ”vi”, och vi bör fortsätta tänka ”vi”.

GG ställde frågor - Vart ska vi och hur gör vi?
Återstår drygt ett år av statens nuvarande satsning på cancervården - vad ska hända efter 2018, 
tänker staten fortsätta stödja RCC:s verksamhet?
• rundabordssamtal om framtidens cancervård
• utredningar hur kunskapsstödet inom hälso- och sjukvården ska organiseras och ledas på 

nationell och regional nivå.

GG:s slutsats
• Cancervården behöver ett nationellt perspektiv,  statligt stöd  och en samordningsfunktionen 

på SKL. 
• RCC i samverkan bör snarast upprätta  en gemensam plan  (en viljeyttring) för framtiden för 

att kunna påverka utgången. 













SOU 2017:48









Förslag till uttalande

Den nationella Cancerstrategin och etableringen av Regionala Cancercenter (RCC) och RCC i 
samverkan har varit framgångsrik . Organisationen RCC har skapat plattformar för framgångsrikt 
arbete med Nationella vårdprogram, Nivåstrukturering, Kvalitetsregister och Standardiserade 
vårdförlopp mm . I detta arbete har patientföreträdare fått allt större möjligheter att enligt 
Hälso-och sjukvårdlagens och Patientlagens intentioner bidra till en bättre vård . Vårdanalys 
utvärdring  av Patientlagen visar dock att mycket återstår. De för uppföljning av kvalitet och 
effektivitet nödvändiga  kvalitetsregistren  visar tydligt på  en ojämlik vård med stora  och ur 
patientsynpunkt orimligt stora skillnader i väntetider och vårdresultat mm. Vi är oroliga att 
registren av ekonomiska skäl är i farozonen efter 2018.

Vårdens organisation  med 21 självständiga landsting  har begränsat möjligheterna att nationellt 
få en jämlik vård, att på lika villkor, få tillgång till nya läkemedel och att utveckla nationella 
system inom  e-Hälsområdet.  En  bibehållen  och stärkt RCC- organisation kan  bidra till  att de 
stora ojämlikheterna systematiskt utjämnas. SKL:s kunskapsstyrningsutredning inger dock 
alvarliga farhågor för att utvecklingen går i fel riktning om förslagen genomförs.

Patient  - och närståenderådet  i RCC Stockholm Gotland anser att:
• Cancervården behöver ett  stärkt nationellt perspektiv,  statligt stöd  och bibehållen

RCC- organisation med en samordningsfunktion
• RCC- cheferna bör  i samarbete med  representanter för PNR snarast upprätta  ett gemensamt 

förslag och en strategi för att bibehålla, utveckla  RCC och stärka patientperspektivet.



Förslag till beslut i PNR Stockholm Gotland 13 juni

1. PNR antar ovanstående förslag till uttalande ”Bibehåll, utveckla RCC och 
stärk patientperspektivet”

PNR uppdrar åt Barbro Sjölander och Stig Hanno att kontakta
övriga PNR, RCC- chefer,  ett urval av processledare och ansvariga 
för kvalitetregister samt SKL:s  samordnare med målet att utarbeta 
gemensamma förslag och en handlingsplan för att påverka ansvariga
i regering och landsting.



Summering av möte på Rosenbad 2/6 som representant för PNR i Sverige 
 
 
I fredags var jag i Rosenbad och representerade alla PNR. Mycket intressant möte. Två minuter är 
väldigt kort tid men många lyckades få fram det budskap de ville. I mitt tycke ett mycket bra sätt att 
på ett strukturerat sätt få fram många synpunkter. Lyssnade gjorde bl.a Annika Strandhäll tf 
sjukvårdsminister och Agneta Karlsson Statsssekreterare. Gunilla Gunnarsson ledde diskussionen.  
Det var fler än jag som sa att det var viktigt att RCC behöver få fortsätta och med ett statligt stöd 
(Mef Nilbert,Beatrice Melin, Srinivas Uppugunduri). Qwe som representant för CIS tyckte också att de 
borde ha ett tyngre mandat. 
 
Rökstopp ville flera ha och Tommy Björk (Lungcancerföreningen) ville ha exponeringsförbud nu i 
höst. De visade på bra exempel från Finland och Nya Zeeland men sa att det krävdes politiskt mod för 
att införa det. Varför har vi inte diagnos av hudcancer med Teledermatoskopi var en annan fråga. 
Varför inte samordna all information om farligheten med solning- idag många spridda skurar och 
ingen uthållighet 
 
Karl-Johan Furst tidigare chef för Stockholms sjukhem (palliativt sjukhus) tyckte att kunskapen om 
palliation skulle in i läkarutbildningen och att ett palliativt förhållningssätt skulle tillämpas i all 
cancervård. 
 
Mer om utbildning var att Läkarutbildningen över grundutbildningen är medioker (Freddi Lewin). En 
stor del av den inriktas mot läkemedel. Han tyckte att patienterna borde utbildas också.  
Elisabeth Bergsten BRO tryckte på att primärvården saknar kompetens både för diagnos och 
eftervård. Borde satsas mer på egenvård 
 
Om rehabilitering sa Gunnar Eckerdahl (Ordförande för vårdprogrammet rehabilitering) att: 
Vi måste satsa på de människor som lever vidare efter cancer. Vi måste samordna personal kring 
patientens vård. Rehabilitering har i patientlagen samma status som vård men så arbetas det inte 
idag. Det borde Socialstyrelsen se över 
Maria Hellbom sa att vi måste aktivt uppmärksamma de långsiktiga effekterna av behandling och 
anpassa rehabiliteringen efter det. Det måste finnas en flexibilitet i samhällets stödsystem. Bl.a är 
sjukförsäkringen inte anpassad till de som lever med kronisk cancer. 
 
Rolf Hultcrantz som leder den stora screeningstudien lovordade också RCC som med stor snabbhet 
lyckats få igång denna stora studie 
Kvalitetsregister kom upp. Bl.a sa Srinivas Uppugunduri att det är viktigt att ta tillvara patienternas 
insats i kvalitetsregisterarbetet och andra sa att det är viktigt med ett gemensamt språk och 
nationella IT lösningar. 
Primär prevention kom också upp. Bla satsningar på mer folkhälsovetare i sjukvården (Shirin 
Bartholdsson). 
Frågan om RCC:s roll i folkhälsoarbetet var ”Om inte RCC ska göra det vem då?” 
Det kom också upp att vårdprogrammens BÖR borde ersättas av SKALL. 
Annat som kom upp var att om inte RCC drivit frågan skulle vi då haft ett INCA 
(kvalitetsregisterplattform)?? 
 
Sofia Wallström som lett den stora kunskapsutredningen var med och lyssnade in. Hon fick sedan 
chans att kommentera. 
Hon sa att RCC varit en positiv förebild för henne i det utredningsarbete hon lett.  (ändå vill hon inte 
att staten ska vara inblandad i styrningen genom statliga pengar till RCC?!) 
Hon sa att det finns massor av nationella initiativ till kunskapsstyrning men resultatet är magert. Hon 
(utredningen) tycker att Landstingen haft för lite inflytande över de nationella initiativen. Hon vill se 



mer inflytande för landstingen och att de kunskapsstyrande insatserna ska initieras från dem. 
Utredningen tror inte på nationell kunskapsstyrnng. Hon vill se olika Landsting ta lead i en viss 
kunskapsstyrningsfråga och sedan samarbeta med de andra. 
Om jag förstått det rätt skulle RCC i så fall ledas av ett Landsting som sedan skulle ha Gunilla 
Gunnarssons roll att samordna alla Landstingen. Statligt stöd skulle då heller inte behövas eftersom 
något annat Landsting styr någon annan fråga. SKL skulle då rundas i denna process och varje 
Landsting har direktkontakt med staten i den kunskapsfråga de styr 
Denna utredning tillbakavisar också kravet på tvingande vårdprogram. 
Slut på referatet. 
 
Min personliga oro som grundlades på SKL mötet för några veckor sedan och som förstärktes på RCC 
dagarna i Uppsala är att RCC risken är stor att RCC inte kommer att få fortsätta som förr efter 2018 
om vi inte gör något. 
 
 



Runda bordet Gabriel Wikström 

Nedanstående är synpunkter från samtliga Patient och närståenderåd vid våra sex RCC 

Vid dessa Patient och närståenderåd är representanter från alla Sveriges 

cancerpatientföreningar inbjudna och deltar. Utöver det deltar en del patienter som inte 

representerar en förening 

Dag 1: 27/4  

Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta 

framtidens behov? 

Vi vill se en nationell samordning/satsning i de delar som det behövs 

- Kompetensförsörjning (sjuksköterskor, läkare, patologer, kuratorer) 

- Läkemedelstillgång lika för alla 

- Jämlik vård 

- Enhetlig infrastruktur (IT) (journal på nätet för alla , kommunikation mellan patient och 

vårdhavare och vården själva. Teknik som underlättar både för vård och patient, samarbete 

över gränser, digital inrapportering från patient) 

- Kvalitetsregistren (patientorienterade, mätbara på ett gemensamt sätt, följer patienten i hela 

kedjan kronisk cancer) 

- Nivåstrukturering (nationellt eller internationellt) 

Vården måste genomföra det som redan bestämts – regeringen kan sätta tryck 

- Kontaktsjuksköterskor till alla  

- Skriftlig vårdplan 

- Rehabiliteringsplan från dag 1 

Patientlagen måste bli en lag värd namnet 

Flexibel sjukskrivning 

Vi vill ha RCC kvar efter 2018 med reviderad skärpt 10 punkts plan baserad på en reviderad 

cancerstrategi 

- Ge RCC en långsiktig plan och finansiering. Koppla finansieringen till måluppfyllelse 

-  

- Ge RCC ett tydligare fokus på att vara kunskapscentrum för en sammanhållen vård från 

diagnos till palliation. Varje moment ska utföras av den bäste (nivåstrukturering) men med 

tydliga överlämningar och sammanhållet ansvar. I denna vård ska även primärvården och 

kommunens ansvar för palliation inkluderas för att säkerställa kompetens för både diagnos 

och behandling av kronisk cancer 

- Tydligare mätning på vad som uppnåtts. Komplettera Socialstyrelsens dialogmöten med 

mätbara mål.  

Motivering: 

Ovanstående förslag skulle bidra till en mer jämlik vård med högre kvalitet. För att säkra patientnytta 

och patientinvolvering behöver Landstingen arbeta med att utbilda och vidareutbilda sina 

medarbetare både i Patientlagens krav men också lära av de bästa och att arbeta med attitydfrågor. 



 

 

Dag 2  2/6-2017 

Hur arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och 

förbättra patientens hela vårdkedja? 

Förebygga cancer 

- En nationell strategi för hälsofrämjande arbete jfr dagens cancerstrategi enkel, tydliga mål, 

uppföljningsbar 

o En satsning på kunskapsökning om hur levnadsvanor påverkar insjuknande  

(barnmorskor, tandläkare, lärare, kockar etc) 

o Tydlig fördelning av ansvar mellan , stat, kommun och Landsting. Vem gör vad 

-  

- Vi ska börja vaccinera pojkar mot HPV virus och ge kommunerna incitament, tydliga mål för 

att öka vaccineringen av skolflickor 

 

- Förbjud exponering av tobaksprodukter och inför rökförbud i allmänna utrymmen utomhus 

- Sjukvården ska vara kravställande på tobaks- och alkoholstopp inför t.ex behandlingar 

(medicinering och operationer) och arbeta mycket tydligare med förebyggande behandlingar 

- Förbud mot solarier i allmänna utrymmen 

Upptäcka cancer tidigt 

- All screening ska vara så enkel som möjligt för den enskilde att göra 

- Den ska vara kostnadsfri  

- Prostatacancerscreening 

- Alla i landet ska få samma tarmcancerscreening som Stockholm 

- Screena de som är i riskzoonen för lungcancer 

- Screena vissa högre upp i åldrarna (t.ex mammografi) 

- Specialsatsning på förbättrad cancerkunskap inom primärvården 

- Fler diagnostiska centra 

 

Förbättra patientens hela vårdkedja 

- RCC bör ges ett fortsatt statligt uppdrag med ännu tydligare fokus på att vara 

kunskapscentrum för en sammanhållen vård från diagnos till palliation även inbegripet 

kliniska studier 

o Varje moment ska utföras av den bäste (nivåstrukturering) men med tydliga 

överlämningar och sammanhållet ansvar. I denna vård ska även primärvården och 

kommunens ansvar för palliation inkluderas för att säkerställa kompetens för både 

diagnos och behandling av kronisk cancer 

o Att kliniska studier görs ska vara en del av uppdraget 

o Kräver IT stöd och kunskap hos alla aktörer + kommunikation mellan alla aktörer som 

inte finns idag – staten måste underlätta och ställa krav 

 



- Bättre kvalitetsregister som utgår från patienten- inte diagnosen 

o Krav för statligt stöd att man  

 har en tydlig patientinvolvering och patientperspektiv 

 förutom dagens registerinnehåll med ”hårda” fakta även ger 

patienter/närstående möjlighet att komplettera registret med livskvalitet, 

social funktion, dödskvalitet m.m  

o Kvalitetsregister ska ha tillräcklig finansiering för att bekosta patientfokusering. Det 

ska inte kräva externa tillskott från patientföreningar eller andra. 

 

 

Ovanstående förslag skulle bidra till att vården blir mer jämlik, att fler överlever och att 

man lever i sin kroniska cancer med bättre livskvalitet. Vi skulle få mer kunskap om 

patient-/närståendes/barns upplevelser som bidrar till högre livskvalitet under 

sjukdomstiden.  

 

 



Hur upplever patienterna 
cancervården i vår region?

Jämförelser mellan 2014 och 2016
Lena Sharp, specialistsjuksköterska, Med Dr

verksamhetsutvecklare/enhetschef



Vilka data har vi?

• Enkäter från patienter som fått cancerdiagnos 2014 respektive 2016

• Cancerregistret, kvalitetsregister

• Patienter under uppföljning året efter cancerbehandling

• Gynekologisk cancer, hematologisk cancer, 
övre gastrointestinal cancer, ÖNH cancer

• Frågor kring 
• Utredning och cancerbesked

• Information och kommunikation

• Samordning, tillgänglighet och delaktighet

• Hälsorelaterad livskvalitet



Regional cancerplan 2016-2019
Patientens väg genom vården

Bemötande
Delaktighet
Information

Kommunikation
Samarbete



Patienter som besvarat enkäterna
Preliminära data för 2016!

Diagnos 2014 

(896 patienter, svarsfrekvens 68 %)
• 57 % kvinnor

• 65 % pensionärer

• 21 % yrkesarbetar

• 9 % sjukskrivna

• 57 % sammanboende

• 10 % har hemmavarande barn

• 75 % födda i Sverige

Diagnos 2016 

(725 patienter)
• 58 % kvinnor

• 61 % pensionärer

• 27 % yrkesarbetar

• 10 % sjukskrivna

• 64 % sammanboende

• 17 % har hemmavarande barn

• 82 % födda i Sverige



Samordnande kontaktsjuksköterskor (11 st)

Regionalt uppdrag inom en patientprocess

• Ny övergripande 
sjuksköterskeroll

• Implementering av cancerplanen

• Tillgänglighet 

• Stöd och support

• Förbättringsarbete

• Förebilder i kliniskt arbete

• Projekt till december 2018

Huvudfrågor
• Samarbete 

• Överlämningar
• Säkerhet
• Remisshantering
• Återinskrivning

• Bemötande
• Patientfokus
• Delaktighet

• Kommunikation
• Vårdplaner
• Egenvård
• Patientinformation

• Arbetssätt och rutiner
• KVÅ registrering
• Resursutnyttjande



Vilka patienter fick kontaktsjuksköterska (2014)?

• Signifikant fler patienter med komplex cancerbehandling 
(kombinationsbehandling) rapporterade att de hade 
kontaktsjuksköterska

• Ingen skillnad när det gäller kön, ålder, utbildningsnivå, 
familjesituation, födelseland

• Patienter med kontaktsjuksköterska rapporterade i högre grad att den 
information de fått kring vård och behandling varit till nytta 
(p=0.0009)



Kontaktsjuksköterska (jmf 2014-2016)

2014
%

2016
%

Hade du kontakt med en kontaktsjuksköterska? 53 66 

Nej, men jag hade behövt det 12 9 

Nej, jag hade en annan kontakt 11 8 

Nej, jag hade inget behov 24 17

83 % har eller önskar 
inte 

kontaktsjuksköterska



Delaktighet (1)
2014
%

2016
%

Upplever du att du hade möjlighet att påverka beslut som rörde din vård och behandling?

Mycket eller en hel del 29 34

Lite 35 35

Inte alls 36 31

Hade du önskat ett större inflytande över beslut som rörde din vård och behandling?

Mycket eller en hel del 11 11

Lite 20 20

Inte alls 69 69

Kände du dig bekväm att framföra synpunkter angående din vård?

Mycket eller en hel del 68 72

Lite 19 17

Inte alls 13 10



Delaktighet (2)
2014
%

2016
%

Tog personalen hänsyn till dina önskemål när din vård planerades?

Mycket eller en hel del 68 71

Lite 20 18

Inte alls 12 11

Har övergångarna mellan dina vårdgivare blivit förklarade för dig?

Mycket eller en hel del 61 64

Lite 21 19

Inte alls 18 17



Bemötande
2014
%

2016
%

Hur upplever du vårdpersonalens bemötande när du fick ditt cancerbesked?

Bra eller mycket bra 82 85

Varken bra eller dåligt 12 11

Dåligt eller mycket dåligt 6 4

Upplevde du att personalen vid de vårdenheter som var inblandade i din 
vård/behandling samarbetade på ett tillfredsställande sätt?

Mycket eller en hel del 83 82

Lite 11 13

Inte alls 6 5

Vet du vem/vilka som har huvudansvaret för din vård och behandling? 79 82



Individuell skriftlig vårdplan (2014)

Patienter med individuell skriftlig vårdplan var signifikant mer nöjd 
med…

• generell information kring vård och behandling (p= 0.0005) 

• Information om olika vårdformer (p = 0.0002)

…i jämförelse med patienter som inte fått en vårdplan 



Individuell skriftlig vårdplan

2014
%

2016
%

Har du fått en vårdplan? 43 48

Blev vårdplanen uppdateras när det var aktuellt?

Ja eller delvis 82 78

Nej 18 22

Är du nöjd med informationen i din vårdplan?

Ja eller delvis 95 96

Nej 5 4



Patientföreningar (2014)

• Signifikant fler patienter som fått information om patientförening 
hade genomgått mera komplex cancerbehandling 
(kombinationsbehandling) 

• Patienter som fått information om patientförening  angav att de fått 
större mängd information om (p=0.0003) och hade större nytta av 
informationen kring vård och behandling (p=0.0005)



Palliativ vård 

2014
%

2016
%

Har du fått information om möjligheten att få vård inom ASIH eller palliativ vård? 24 28

Har du haft någon kontakt och/eller blivit remitterad till ASIH eller palliativt team under din 
cancerbehandling?

16 23

Vet du orsaken till varför du blev remitterad?

Ja 74 76

Nej eller jag är osäker 26 24



Akut omhändertagande

2014
%

2016
%

Har du behövt uppsöka akutmottagning vid något tillfälle efter att du har fått din 
cancerdiagnos?

Ja, en gång 15 15

Ja, flera gånger 14 13



Vem åker till akuten?

AKUTEN

Vi har ju bara 
väntat 8 
timmar! Man 
skall inte klaga

2014 
%

2016
%

Anslutna till ASIH/palliativt team

Besökt akutmottagning på sjukhus 51 46

Icke anslutna till ASIH /palliativt team

Besökt akutmottagning på sjukhus 15 21



Övrig information från cancerteamet om stöd…

2014
%

2016
%

Har du fått information om möjlighet att begära en förnyad medicinsk bedömning 
(en så kallad second opinion)?

8 11

Har du fått information om möjligheten att få stöd från en patientförening som 
arbetar för patienter med din cancersjukdom?

29 36

Har du fått information och diskuterat hur sjukdom och behandling kan påverka 
relationer, intimitet och sexualitet?

Mycket eller en hel del 14 19

Lite 20 24

Inte alls 66 57



Publikationer

• 3 magisteruppsatser

• 3 vetenskapliga arbeten, varav 1 publicerad

• Ytterligare arbeten på väg bland annat om delaktighet



Övrig utvärdering (fokusgrupper med patienter, 
medarbetare och chefer)

• Haft det övergripande perspektivet

• Förbättrad arbetssätt och gjort cancervården mera jämlik 

• Förtydligat teamets olika uppdrag och roller

• Förbättrat samarbete mellan vårdgivare 

• Initierat, lett och utvärderat förbättringsarbeten tillsammans med 
teamen

• Ökat samarbetet och dialogen med patientföreträdare

Det bästa som har 
hänt cancervården!
Patientföreträdare



RCCs roll i projektet

…RCC har med en självklarhet visat att vi fixar typ vad som helst vilket 
är väldigt stärkande och något som jag tror sjukvården generellt är 
väldigt dålig på. Man måste ge personalen mandat att fixa saker själv 
annars såklart att dom inte gör det och aldrig växer och inte heller blir 
utmanade…

Samordnande kontaktsjuksköterska



Sammanfattning
Tydliga patientrapporterade förbättringar mellan 2014 och 2016 

men mycket arbete kvarstår…



Vad händer nu?

• Utökning av projektet samordnande kontaktsjuksköterska till 16 
patentprocesser

• Förlängning till 2018-12-31

• Omorganisation med bättre integrering till andra roller i teamet

• Fortsatt arbete med fokus på röda och gula frågor

• Uppföljning 2018

• Rekrytering pågår



Digitalisering av Min vårdplan
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Genomförd pilot

• App utvecklades inom 4D Bröstcancer

• Enda projektet i landet som testat eMVP i klinisk verksamhet

• 28 patienter använt eMVP i piloten

• Piloten pågick mars 2016 – februari 2017

Utvärdering

• 9 patienter intervjuades

• 4 kssk deltog i utvärderingen
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Utvärdering

Patienterna

• Tillgänglighet till vården ökar

• Telefonen ett bra ställe att samla all information på, t e x viktiga 

kontaktvägar, information

• Individanpassad information uppskattas

• Önskar inloggning via bank-ID

Kontaktsjuksköterskorna

• Framtiden

• Dubbeldokumentationen måste lösas
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”Det bästa är att det har varit lätt 
att hitta sina egna tider och följa 

schemat och hitta information om i 
mitt fall har det handlat om 

biverkningar och egenvård. Det har 
jag tyckt har varit jättebra”. 

”Koppla direkt till kalendern, det 
skulle hjälpa jättemycket, proverna 
kanske är svårt att få med men allt 

borde gå direkt in i appen”



Min vårdplan i SoB:en

Deltagande verksamheter

• Uppsala kirurgkliniken 

(tjock/ändtarmscancer)

• Norrköping/Linköping urologen 

(prostatacancer)

• Jönköping onkologen 

(bröstcancer)

Pilot 1 

• Början maj och 20 veckor framåt

• Delrapport försommaren  2017

• Slutrapport vintern 2017

Pilot 2

• Övergångar mellan kliniker och 

landsting (ej beslutad)
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• Min vårdplan
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http://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-och-narstaende/min-vardplan/


Förutsättningar SLL

• Patienter efterfrågar

• Kontaktsjuksköterskor efterfrågar

• Projekt kring arbetssätt pågår St Göran bröstmottagning

• Arbete pågår i flertalet diagnoser med att ta fram 

informationsmaterial

• Organisation för förvaltning av innehåll finns

– Kontaktsjuksköterskenätverk och regional vårdprogramgrupper

• Organisation förvaltning av plattformen
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BILAGA till PNR 170613 

 

SKL 170328: Nationellt möte Standardiserade Vårdförlopp SVF 

Patientföreträdare för de sex RCC fick börja dagen med att berätta om våra cancererfarenheter och våra 
prioriteringsfrågor. Vi var alla överens om att man i mångt och mycket utelämnar närstående i SVF-processen och att 
primärvården måste stärkas i arbetet. Patientflödet primärvård - högspecialiserad vård måste länkas på ett tydligare 
sätt. Goda exempel lades fram från bl a patologen i Stockholm, en primärvård i Skåne och en i Jämtland. Det 
diskuterades runt borden och patientföreträdare skulle lyssna av och rapportera det vi hört och det vi ansåg viktigt. Vi 
alla tryckte på att vården bör involvera patientföreträdare och att det multidisciplinära teamarbetet är viktigt. 
Intern fortbildning och primärvårdsutbidlning krävs för att SVF-förloppet blir smidigare. Mötet ansåg att de goda 
exemplen skulle visas på  www.cancercentrum.se och en del av upparbetade rutiner och digitala lösningar kan 
användas som manualer.  

Mötet samlade ett hundratal personer, allt ifrån läkare i primärvården, verksamhetschefer i cancervården, 
patologer, förvaltningschefer och regionala vårdgivaransvariga samt region- och landstingsanställda. Det var ett 
givande möte som förhoppningsvis leder till ett förbättrat samarbete primärvård- högspecialiserad vård där 
primärvården ser sig som en viktig part och där patientens behov tillgodoses skyndsamt. 

Mvh 

Margareta 
Margareta Haag 
Ordförande 
Svenska Ödemförbundet 
www.svenskaodemforbundet.se 

 

http://www.cancercentrum.se/
http://www.svenskaodemforbundet.se/
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