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Intressegrupp för E-hälsa och IT inom Cancervården  

Inledning 

E-hälsa och IT-stöd påverkar effektiviteten och patientsäkerheten inom cancervården och PNR bör 

engagera sig i dessa genom att aktivt bevaka erfarenheter av implementerade system och 

utvecklingen av framtida användning sett ur ett patientperspektiv.  

Införandet av IT kommer att påverka sättet att arbeta reellt. Stiftelsen för strategisk forskning 

bedömer i en rapport att hälften av alla jobb i Sverige kommer att ersättas av digital teknik de 

kommande 20 åren. Detta kommer att påverka arbetsrutiner i vården och konsekvenserna ur ett 

patientperspektiv måste beaktas. Mänskliga relationer skall användas där de ger ett mervärde. Där 

de inte gör det kan de med fördel användas av IT-stöd. 

För att aktivt övervaka konsekvenser av användning av IT för cancersjuka inom RCC Stockholm 

Gotland föreslås bildande av en intressegrupp (IG) för E-hälsa och IT-stöd inom Patient och 

Närståenderådet. 

Syfte 

Att bevaka nuläge och planerade insatser inom område E-hälsa och Informationsteknologi. 

Inhämta patientsynpunkter på nuvarande system och planerade.  

Att bidra till utvecklingen av digital teknik genom förslag till nya användningsområden.  

Mål 

Bidra till att utveckla och använda en digital miljö som effektiviserar sjukvården och ökar 

patientsäkerheten 

Intresseområden 

1. Informationskällor 

Internet har givit ofantliga möjligheter till att finna information om diagnoser, behandling, 

forskningsresultat. Problem som uppstår är att felaktig information kan fås och att informationen 

feltolkas. Önskvärt är därför att kontrollerade seriösa källor används.  

Nedan följer lista på viktiga informationskällor 

 1177/Vårdguiden har idag en hemsida med hög kvalitetsnivå.  

 RCC hemsida ger information om bl a Cancerplanen, Vårdprogram och Statistik 

 Cancerfonden har omfattande information om cancer på sin hemsida. 

 De olika patientorganisationerna har ofta väl utvecklade hemsidor om sina respektive 

diagnoser. 

 INCA – informationsnätverk för cancervården – är en nationell IT-plattform för hantering av 

register kring cancerpatienter avseende vård och forskning.  
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2. Tillgång till egen hälsoinformation digitalt 

Möjligheten att läsa journalanteckningar och provresultat har implementerats och IG skall följa upp 

patienternas (och anhörigas) erfarenheter.  

Patientens vårdplan och patientpärm bör bli tillgänglig på nätet (IG bör pressa på) 

Standardiserade vårdförlopp och Nationella vårdprogram bör göras i lättillgängliga komprimerade 

versioner. 

Genom IOT (Internet of Things) kan mätningar som patienten gör hemma registreras och lagras 

automatiskt i det sk Molnet (digital lagring via internet). Denna funktion finns idag för t ex blodtryck, 

EKG, blodsocker och sömnövervakning. Informationen kan läsas av läkare och patient.  

Utvecklingen av egen provtagning hemma utvecklas i och med att elektronik kostar mindre och 

mindre. En mätare för blodstatus kostar idag ca 6000 kronor. 

Andra möjligheter med IT-stöd kan vara kontroll av medicinintag. En digital dosett lagrar intag av 

medicin i Molnet. Denna statistik kan sedan analyseras av läkare, sjuksköterska. 

3. Kommunikation via digital teknik 

Det finns idag flera möjligheter till samtal mellan läkare och patient dels via dator (Skype) och dels via 

mobiltelefon (bildsamtal). Detta är egentligen ett utvecklat telefonsystem. Mervärdet av att se 

varandra under kommunikationen varierar. Man nämner som exempel möjligheter att se 

hudförändringar mm på bild. Man framhäver även lättillgängligheten, minskat resbehov, som en 

fördel. Vi skall vara observanta på att denna teknik kan bli väldigt kostsam utan att därför ge så 

mycket mervärde. IG skall beakta utvecklingen av detta och försöka påverka en ogynnsam 

kostnadsökning på bekostnad av annan vård (undanträngningseffekt) 

4. Artificiell Intelligens AI 

Sedan årsskiftet arbetar IBM i Sverige mot att en superdator kallad Watson ska anpassas till svensk 

sjukvård. I fokus står cancer. 

Sedan år 2011 har superdatorn trimmats för att ge läkare förslag på allt från den bästa behandlingen 

för en viss patient till kompletterande test som behöver göras. Systemet sållar fram relevant 

information ur 300 medicinska tidskrifter, 200 böcker, 15 miljoner sidor läkemedelsinformation samt 

mängder av kliniska studier. Allt körs mot uppgifter i patientens journal. 

Att införa denna teknik är naturligtvis en uppgift för professionen men någon form av 

patientinflytande bör förekomma. 

Organisation 

Arbetet skall bedrivas i en intressegrupp. Medlemmar i gruppen skall rekryteras från föreningar i PNR 

Stockholm Gotland med en gruppledare och ytterligare  personer som har intresse och möjligheter 

att arbeta med dessa frågor. Bo Karlsson från Blodcancerföreningen startar upp arbetet. 
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Aktiviteter  

Följande områden bedöms vara intressanta att behandla 

1. Definition av prioriterade områden 

2. Kartlägga var dessa frågor hanteras inom RCC, SLL och på nationell nivå 

3. Identifiera nyckelpersoner inom E-hälsa och IT inom RCC och SLL 

4. Inventera och identifiera de viktigaste systemen sett ur ett patientperspektiv. 

5. Utvärdera befintliga system och kommande implementering. 

6. Insamling av önskemål och synpunkter från RCC patientföreningar att förmedla till ansvariga 

för utveckling av E-hälsa 

Punkt 1-4 behandlas under 1:a halvåret 2018 och punkt 5-6 under 2:a halvåret 2018. 
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Projektet Patientrelaterade mått 

Blodcancerförbundet är en ideell organisation som består av 14 föreningar; från Boden i 

norra Sverige till Skåneregionen i söder. Blodcancerförbundet verkar för ökad kännedom 

om och förståelse för hur det är att leva med blodcancer.  

Förbundets övergripande mål är: 

• Att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas en god och likvärdig vård (inkl. 

rehabilitering). 

• Att öka kunskapen om och förståelsen för hur det är att leva med blodcancer. 

• En ökad satsning på blod- och blodcancerforskning. 

Under 2017 beviljades Blodcancerförbundet medel av Socialstyrelsen för att inom ramen 

för projektet Patientrelaterade mått undersöka hur patientrapporterade mått används inom 

vården och möjligheten att utveckla dessa för kronisk blodcancer. Vi har under hösten 

2017 intervjuat 28 av våra medlemmar i syfte att bättre förstå vilka upplevelser och 

erfarenheter under patientresan som kan vara viktiga för den patientupplevda kvaliteten.  

I ambitionen att föra en djupare diskussion om patientupplevelser inom vården, har vår 

egen undersökning kompletterats med ett teoretiskt avsnitt som lägger fokus på de 

särskilda förutsättningar som många av våra medlemmar möter. Den här rapporten 

rymmer därför flera perspektiv och parallella resonemang som kan vara relevanta i en 

diskussion om mätning av patientupplevelser hos människor som har drabbats av 

blodcancer. 

Vi vill framföra ett stort tack till alla medverkande medlemmar som har bidragit med sina 

erfarenheter. 

 

 

Elin Sporrong å Blodcancerförbundets vägnar 
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Patient Reported Experience Measures  

PREM, som instrument, syftar till att kartlägga eller undersöka patienters upplevelser 

inom vården, där vården kan förstås som det systemet genom vilket vi erhåller vård. Å ena 

sidan kan instrumentet tänkas ge en bild av olika upplevelser, och indirekt bidra med 

information om patientupplevd kvalitet, eftersom upplevelserna som lyfts fram i 

frågeställningar anses vara betydande för antingen upplevelsen av kvalitet eller aspekter av 

kvalitet. I syfte att mäta kvalitet, blir de frågor som behandlas i PREM, eller en 

aggregering av dessa, en aspekt eller indikator för kvalitet. Men PREM kan också tänkas 

vara ett instrument som mäter patientupplevd kvalitet.  

Valet av indikatorer för patientupplevd kvalitet har särskilda egenskaper, dels på grund av 

uppsatta mål för mätningen, och dels på grund av de empiriska objekten som mäts 

(patientupplevelser) och urvalet genom vilket vi undersöker dessa. I de nationella 

validerade PREM-enkäterna som finns idag, har en särskild egenskap hos indikatorer ställts 

central på olika vis, nämligen att man mäter vad som är viktigt för patienter. Att mäta vad 

patienter själva tycker är viktigt kan tänkas vara ett kriterium för begreppet patientupplevd 

kvalitet. Att använda för patienter viktiga aspekter, som kvalitetsindikatorer, är en logisk 

följd av detta resonemang. 

Under 2012 publiceras det första förslaget till en nationell patientenkät inom 

cancervården. I rapporten beskrivs enkätens syfte vara att uppfölja och utvärdera vård ur 

ett patientperspektiv genom att ”kartlägga hur patienterna uppfattar och värderar viktiga 

inslag i vården, såsom information, kommunikation, kontinuitet, kontaktmöjligheter, 

ledtider och väntetider”,1 medan en effekt av enkätundersökningar också anges vara att 

bidra med information till öppna jämförelser. Inför rapporteringen görs en inventering av 

tidigare undersökningar.  

 

”Flera av de inventerade patientenkäterna bygger på olika former av 
patientintervjuer för att identifiera betydelsefulla frågeområden. De 
frågeområden som identifierades är väntetider, inflytande, diagnosbesked, 
kontakt med vården, samordning, information, symtomlindring, biverkningar, 
stöd, förtroende, kontinuitet, personalens kompetens och bemötande. Dessa 
frågeområden har därför fått fungera som utgångspunkt för ett första 
enkätutkast.” 2 
 
Nationell enkät till patienter inom cancervården – förslag till modell 

 

                                                             
1 Socialstyrelsen, Nationell enkät till patienter inom cancervården – förslag till modell. Artikelnr 2012-7-1. 2012, 
Stockholm. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1.pdf (Hämtad 
2017-10-19) sid 9. 
2 Ibid, 33. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18753/2012-7-1.pdf
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Uppdraget att ”utforma en enkät och en vägledning för datainsamling utifrån 

kvalitetsdimensioner som kan användas på olika populationer av personer med 

cancersjukdom” går till Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV) vid Landstinget i 

Östergötland, som vidare föreslår att målen för den nya cancerenkäten ”bör vara att 

fungera som frågebank för PREM-indikatorer i de nationella kvalitetsregistren” och att 

data bör registreras som regionalt och nationellt representativa data.3 På så vis kan de 

lagrade svaren inte användas för att följa effekten av riktade åtgärder på en viss enhet eller 

kvalitetsutveckling inom denna.4 För det ändamålet kan istället mätning göras lokalt hos 

vårdgivaren och via kvalitetsregister.  

Cirka 70 procent av alla nationella kvalitetsregister i Sverige använder i dagsläget eller 

planerar att använda patientrapporterade upplevelsemått (PREM) i sina dataregistreringar, 

enligt en sammanställning som har gjorts av PROM-nätverket.5 Måtten hämtas ofta från 

några av de tre större PREM-enkäterna Nationell Patientenkät SVF, KUPP och RCC:s 

cancerenkät som omnämns ovan. Dessa innehåller frågeställningar och skalor som har 

utarbetats genom olika processer och vilar också till viss del på olika teoretiska grunder. I 

syfte att utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, eller att öka den patientupplevda 

kvaliteten, finns flera relevanta frågor att ställa gällande bedömningsgrunder för vilka 

PREM-frågor som bör ingå i ett visst register eller hur data bör inrapporteras, bland annat 

vilka målsättningar som finns med mätningen. 

Det finns åtminstone två funktioner som nog bör särskiljas i utveckling av och mätning 

genom PREM-instrument. Funktionerna kan härledas ur olika antaganden gällande vad det 

är som mäts, och kan ses mot bakgrunden att kvalitet är ett till del normativt begrepp och 

att vi har särskilda mål som vi vill nå inom vården. Å ena sidan kan mätning av patienters 

upplevelser användas till att kartlägga och utveckla vården utifrån särskilda ideal eller 

målsättningar, exempelvis med avseende på likvärdighet, eller komparativt under 

målsättningen att utvärdera en insats på ett visst område – exempelvis det standardiserade 

vårdförloppet. 

                                                             
3 Nationell enkät till patienter inom cancervården, sid 24.  
4 Regionalt cancercentrum Sydöst, Enkät för att mäta patienternas upplevelser av cancervården (PREM) Utlämning, insamling 
och överföring till INCA, https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/sydost/patientenkater/prem_projektrapport_sydost_-nov_2013.pdf 
(Hämtad 2018-01-05) Sid 10. 
5 PROM-nätverkets sammanställning, Översikt av PROM och PREM inom de Nationella Kvalitetsregistren (2017). 
http://rcso.se/wp-content/uploads/2017/11/%C3%96versikt-av-PROM-och-PREM-inom-de-Nationella-
Kvalitetsregistren-2017.pdf (Hämtad 2018-01-03). 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/sydost/patientenkater/prem_projektrapport_sydost_-nov_2013.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/sydost/patientenkater/prem_projektrapport_sydost_-nov_2013.pdf
http://rcso.se/wp-content/uploads/2017/11/%C3%96versikt-av-PROM-och-PREM-inom-de-Nationella-Kvalitetsregistren-2017.pdf
http://rcso.se/wp-content/uploads/2017/11/%C3%96versikt-av-PROM-och-PREM-inom-de-Nationella-Kvalitetsregistren-2017.pdf
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Men å andra sidan finns en funktion som kan ses mot bakgrund av att PREM-frågor mäter 

vad patienter tycker är viktigt. Utifrån det här antagandet kan PREM tänkas bidra med 

underlag för kvalitetsutvecklande åtgärder utifrån ett patientperspektiv, vilket i sin tur kan 

tänkas vara en insats som möter upp målsättningar i exempelvis Socialstyrelsens riktlinjer 

att arbeta patientcentrerat, eller vara en metod för ökad patientnöjdhet. Givet att brukare 

av vård värderar likvärdighet och upplever att det standardiserade vårdförloppet är av 

godo, tangerar förstås de två nämnda funktionerna. Dessa perspektiv bidrar dock till två 

olika förutsättningar för mätning och val av indikatorer. 

Vi kommer i den här rapporten att lägga fokus på den senare funktionen, utifrån 

perspektivet hos 28 av Blodcancerförbundets medlemmar och deras berättelser och 

resonemang om kvalitet i vården. 

 

Att mäta patientupplevd kvalitet 
Att mäta vad patienter själva tycker är viktigt, är en vansklig uppgift. Oavsett incitament 

för och nytta med detta, finns problem som tycks vara svårbesegrade. Kvalitet är ett 

begrepp som rymmer eller förmedlar både deskriptiva grunder och normativa följder. Det 

förra kan uttryckas som kriterier för eller tecken på vad som är kvalitet i ett visst 

sammanhang, dvs indikatorer, emedan normativiteten utgörs av vad vi tänker oss att 

kvalitet eller ökad kvalitet leder till och därigenom varför kvalitet är önskvärt.  

 

Utifrån det här antagandet kan vi tänka oss att begreppet kvalitet egentligen inte har en 

reell motsvarighet, utan att dess funktion i första hand är att koppla samman dessa grunder 

och följder som ett mellanbegrepp.6 Begreppet kan så ges olika innebörder i olika system 

eller diskurser, och utifrån olika perspektiv. Innebörden av Patientupplevd kvalitet kan alltså 

tänkas komma av just patienters upplevelser av och inom vården. En relevant fråga i 

sammanhanget är nog: Är ”patienter” en meningsfull representation av något reellt?  

                                                             
6 Resonemanget förs med utgångspunkt i den teoretiska modellen av kvalitet som ett ”mellanbegrepp”. Se Lindahl, L. 
& Odelstad, J. (2013). The Theory of Joining-Systems. In D. Gabbay, J. Horty, X. Parent, R. van der Meyden & L. 
van der Torre (red.): Handbook of Deontic Logic and Normative Systems, sid. 545-634. London: College Publications. 
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På olika vis söker enkätframställare uppnå objektivitet i mätningar av subjektiva 

upplevelser, samtidigt som de söker hitta metoder och ingångar att fånga patienters 

värderingar. I resonemang om PREM-enkäter i Sverige uttrycks ofta att instrumenten eller 

frågeställningarna är validerade. Men validitet kan undersökas och avgöras utifrån olika 

perspektiv och metoder, och likaså kan den interna konsistensen mellan frågeställningar 

undersökas utifrån olika antaganden.7  

I utredningar och informationsmaterial kring PREM används begreppen patientupplevelse 

och patienttillfredsställelse/nöjdhet ibland ombytlig och ibland med särskiljning. 

Patientupplevelse förutsätts vara något som i lägre grad är kopplat till patientens 

förväntningar och utvecklingen rör sig därför mot att begreppet patientupplevelse hellre 

används.8 Huruvida mätningen faktiskt görs av upplevelser snarare än nöjdhet är svårt att 

avgöra. Frågor besvaras inte enbart utifrån förväntningar, utan också utifrån vår förståelse 

av språket, tidigare erfarenheter, våra föreställningar och dessutom särskilda faktorer som 

inverkar på vår upplevelse av vad som undersöks i enkäten.9  Upplevelsen att ”få 

information” kan exempelvis formas av huruvida informationen är önskvärd eller ej, om 

den är skriftlig eller muntlig och hur den kan följas upp genom frågor och samtal. Av den 

här anledningen spelar också tidpunkten för mätning roll. 

Trots teoretiska svårigheter finns skäl att söka svar på vad människor tycker är viktigt för 

kvalitet i vården eller vad de tycker att kvalitet är. I kvalitetsutvecklingsprocesser har co-

designing mellan patienter och vårdpersonal blivit allt vanligare, och kan ge ett värdefullt 

underlag för förbättringsåtgärder genom att identifiera brister och behov från olika 

perspektiv.10 

Syftet med Blodcancerförbundets undersökning är inte att försöka avgöra vad patienter 

värderar generellt eller vilka frågor som bör ställas i en PREM-enkät. Förhoppningen är 

istället att vi genom den här rapporten ges möjlighet att belysa förutsättningar, 

förhållningssätt och aspekter av vården som vi tror kan vara svåra att undersöka genom 

standardiserade enkäter, och som är särskilt relevanta för Blodcancerförbundets 

medlemmars upplevelse av kvalitet inom vården. 

                                                             
7 Pettersen Kjell I., Veenstra Marijke, Guldvog Bjørn, Kolstad Arne; The Patient Experiences Questionnaire: 
development, validity and reliability, International Journal for Quality in Health Care, Volym 16, Nr 6, 1 december, 
Sages (2004). Sid 458. 
8 Lindblom H, Sambanden mellan tillfredsställelse med och upplevelse av vården och patientrapporterat hälsoutfall – En 
litteraturöversikt. PROM-Center, 2013. http://rcso.se/wp-content/uploads/2015/10/Sambanden-mellan-
tillfredsst%C3%A4llelse-med-och-upplevelse-av-v%C3%A5rden-och-patientrapporterat-h%C3%A4lsoutfall.pdf 
(Hämtad 2017-10-19). Sid 8. 
9 Wilde et Al. Quality of Care from a Patient Perspective: A Grounded Theory Study. Scandinavian Journal of Caring 
Sciences, 7:113-120 (1993). 
10 Gustavsson, S., Gremyr, I., & Kenne Sarenmalm, E.Using an adapted approach to the Kano model to identify 
patient needs from various patient roles. The TQM Journal, 28(1) 151–162 (2016). 

http://rcso.se/wp-content/uploads/2015/10/Sambanden-mellan-tillfredsst%C3%A4llelse-med-och-upplevelse-av-v%C3%A5rden-och-patientrapporterat-h%C3%A4lsoutfall.pdf
http://rcso.se/wp-content/uploads/2015/10/Sambanden-mellan-tillfredsst%C3%A4llelse-med-och-upplevelse-av-v%C3%A5rden-och-patientrapporterat-h%C3%A4lsoutfall.pdf
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Intervjuer 
För att undersöka vilka aspekter som kan tänkas ingå i eller vad som är viktigt för 

patientupplevd kvalitet utifrån patienters perspektiv, hålls intervjuer, enskilt och i grupp. 

Intervjuerna har två funktioner. Den ena är att undersöka vilka upplevelser våra 

medlemmar själva väljer att ta upp och hur de resonerar kring värdet av olika aspekter av 

vården. Den andra funktionen är att undersöka hur särskilda begrepp används och förstås. 

Ett antagande görs att de upplevelser som förs fram under intervjuer är minnesvärda eller 

värda att tas upp och att de därför också kan antas vara viktiga för deltagaren.  

Tre frågor, som är framtagna utifrån särskilt relevanta perspektiv, ligger till grund för 

intervjuerna: 

• Vilka erfarenheter har varit betydande för din upplevelse av kvalitet inom och i 

möte med vården? 

• Vad har varit/är viktigt för dig för att du ska få goda upplevelser av och inom 

vården? 

• Vilka frågor tycker du ska ställas i en enkät som har till syfte att undersöka 

patienternas erfarenheter av vård och ge idéer till hur vården kan förbättras? 

Intervjuerna görs under fri form och patientberättelser nedtecknas utan på förhand 

framtagna kategorier, även kallat ”induktiv kategoriutveckling”.  

Metoden som används för att undersöka begrepp och frågeställningar beskrivs utförligt av 

bl.a. Gordon Willis i boken Cognitive Interviewing: A Tool for Improving Questionnaire Design. 

Den syftar vanligtvis till att testa frågeformulär med avseende på hur respondenter 

uppfattar och upplever frågeställningar. Här används alltså metoden för att undersöka både 

PREM-frågor (items) och deltagarnas egna berättelser om upplevelser, i syfte att 

konkretisera och exemplifiera begrepp.  

Upplägget ”patientresan” används genom vilken deltagarna går igenom sina upplevelser 

kronologiskt, och kompletteras med reflektionsfrågor kring items tagna från PREM-

forskning. 

Deltagarna får information om PREM som mätmetod och bakgrunden till 

undersökningen; att Socialstyrelsen i målsättning att främja patientcentrerad vård vid 

kronisk sjukdom har beviljat Blodcancerförbundet medel. Deltagarna ges också 

information om att undersökningen ligger till grund för ett magisterarbete som skrivs på 

Högskolan i Gävle av rapportförfattaren. 

 



13 
 

Under den första gruppintervjun närvarar en medlyssnare vars uppgift är att nedteckna 

patientberättelser och framträdande eller återkommande upplevelser utifrån en 

innehållsanalys. Valda frågeställningar presenteras och deltagarna ombeds att berätta fritt 

om upplevelser utifrån sina ”patientresor”. Samtalet pågår i 1,5 timme och avslutas med 

paus. Undersökningen återupptas med en kognitiv intervju under vilken deltagarna får 

svara på spontana och förberedda reflektionsfrågor (probes) när ord eller upplevelser 

behöver förklaras närmre. Detta gäller för breda, abstrakta och normativa begrepp som 

”bra”, ”tillräcklig”, ”empatisk”, ”kommunikation” och dylikt så att begreppen exemplifieras 

utifrån särskilda erfarenheter eller tänkbara situationer och handlingar.  

De enskilda intervjuerna utförs via telefon eller fysiskt efter överenskommelse. Samtliga 

samtal nedtecknas och en sammanställning görs. Särskilda resonemang om upplevelser av 

kvalitet har identifierats genom att de är återkommande i det samlade underlaget och att 

de på olika vis uttrycks vara viktiga eller mycket viktiga för deltagarna. Dessa tolkas, med 

utgångspunkt av den teoretiska diskussionen, vara meningsfulla aspekter av patientupplevd 

kvalitet. 

 

Våra deltagare 
Tre tillfällen för gruppintervjuer förlades under en helg och information om 

undersökningen annonserades via Blodcancerförbundets Facebooksida. Intressenter tog 

kontakt med kansliet och fick därefter information om projektet och möjliga upplägg till 

medverkan. De som återkom gavs ytterligare information och förslag på upplägg utifrån 

angivna preferenser och inklusionskriterier som har tagits fram i syfte att skapa en 

spridning i grupperna. Frågor om bakgrundsinformation gäller RCC-område, diagnos 

samt hur ofta de genomgår behandling eller träffar läkare under ett år.  

 

 

 

 

  

                                                             
11 För multisjukdom införs värden i flera diagnosgruppskategorier. 

RCC-område N  Antal i varje diagnosgrupp N11 

RCC Norr 
 

1  Kronisk lymfatisk leukemi 4 

RCC Stockholm-Gotland 
 

14  Kronisk myeloisk leukemi 1 

RCC Syd 
 

2  Myelom 8 

RCC Sydöst 
 

2  Högmalignt lymfom 6 

RCC Uppsala Örebro 
 

5  Lågmalignt lymfom 3 

RCC Väst 4  Myeloproliferativa Neoplasier/ 
myelodysplastiskt syndrom 

7 
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Blodcancerförbundets insamlade patientberättelser, som ligger till grund för valet av 

kategorier, lyfts på olika vis fram i texten som följer. Syftet med detta är dels att illustrera 

vad som avses när olika begrepp används samt vilka kontexter som tycks vara relevanta för 

förmedlade upplevelser, och dels att låta deltagarnas erfarenheter komma vården till godo.  

 

Förutsättningar vid besked 
Under en blodcancerpatients resa i vården kan oroväckande besked avlösa varandra, i 

synnerhet vid multisjukdom. Samtliga deltagare har fått ett eller flera besked som de inte 

har varit beredda på. Dessa har hanterats på mycket olika vis. Beskeden som här åsyftas 

handlar om diagnos, sjukdomsutveckling, behandlingsval, inplanerade operationer eller 

nya förutsättningar som patienten måste anpassa sig till, exempelvis förekomst av risken 

att inte kunna få barn. För flera av våra deltagare var upplevelsen av det första 

diagnostillfället mycket svår. För andra kom chocken först i efterhand, som en försenad 

upplevelse av händelsen att få ett besked.  

Trots svårigheten i att få ett allvarligt besked, berättar vissa av deltagarna om viktiga 

positiva aspekter av upplevelsen. Några exempel som kan belysas här är att bli tagen på 

allvar och få sina misstankar om allvarliga hälsoproblem bekräftade, att bli lyssnad på och 

att ges tillräckligt med information, enligt den egna definitionen. 

Flera faktorer inverkar på deltagarnas upplevelser. Tilltal, mängden avsatt tid för samtal 

och diskussion, efterföljande omhändertagande, tillgänglig information och förståelsen av 

den, samt vad som sägs i anslutning till beskedet, är sådant som ventileras under 

intervjuerna. Några av deltagarna gavs besked i samtal med primärvården, under besök 

eller genom telefonsamtal. Informationen om misstanke kan ges utan ytterligare 

information och vara startskottet på en mycket orolig tid inför det första besöket hos 

hematologen eller onkologen. Många beskriver fastställandet av diagnos som något 

livsomvälvande och chockerande – att existentiella frågor ”poppade upp” och att livet 

”vändes upp och ned”.  

Ett upplevt problem som påtalas under intervjuerna är att det första mötet i 

specialistvården avslutas alltför fort, och att patienten blir ensam lämnad åt chocken, i 

vissa fall utan information om vad som händer härnäst. Många vill erbjudas stöd eller 

samtalsstöd i direkt anslutning till det första diagnostillfället, exempelvis av en 

kontaktsjuksköterska som kan ”hjälpa en att smälta beskedet” och dessutom komplettera 

med information och en handlingsplan som gör situationen greppbar.  

De som blir inlagda direkt och påbörjar behandling strax efter diagnosticering, bär med sig 

olika erfarenheter av upplevelsen. Tillit och trygghet är förekommande begrepp och 

associeras till den kunskap och erfarenhet som ryms inom specialistvården. Men även ilska 

och ängslan som i synnerhet kopplas till bemötandet hos särskilda läkare. Den här aspekten 

återkommer vi till senare i texten. 
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Samtalsstöd vid behov 
Erbjudande om och möjlighet till samtalsstöd har under majoriteten av intervjuerna 

framhållits som mycket viktigt. Behovet av samtalsstöd uppstår vid olika skeden under 

patientresan och kan se olika ut. Under Blodcancerförbundets gruppintervjuer föll fokus 

på behovet av samtalsstöd vid diagnostillfället under vilket flera av deltagarna hade lämnats 

ensamma, efter att ha mottagit ett för dem chockande besked. Värdet kan vid det tillfället 

ligga i att bli ”uppfångad”, att inte lämnas ensam under chock, och att få hjälp med den 

första bearbetningen av information för att förstå denna. Dessa funktioner fann vissa 

deltagare hos sin kontaktsjuksköterska. 

”Ingen frågade mig om jag behövde stöd. Frågan i sig har ett värde. 
De kan säga `du kanske inte känner att behöver nu, men om du 

behöver så…´” 

Behovet kan också handla om att få hjälp att bearbeta svåra frågor och att ställa om sitt liv. 

Några av deltagarna som kände ett behov av samtalsstöd avböjde erbjudande om kurator 

på det behandlande sjukhuset och sökte sig istället till öppenpsykiatrin medan vissa som 

efterfrågade hjälp, inte fann den. 

Ytterligare ett scenario som förs fram är den tiden som kommer efter att en akut 

behandling är avslutad. Vissa deltagare har fått sina diagnoser och första intensiva 

behandlingar tätt inpå varandra och beskriver att de aldrig hann reflektera över sin 

situation. Först när de kom hem och hade återhämtat sig lite kom svåra känslor och tankar 

som de hade velat ha hjälp att förstå och bearbeta. Flera av deltagarna berättar att de 

nekades hjälp efter utskrivning eller att de upplevde att rätten till hjälp försvann när den 

sista behandlingen var över. 

”Alla vill inte sätta sig ned och prata om eländet” 

Under samtalen härleds behovet av samtalsstöd ibland till särskilda förutsättningar som 

relateras till kronisk sjukdom; att vara frisk och sjuk samtidigt, att vara för sjuk för att vara 

frisk, men för frisk för att vara ”sjuk” och att oro för framtiden och hälsan kan variera 

kraftigt. Att känna behovet av stöd, men inte veta vart man kan vända sig, är en situation 

som rymmer komplexitet för vissa av deltagarna. Det kan handla om känslan av att man 

inte bör be om hjälp, att andra som är ”sjukare” bör ges företräde och att man inte känner 

att man tillhör den behandlande enheten längre och därför inte har tillstånd att be om 

hjälp. 

Tankar framförs om nyttan av tillgång till en kontakt vid behov, som kan lyssna, eller hjälpa 

till att forma strategier att hantera särskilda problem. Flera nämner Blodcancerförbundets 

olika aktiviteter vid berättelser om behov av samtalsstöd eller psykosocialt stöd. Dessa 

aktiviteter beskrivs vara stödjande framförallt i egenskapen att bidra med djupare 

information om olika tillstånd och behandlingar och social gemenskap. 



17 
 

Information  

Under intervjuerna har ett särskilt begrepp ställts centralt, nämligen information. Behov av 

information och upplevelsen av adekvat eller för lite information rymmer många aspekter 

som är svåra att redogöra för. Starka känslor som rädsla, kontroll, vanmakt, oro och glädje 

är utfall av dessa upplevelser. Kunskap och information utgör så portaler till nya 

föreställningsvärldar; framtida scenarion, farhågor och beslut. Informationsöverföring från 

vården kan forma individens beslutsunderlag och upplevelse av handlingsutrymme och så 

handla om ett slags maktöverföring. 

Behov av flera typer av information om vård, diagnos och vårdprocesser och att bli 

informerad, eller att få veta vilken typ av information som är tillförlitlig, är påtalade behov 

hos många av våra intervjudeltagare. Dessa behov beskrivs genom varierande upplevelser 

och presenteras därför under skilda rubriker i den här rapporten, nämligen: 

 

▪ Valbar detaljerad eller mer omfattande information om diagnos. 

▪ Information och uppföljning under sjukdomsförlopp. 

▪ Information om vårdprocesser och strukturer som patienten befinner sig i 

och möts av under patientresan. 

 

I en diskussion om vilka upplevelser som är viktiga för kvalitetsbedömningen hos våra 

intervjudeltagare kan dessa tre punkter framhållas, men samtidigt har de utryckts med 

särskilda villkor. ”Valbar”, som är ett villkor för den första punkten, kan härledas till 

resonemang om personliga preferenser och behov hos patienter. Den andra punkten bör 

problematiseras utifrån frågor om vad som är ett sjukdomsförlopp och den tredje listade 

punkten rymmer villkoret att information om vårdprocesser och strukturer är önskvärt i 

synnerhet eller enbart när den behandlar kontexten som är relevant för patienten. Dessa 

delar diskuteras under följande underrubriker. 
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Valbar detaljerad eller mer omfattande information om diagnos 
Bland undersökningens deltagare finns ett uttryckt behov av detaljerad information om 

både förväntade och potentiella utfall, utifrån olika sannolika och mindre sannolika 

scenarion. Några av intervjusamtalen problematiserar rollerna hos läkare och patienter och 

relationen dem emellan. Deltagarna diskuterar i sammanhanget information om den egna 

diagnosen och provresultat utifrån ett rättighetsperspektiv, genom frågor om vem som 

äger rätten till kunskap och vilket tolkningsföreträde läkaren har i situationer som handlar 

om värdering av risker och nytta.12 

”I journalen står det: `har givit tillräcklig information´, men jag 
förstår fortfarande inte. […] De säger `läs inte på internet´ - klart 
man läser på internet! De borde istället fråga: vad har du läst på 
internet?” 

Många av deltagarna uttrycker att läkare tycks vara motvilliga att delge detaljerad 

information om risker och potentiella sjukdomsförlopp. Frågor om biverkningar, 

långtidseffekter av medicinering eller behandlingar, statistik gällande överlevnad och 

förväntade utfall beskrivs som svåråtkomliga. Google och internet är återkommande 

begrepp under intervjuerna och flera av deltagarna beskriver att de tar hjälp av 

Facebookgrupper för att få mer information om sin diagnos.  

Behov av djupare kunskap och möjlighet att verifiera eller avfärda information på internet, 

eller behovet av kontroll genom att kunna ta i beaktande olika potentiella förlopp och 

risker, gör att många av deltagarna känner sig missnöjda med mängden information som 

delges under vissa tillfällen av vården. Dessa behov påtalas också i fokusrapporten 

Patientens lärande som publicerades 2003 via det medicinska programarbetet MPA.13 

Samtidigt är önskemål om detaljerad information inte ständigt närvarande. Flera av 

intervjudeltagarna, som fick sin diagnos i ett akut skede, beskriver att de upplever att de 

gavs tillräckligt med information under diagnostillfället eftersom att de inte hade ”kunnat 

ta in mer”.  

Det tidigare nämnda villkoret ”valbarhet” bör lyftas fram eftersom olika personer vill veta 

olika mycket om sin diagnos, risker och framtiden. Att känna oro och ångest kan vara 

utfall både av att få för mycket och för lite information, utifrån de individuella behoven 

och preferenserna. Av den anledningen är det också svårt att veta vad ”tillräckligt” betyder 

när begreppet används.  

Majoriteten av deltagarna efterfrågar på förhand utarbetad och tillförlitligt djupgående 

information som kan ges vid efterfrågan. Detta föredras mot den ibland motsägelsefulla 

                                                             
12 Problem med upplevelsen av otillräcklig information framhålls också i Socialstyrelsens rapport   SoS - 

Statistikrapport, Patientens rätt till information, delaktighet och medinflytande - Läget efter lagändringarna 1 januari 

1999, artikelnummer: 2003-103-5. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10582/2003-103-5_20031035.pdf (Hämtad 

2018-01-19). Sid 10. 
13 Stockholms läns landsting (MPA), Fokusrapport - Patientens lärande (2003). Sid 18. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10582/2003-103-5_20031035.pdf
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informationen som går att finna via internet. Men i valet mellan för lite information och 

information som eventuellt inte är tillförlitlig, föredras ofta det senare, eftersom man då 

kan försöka bilda sig en egen uppfattning genom kritisk läsning. Många av deltagarna har 

valt att följa särskilda kanaler och källor som uppfyller olika kriterier för trovärdighet och 

tillförlitlighet, emedan andra inte använder ett särskilt system för att söka sig till 

information.  

Ett angränsande behov av information gäller bieffekter och biverkningar av behandling och 

medicinering. Vi kommer dock att återkomma till detta under kategorin Personorienterat 

förhållningssätt hos vårdpersonal (sid 23). 

 

Information och uppföljning under sjukdomsförlopp 

Den fortlöpande informationsöverföringen vård och patient emellan, gällande exempelvis 

prov- och undersökningsresultat, kan ske brevledes, telefonvis eller genom 1177 

Vårdguidens tjänster och utgör för vissa deltagare den huvudsakliga kommunikationen med 

vården. 

Hur resultat och provsvar presenteras varierar med ansvarig läkare och landsting. Vissa 

deltagare ges en personlig presentation av värden, med uppföljande samtal, medan andra 

ges digital tillgång till värden, utan ytterligare information eller kontakt med vården. Ett 

vanligt presentationsformat för brevutskick är provresultat med en värderande anteckning 

i form av ”värden ser okej ut”, men utan kompletterande information om varför dessa 

värden är okej och i relation till vad eller hur dessa värden ska tolkas genom olika 

perspektiv. Formatet problematiseras under intervjuerna utifrån vilka 

tolkningsmöjligheter som finns och syftet med informationsöverföringen. 

Tolkningsmöjligheter ur deltagarnas perspektiv kan vara mot bakgrund av hur 

sjukdomsförloppet vanligtvis ser ut eller hur patientens eget sjukdomsförlopp ser ut eller enbart 

mot värdet av den sista provtagningen, eller i relation till normala värden. Deltagarna uttrycker 

här ett behov av kontextuell information som gör värdet begripligt och möjligt att 

resonera kring, utifrån olika perspektiv. Olika strategier används för att öka förståelsen 

efter att deltagarna har givits information som vid tillfället upplevdes som otillräcklig – om 

diagnos, provresultat eller svar på särskilda frågor. 

Att ringa och ställa frågor om provresultatens innebörd är en strategi som tas upp, men 

reaktionen på detta från vårdens sida varierar. Vissa deltagare ringer systematiskt upp sin 

behandlande enhet, eller mailar sin läkare. Andra beskriver att de vid tillfällen har upplevt 

ett motstånd hos sin mottagning att besvara frågor och föra samtal om provresultaten. 

Ett tillfälle då uppföljning av information blir särskilt viktig är vid de tillfällen 

informationen har initierat ett särskilt beteende hos patienten, och då beteendet kan 

kopplas till ett övergående tillstånd eller en specifik situation. Flera av deltagarna tar upp 

exempel på situationer då de givits information om medicinering och kostråd och att de 

sedermera följt anvisningar under osäkerhet om när de bör upphöra med detta.  
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Det personorienterade förhållningssättet, som vi kommer att återkomma till i denna 

rapport, är relevant i sammanhanget att den information som ges, också är anpassad efter 

patientens egna förutsättningar. 

I vissa situationer då information ges av vården har patienten inte fullgoda möjligheter att 

ta den till sig. Förutom under tillfällen då allvarliga besked ges, belyses särskilt ronden 

som ett sådant. Ett förslag som vid flera intervjuer framförs är att vården skulle kunna 

hjälpa till med ett slags informationsplan kopplad till behandlings- eller sjukdomsförlopp, 

så att patienter redan på förhand vet vid vilka tillfällen eller tillstånd de bör kontakta 

vården för att efterfråga ny eller kompletterande information.  

Att få tips om tillförlitliga källor på internet och att ta med sig på förhand nedskrivna 

frågor inför läkarbesök, eller ha block och penna vid sängkanten inför ronden, var några 

konkreta strategier som föreslogs kunna hjälpa patienten att eftersöka information. 

 

Information om vårdstrukturer  
Den aspekten som här framhålls som separat, men uppenbarligen är besläktat med övriga 

”informationsaspekter”, är identifierad utifrån de behov eller önskemål av en viss typ av 

information som har påtalats under Blodcancerförbundets intervjuer, nämligen att förstå 

varför och hur processer, strukturer och utfall inom vården ser ut som de gör och hur man 

som patient bör navigera i dessa. Information om vilka enheter som samarbetar, till vilken 

enhet man själv hör under vilka förutsättningar och varför, är frågor som kan hjälpa 

patienten att avgöra vart den bör vända sig, vad den kan förvänta sig och skapa en känsla av 

sammanhang. 

I synnerhet multisjuka deltagare beskriver frustration och förvirring över den kontextlösa 

informationen de ges vid olika situationer då de söker sig till vården. Deltagare under både 

gruppintervjuer och enskilda intervjuer förklarar att de har ett behov av att förstå, för att 

kunna undersöka rimligheten i processer som kan upplevas som kaosartade. För att bättre 

förstå och kunna navigera i vårdsystemet föreslås bl.a. information om för patienten 

relevanta kontaktvägar, gränser för ansvarsområden utifrån de parametrar som vården 

använder - dvs var patienten kan söka hjälp, beroende på skäl och tidpunkt, samt skäl till 

ansvarsuppdelning och hänvisningar. Det senare tas upp av några deltagare som ett slags 

svar på behovet av att söka rimlighet. ”Om jag bara visste varför, skulle det vara enklare 

att acceptera”.  
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Samordning och tillgänglighet 
Att behöva åka in till akuten för att ”hamna rätt”; för att bli remitterad eller få genomgå en 

kontroll var inte ovanligt bland intervjudeltagarna. I många fall används akuten på 

uppmaning av läkare som ett slags växel inom vården, genom vilken patienter kan forslas 

till rätt instans. Flera av deltagarna beskriver sig själva som ”informationskapslar” och 

”flygande organ” som färdas mellan enheter och läkare för undersökningar och 

behandlingar. Behovet av samordning handlar inte bara om översikt av patientens totala 

vårdsituation och planering därigenom, utan också om informationsöverföring mellan 

enheterna.  

 
”Jag står mellan alla stolar. Remitterad hit och dit. Jag orkar inte. Jag 

orkar inte sköta hemmet. Jag får inte tag i specialistvården. 
Vårdcentralen tar i vart fall emot alla med samma prioritet. Jag 

behöver verkligen självdisciplin för att orka. […] Jag vill inte klaga 
över enskilda läkare. Det är aldrig någon som har varit otrevlig. De 

har bemött mig på ett respektfullt sätt. De är själva utsatta för 
systemet.” 

”Han hade tid för att prata om diagnosen - han avsatte en 
halvtimme varje gång och det har aldrig känts som att han har varit 

stressad. Han försökte klämma in undersökningar under samma dag. 
Försökte bjuda till på det. Det känns som att dom bryr sig om mig. 

Och det är väl en fördel med ett mindre sjukhus. Kontaktvägarna är 
inte lika långa och krångliga.” 

 

Behovet av information om vart man som patient bör vända sig i vården beroende på skäl 

och tidpunkt, har behandlats här intill men att behovet faktiskt kan mötas upp, och att det 

i vården finns någonstans att vända sig, är en aspekt av tillgänglighet. Upplevelser av ångest 

inför helgen och osäkerhet om vart man bör vända sig när sjukdomstecken framträder, 

ingår i underlaget för den här kategorin. Väntetider på akuten och bristande kunskap hos 

läkare i primär- och akutvård är sådant som ventileras under berättelser om när multisjuka 

blodcancerpatienter söker vård för tillstånd som inte uppenbart hör till sektionen för 

hematologi. 
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Kontinuitet  
Deltagarna i undersökningen beskriver att det vore värdefullt att ha samma läkare under 

tiden de ges behandling och omvårdnad hos hematolog eller onkolog, och de som har haft 

den erfarenheten belyser spontant att detta har varit positivt. Byte av behandlande eller 

ansvarig läkare beskrivs dock inte nödvändigtvis som ett problem i sig. Önskan om 

kontinuitet tycks för många av deltagarna handla om behov av en personlig vårdsituation 

som inger trygghet och egentligen kanske vi talar om effekter av kontinuitet, när vi talar 

om upplevelsen av kontinuitet. Dessa kan handla om känslan av att vården vet vem man 

är, vad man har för sjukdomshistorik, att man kan namnet på sin läkare vid kontakt med 

mottagningen och att man vet vad som kan förväntas vid ett läkarbesök.  

Vissa av dessa effekter kan åstadkommas genom en kontinuerlig sköterskekontakt, 

framhålls under flera intervjuer och illustreras genom berättelser om långvariga kontakter 

med sköterskor som deltagarna kan känna sig trygga och personliga med. 

På olika vis framhålls värdet av kontinuitet genom exempel på upplevelser av brister som 

illustreras genom berättelser om vikarierande personal som ”inte bryr sig” eller ”inte har 

koll”. Några av intervjudeltagarna beskriver särskilda situationer i vilka misstag som 

felordinering av medicin, utebliven kontakt och bedömningar på felaktiga grunder härleds 

till personalomsättning eller oerfarenhet hos sjukvårdspersonal. 

 

Hjälp att undersöka och använda handlingsutrymme 
Något som återkommande påpekas under intervjuer är vikten av att ges verktyg till att 

bättre kunna hantera sin sjukdom och hälsa. Detta kan handla om att få träffa en dietist 

eller sjukgymnast och att få information om hur man bör leva för att förbättra sin hälsa, 

utifrån sina egna förutsättningar, samt vilka potentiella medel som finns tillgängliga för 

detta. Här nämns exempelvis information om rehabilitering, träningsgrupper eller andra 

aktiviteter för sjukdomsdrabbade samt tillförlitlig litteratur om hur hälsa kan främjas. 

I resonemang kring behovet av hjälp att undersöka handlingsutrymmet beskriver flera av 

deltagarna vårdens reaktioner som ”ogenomtänkta” och ”oengagerade”. 

”Hon sade att jag kunde fortsätta leva som vanligt, men hon vet ju 
inte hur mitt vanliga liv ser ut.” 

Få av deltagarna berättar att de har fått hjälp med detta i den utsträckning de hade önskat 

och vissa problematiserar vårdens syn på patienten; att den är reducerande och inte 

behandlar människan bakom sjukdomen. Att hitta verktyg till att hantera sin sjukdom och 

må bättre beskrivs inte i huvudsak handla om att försöka behandla sjukdomen, utan istället 

läggs fokus på strategier att stärka kroppen som ska orka bära sjukdomen. Många beskriver 

att strategier att främja hälsan kan inge en känsla av kontroll eller minska känslan av 

hopplöshet och vanmakt.  
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Personorienterat förhållningssätt hos vårdpersonal 
”Personorienterat förhållningssätt” innebär här att ett omhändertagande och olika delar av 

detta anpassas efter individens särskilda förutsättningar. Och att individens särskilda 

förutsättningar ligger till grund för kommunikation och vägledning, i den mån det är 

möjligt och nyttigt. De patientberättelser som ligger till grund för kategorin 

problematiserar det systematiska och standardiserade, som tycks vara missanpassat vid de 

tillfällen patienten avviker från något slag norm. Men det personorienterade 

förhållningssättet handlar inte enbart om anpassning till det individuella behovet, utan 

handlar nog också om formen på mötet människor emellan och vilka roller de i stunden 

antar.  

Många av Blodcancerförbundets medlemmar har ett nedsatt immunförsvar men behöver 

sporadiskt ta sig till vården för provtagningar. När provsvaren ska uppföljas hos 

behandlande läkare, har kanske två resor under loppet av ett par veckor inplanerats. Detta 

kan kräva flera timmars frånvaro från arbete eller innebära ökad risk för infektion, under 

ett läge då man kanske helst vill vara försiktig med sin hälsa. Få av intervjudeltagarna 

beskriver ett samarbete med sjukvården i syfte att planera in besök med hänsyn till 

personliga förutsättningar.  

”Det tar en timme dit och en timme tillbaka, och jag fick en kvart 
med `allt ser bra ut´.” 

Praktiska problem som uppstår till följd av hur besök inbokas, vilken information om detta 

som ges på förhand och val av kontaktvägar, kan i vissa situationer bidra till att ”bägaren 

rinner över”. Att ha ett patientperspektiv eller personorienterat förhållningssätt vid 

planering av besök kan exempelvis innebära att ge information om hur lång tid ett besök 

förväntas ta, inklusive eventuell osäkerhet, att undersöka patientens möjligheter att ta 

ledigt eller ta sig iväg under vissa tider och dagar i veckan, och att undersöka vilken 

kontaktväg som är lämpligast vid kallelse. Detta uttrycktes under en intervju som att visa 

”respekt för livet i övrigt”. 

Önskemål och behov av individuell anpassning gäller inte enbart planering, utan också om 

kommunikation och bemötande. Det personcentrerade förhållningssättet tycks vara en 

förutsättning för kommunikation gällande en individs specifika situation och sjukdomsbild 

men under våra intervjuer lyfts särskilda aspekter fram gällande upplevda problem kring 

detta. Under flera intervjuer framhålls att vården missar väsentlig information genom att 

inte ställa individuellt anpassade frågor, och att dessa frågor bör tas fram på basis av 

bakgrundsinformation om individen. Som exempel nämner deltagare att de vid tillfälle har 

givits informationen att de kan leva ”som vanligt”. Deltagarna beskriver att sådana 

”standardsvar” kan ge patienten falska förhoppningar inför framtiden, om livet som vanligt 

exempelvis innebär mycket fysisk aktivitet, och dessutom inge en upplevelse av att 

”vården” inte är lyhörd och seriös i sitt arbete. 
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Kommunikationsstil och bemötande 
Att få frågor om hur man mår, hur man har det och hur livet ser ut i övrigt är inte alltid 

bara småprat. Det kan vara den avgörande skillnaden mellan upplevelsen att 

vårdpersonalen bryr sig och att man är ”ett föremål för deras yrkesutövande”. Ett ämne 

som behandlas djupgående under intervjuerna är olika typer av bemötande inom vården 

och vad ett bemötande egentligen är. Det sistnämnda ska inte avhandlas här, men frågan är 

högst relevant i ett avseende, nämligen map dess mätbarhet.  

Det goda bemötandet kännetecknas av deltagarna med begreppen respekt, lyhördhet, 

validering, att ta sig tid, vara personligt och saklighet. Dessa aspekter av gott bemötande 

rymmer i sig ytterligare aspekter. Några deltagare beskriver att deras behandlande läkare 

kunde vara burdusa, och korta i tonfallet, men värderar ändå bemötandet som gott. 

Tonfallet tycks här uppfattas som en del av läkarnas personligheter; ”hon är ju bara sån´ - 

hon menar inget illa”. Även samtal och möten som leder till att en patient hamnar mellan 

stolarna, eller inte kontaktas på utsatt tid, kan under vissa förutsättningar läggas utanför 

upplevelsen av bemötande. Bemötandet tycks i berättelser istället handla om det upplevda 

förhållningssättet till patienten och rimligheten i detta givet situationen som läkare och 

patient befinner sig i. Rimligheten som åsyftas här bestäms bl.a. av vad patienten borde 

kunna förvänta sig i den särskilda situationen vilket i sin tur kan handla om syn på 

professionalism, vilken roll läkaren bör spela, och rättighetsfrågor.  

”Han tittade på mig och sade `Hur mår du, egentligen? ´ Det var den 
första gången som jag fick den frågan”. 

Vissa tillfällen under patientresans gång framhålls oftare i berättelser om ett orimligt eller 

inadekvat bemötande. En särskild situation som belyses vid flera intervjutillfällen är då 

patienten önskar mer djupgående information om risker och förväntade negativa utfall, 

men får en upplevelse av att vårdpersonalen är nedlåtande eller nonchalant. Andra 

tillfällen som ventileras handlar om möten i stressande eller skrämmande situationer som 

strax efter ett besked om diagnos eller vid riskfyllda behandlingar. Det ”dåliga” 

bemötandet beskrivs här som respektlöst, stressat, ilsket, nedlåtande, hurtigt, otrevligt 

och elakt. 

Ibland görs en distinktion av mötet mellan vårdpersonal och patient och det som uppstår 

mellan patient och vårdsystemet. Det senare kan beskrivas med referens till flera 

kontakter, möjligheter att nå vården och situationer som kan uppstå utöver det personliga 

mötet. Dessa upplevelser belyses under kategorin Samordning och tillgänglighet (sid 21).  

Många fina upplevelser av möten ventileras också och anknyter former av bemötande och 

kommunikation med ett personorienterat förhållningssätt. Ett exempel på detta är när 

kirurger kommer och tittar till patienten efter en operation, eller att bli hållen i handen av 

vårdpersonal. 
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Bättre möjligheter till egenvård och kontroll 
Behovet att kunna tolka provresultat själv var ett återkommande samtalsämne under 

intervjuerna och även om detta kan ses som ett önskvärt utfall av att ges tillräcklig 

information, kan saken också diskuteras utifrån ett tekniskt lösningsorienterat perspektiv. 

Under intervjuer med Blodcancerförbundets medlemmar uttrycktes inte enbart önskemål 

om att få ta del av provsvar och möjlighet att tolka dessa, utan också ett mer systematiskt 

verktyg till att möjliggöra detta. Detsamma gäller hjälp att, vid önskemål, fastställa 

indikatorer för sjukdomsutveckling under patientens egen monitorering.  

Diskussioner som förs vid intervjuer handlar dels om att förflytta kontroll och hantering 

från vården till patienterna och dels om att öka effektiviteten genom att provtagningar och 

uppföljning av dessa är mer behovsbaserade.  

 

Rehabilitering 
Tankar om rehabilitering förs spontant fram vid flera intervjutillfällen. Rehabiliteringen 

beskrivs både som ett slags brytpunkt och möjlighet till paus och reflektion; som något 

deltagarna har behov och önskemål om eller något som de redan har upplevt. Ibland 

berörs ämnet snarare genom synonymer och diskussion kring otillfredsställda behov av 

återhämtning utan att begreppet rehabilitering används. Flera av deltagarna är osäkra på 

vilka rehabiliteringsmöjligheter som finns och diskussion uppstår under gruppintervjuer 

om vem som har rätten att genomgå eller ansöka om rehabilitering, och var man gör detta.  

En annan lärdom är att hela innebörden av ordet rehabilitering var svår att förstå 
för patienterna. Ordet behöver definieras och förtydligas i enkäten så att såväl 
patienter som profession förstår vad som avses. Cancerrehabilitering är alla de 
insatser som görs för att möta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 
som patient och närstående har i samband med cancersjukdom, oavsett var i 
sjukdoms- och behandlingsförlopp eller inom vilken vårdnivå dessa befinner sig.14 

Enkät för att mäta patienternas upplevelser av cancervården (PREM)  

 

Frågor som förs fram under intervjuer handlar bland annat om vad som gäller vid kronisk 

sjukdom och när rätten till rehabilitering aktualiseras. Deltagarna noterar att olikheter 

föreligger landsting emellan och att vissa blir erbjudna antingen rehab eller ges 

information om var de själva kan söka ekonomiskt stöd för detta, medan andra aningen 

inte får någon information eller blir nekade denna insats. 

 

                                                             
14 Enkät för att mäta patienternas upplevelser av cancervården (PREM) - Utlämning, insamling och överföring till INCA (2013). 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/sydost/patientenkater/prem_projektrapport_sydost_-nov_2013.pdf. 

(Hämtad 2017-11-20). Sid 13. 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/sydost/patientenkater/prem_projektrapport_sydost_-nov_2013.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/sydost/patientenkater/prem_projektrapport_sydost_-nov_2013.pdf
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Uppföljning efter vård 
När är man egentligen patient? Är det enbart i sjukhussalen? Eller under tiden som man ges 

behandling? Så länge man är sjuk eller så länge man mår dåligt? Vad gäller då för den som 

lever med kronisk sjukdom och den som inte är helt friskförklarad? 

Under perioden då våra intervjuer utförs befinner sig de medverkande medlemmarna i 

olika skeden av behandlingar och sjukdomsförlopp. Några deltagare genomgår 

stamcellstransplantation medan andra är färdigbehandlade sedan en tid tillbaka och enbart 

går på rutinkontroller. Vissa beskriver läget som wait and watch. Olika behov av olika typer 

av uppföljning har framförts under intervjuerna men funktionen av dessa kan kanske 

sammanfattas till att ”inte bli utelämnad”.  

”Återgång till livet betyder olika saker för olika personer” 

När begreppet uppföljning används under intervjuer handlar det om att vården söker 

kontakt, efterfrågar svar på särskilda frågor eller återkopplar kring något särskilt. Detta är 

önskvärt överlag och beskrivs utifrån olika positiva effekter och funktioner. Under tiden 

patienter sporadiskt genomgår behandlingar och undersökningar, kan uppföljande samtal 

rymma vad läkaren eller sjuksköterskan har planerat att ta upp, och eventuellt också 

patientens egna funderingar. Men vid punkten att behandlingar avslutas, avslutas ofta 

också möjligheten till detta. Flera av deltagarna beskriver detta som att bli ”övergiven av 

vården”. 

Vid det tillfället, berättar många deltagare, behövs en insats från hematologimottagningens 

eller onkologens sida att inte släppa taget helt om patienten - för att kronisk sjukdom inte 

gör det. Ett telefonsamtal eller brev, en tid efter att patienten är färdigbehandlad, och 

information om vart den är välkommen med funderingar och tankar, beskrivs som mycket 

värdefullt.  
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Att resonera kring kvalitet och god vård 
Den teoretiska diskussionen av språket som en funktion att förmedla upplevelser bör inte 

göras central i den här rapporten men likväl bör svårigheterna i detta uppmärksammas. 

Den empiriska undersökningen visar att deltagarna alternerar mellan flera perspektiv när 

de resonerar kring kvalitet i vården och att de använder ett slags värdeaggregering eller 

oscillerande process för att komma fram till slutsatser om innebörden av abstrakta 

begrepp. Mellan punkten att patientens minns upplevelser och punkten att den ger svar på 

PREM-frågor, kan alltså flera processer ha inverkat på resonemang om vilket svar som bör 

anges, och sådant är fallet också för Blodcancerförbundets undersökning.  

Att hålla ordning på vad som är en upplevelse och hur den bäst kan representeras och 

eftersökas genom språket och vilken mätbarhet som kan uppnås, är inte enkelt. Men den 

deskriptiva och tydliga frågeställningen tycks i högre grad inbringa svar som 

korresponderar mot vad frågeställaren avser.15 

Begrepp som ”bra bemötande” och ”dåligt bemötande” beskrivs genom komplexa 

resonemang som inte enbart handlar om interaktionen mellan patient och vårdpersonal, 

utan också tankar om var en personlighet slutar, hur den är kopplad till kompetens, 

professionalism, rättigheter och syften bakom kommunikationen. Resonemang förs också 

kring vilken uppgift som läkaren har i interaktionen med patienten. Bör den bidra med 

hopp? Eller bör den undvika att inge falska förhoppningar?  

Samma språkliga uttryck kan värderas olika och ges olika innebörd beroende på olika 

faktorer. Detta är en fråga om begreppsvaliditet i den mätteoretiska diskussionen och en 

fråga om perception, uttryckssätt, och upplevelser i undersökningens sammanhang. En 

särskild item som ges stort utrymme i nationella såväl som nationella undersökningar av 

patientupplevelser är delaktighet eller delaktighet vid beslutsfattande. Men delaktighet kan 

konceptualiseras och ges olika innebörder.16 

 

Personer med kronisk sjukdom är mindre delaktiga i vård och behandling jämfört 
med andra länder Det finns utrymme för förbättringar när det gäller hur delaktiga 
patienter med kronisk sjukdom görs i sin vård och behandling. Endast fyra av tio 
svarande uppger att vårdpersonal har diskuterat målsättningar eller prioriteringar 
av vården eller olika behandlingsalternativ med dem, eller att de blivit 
informerade om nästa steg i sin vård och behandling.17 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i rapporten PM 2016:5 

 

                                                             
15 Wilde Larsson B, Larsson G, Patients´ views of quality of care: Do they merely reflect their sense of coherence? 
Journal of Advanced Nursing, 30 (1), 33-39 (1999). 
16 Oxelmark. L. Registered Nurses' experiences of patient participation in hospital care: supporting and hindering 

factors patient participation in care, Scandinavian Journal of Caring Sciences (2017) ISSN: 1471-6712. 
17 Myndigheten för vård- och omsorganalys, Vården ur befolkningens perspektiv 2016 – en jämförelse mellan Sverige och tio 

andra länder (PM 2016:5), Stockholm (2016). Sid 11. 
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Delaktighet vid beslutsfattande är en upplevelse som kan tänkas vara önskvärd i vissa skeden, 

men det är inte säkert att den alltid är relevant för patienten. Majoriteten av deltagarna 

beskriver att delaktighet vid beslutsfattande aldrig har varit relevant, eftersom beslut som 

har fattats i akuta lägen eller för långsiktig behandling, inte har varit föremål för diskussion 

och att detta inte heller har varit önskvärt. I särskilda beslutssituationer aktualiseras 

emellertid behovet av delaktighet. Detta gäller för beslut med olika utfall, ofta 

biverkningar eller bieffekter, vilka kan värderas utifrån patientens särskilda preferenser.   

Upplevelsen av delaktighet i meningen att ges möjligheten att delta i planering eller 

diskussion om faktorer för förbättrad hälsa, tycks inte kongruera med upplevelsen 

delaktighet vid beslutsfattande. Den här särskilda begreppsinnebörden av delaktighet har 

istället diskuterats under en separat kategori nämligen Hjälp att undersöka och använda 

handlingsutrymme, i vilken delaktighet är en aspekt. Detsamma gäller tolkningen av 

delaktighet när begreppet representerar en upplevelse av kontroll och möjligheter att 

utöva sin egen vård, vilket har diskuterats under Bättre möjligheter till egenvård och kontroll. 

Delaktighet kan också ses som en aspekt av gott bemötande, genom vilket patienten blir en 

likvärdig samtalspartner till läkaren och blir inbjuden att undersöka situationen utifrån ett 

vi-perspektiv.  

Hur delaktighet uppfattas av vårdpersonal, och hur handlingar och förhållningssätt faktiskt 

möjliggör för patientens delaktighet i olika former är frågor som blir relevanta vid tolkning 

av PREM-data, om den används för exempelvis kvalitetsutvecklande åtgärder.  

Att använda ett upplägg som patientresan genom vilken patienten kronologiskt berättar 

om sina upplevelser, är inte en garanti för att vad som uppdagas adekvat representerar den 

deltagande patientens definition eller upplevelse av kvalitet inom vården. Att anta att det 

som patienter tar upp är det enda som är viktigt för kvalitetsupplevelsen, eller att det som 

patienter inte tar upp inte heller anses vara viktigt, är logiska felslut som självfallet bör 

undvikas. En checklista med på förhand framtagna items, visade sig vara nyttig i syfte att 

förstå vad som är viktigt för våra medlemmar.  

Det finns skäl att tro att deltagare i lägre grad anger sådant som de är nöjda med eller 

sådant som de tar för givet. I vår undersökning utgår vi från patientresan och ett antal 

antaganden om varför deltagarna berättar om sina upplevelser. Vi kan inte utan vidare anta 

att dessa upplevelser är de som patienter generellt tycker är viktiga. Istället kan vi kanske 

tänka oss att påtalade behov, problem och preferenser, minnen och slutsatser säger något 

om deltagarnas värderingar och preferenser såväl som vårdsituationerna i vilka de har 

befunnit sig.  

Det sistnämnda är en faktor som är särskilt problematisk att förhålla sig till. Som ett 

illustrerande exempel kan aspekten hygien hos vårdpersonal belysas. Hygien inom vården är i 

Sverige ett slags kvalitativt minimumkrav. Vi har noggrant utvecklade rutiner inom vården 

för att minska risken för exempelvis bakteriespridning och rimligen alla människor tycker 

att saken är mycket viktigt, men detta innebär inte att saken belyses under intervjuer. Inte 

förrän någon har uppmärksammat anomalier. 
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Avslutande tankar 
Operationalisering bidrar inte per automatik till att mätningen blir meningsfull. Beroende 

på varför vi mäter, hur, under vilka förutsättningar och utifrån vilka antaganden, bör vi 

ställa olika och särskilda krav på mätinstrumenten, inrapportering och hur data ska och 

inte bör användas. Egenskaper som mätbarhet eller utvärderingsbarhet är ofta 

eftersträvansvärda i verksamheter och insatser, eftersom effekt- och kvalitetsmått är 

relevanta för gott beslutsfattande och vid jämförelser. Samtidigt bör vi ta hänsyn till 

mätningens natur och de många problem som kan uppstå när vi låter numeriska data 

representera komplexa empiriska företeelser. De psykometriska egenskaperna i tester kan 

avgöras på olika vis, men dessa bör granskas också med utgångspunkt i målsättningar med 

mätningen. 

Rapporten ifrågasätter inte nyttan av att använda patienters synsätt och erfarenheter för 

förbättringsåtgärder. Det patientcentrerade och patientnära arbetet är önskvärt av flera 

skäl. Att arbeta lokalt, med de egna patientgrupperna, ger möjligheter att använda för 

vården och patienter gemensamma referenter och skapa utrymme för djupare analys av 

begrepp och kontextuella förutsättningar. Först under sådana möten ges patienter 

möjligheten att formulera att ”Det viktigaste är nog att man känner att någon lyssnar på 

mig vid behov.”.  

Blodcancerförbundet kommer att fortsätta arbeta med frågan att tillvarata patienters 

upplevelser inom vården och har som målsättning att främja det patientnära och 

patientcentrerade arbetet. Det nu avslutade projektet som presenteras i denna rapport är 

ett steg på vägen. 
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Pågående arbete Cancerrehabilitering Stockholm Gotland  

Nyckelpersoner 

Regionala processledare RCC: Polly Nikolaidis fysisk rehabilitering (20%), Ylva Hellstadius 

psykosocial rehabilitering (50%) 

Arbetsgrupp Patientföreträdare: Stig Hanno, Margareta Haag, Barbro Sjölander 

Centrum för Cancerrehabilitering: Maria Hellbom (verksamhetschef), Annika Sjövall 

(bäckencancerrehabilitering) 

KS: Jeanette Winterling, projektledare Stödjande vård 

CaPrim/APC: Nazmije Kelmendi (APC), Emma Granlund Hjelm (RCC), Camilla Svensson (CaPrim)? 

Gotland: Åsa Wilson (RCC) 

 

Implementering VP Cancerrehabilitering 

Pågående arbete 

 Arbetsgrupp med processledare och patientföreträdare har bildats.  

 Genomfört utbildningsdag cancerrehabilitering Stockholm (19/9), Gotland (29/11).  

 Ylvas utbildning i affektfokuserad cancerrehabilitering för kssk start februari 2018. 

o Införande av strukturerad rehabiliteringsbedömning i regionen.  

 Ylva initierat samarbete med KS (Stödjande vård) och Centrum för Cancerrehabilitering.  

 

Ej uppstartat arbete 

 Tillämpningsdokument VP - vad som ska åtgärdas 2016 – 2019. 

 Hur utvärderar vi implementering av VP? 

 Riktlinjer för håravfall, peruk, kylmössa  

 Kontakt med övriga vårdgivare, St Göran, Danderyd, SöS.  

 

Utbildning i affektfokuserad cancerrehabilitering till kssk under 2018 

 Start februari 2018 

 Mål: införa strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov, öka kunskap om 

känslomässiga reaktioner i samband med cancersjukdom, riskfaktorer, trauma. Kssk ser sin 

egen roll i bedömning.  

 Utbildningen är förankrad hos patientföreträdare (Margareta Haag, Stig Hanno, Barbro 

Sjölander[2017-11-07]), RCCs ledningsgrupp (2017-10-30), första linjes chefer (KS, ASIH 

[2017-12-08]), samordnande kssk-gruppen.  
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Utmaningar 

 Remissvägar primärvård/slutenvård  

o Hittar vi fler patienter måste de få möjlighet att remitteras 

o Nazmije (APC) och Emma (RCC) projektledare för detta. 

 Psykosocialt stöd Gotland  

o Diskussion med Thomas Kunze och Åsa Wilson har inletts 

 Fler yrkesgrupper i behov av ökad kunskap? 

 Finns behov av ökad kunskap hos patienter? I så fall i vilken form?  

 

Förstärkning av CaPrim-teamet med resurser inom cancerrehabilitering (del av Pollys ”listor”) 

 Syfte Målet är att vi har en överblick över och en samsyn av specialistsjukvård och 

primärvård/nätverkssjukvård är organiserad, hur uppdrag och andra organisatoriska 

förutsättningar ser ut i respektive organisation. Det kan handla om: 

o Hur respektive vårdgivare ersätts och för vad? 

o Hur specifika uppdrag kan se ut och vilka ramar de ger för verksamheten? 

o Andra krav som kan verka styrande och påverka förutsättningar - 

väntetider, inställelsetider, tillgänglighetskrav, andra aktuella utvecklingsprojekt 

(värdelyftet, e-hälsa). 

o Vi behöver eventuellt även titta på "den bistra verkligheten" i form av aktuella 

utmaningar - rekrytering/bemanning, personalomsättning, lokalmässiga 

förutsättningar, planerade omorganisationer. 

 Arbetsgrupp APC/CaPrim, CCR och RCC (inkl. Cancerrådgivningen) har börjat utformats. 

 APC/CaPrim behöver nyanställa personal för uppgiften. 

 Workshop kring gemensam målbild under våren 2018. 

 Hemsidor behöver uppdateras (VISS.nu, Vårdgivarguiden,) med samstämmig information.  

 Utbildningsinsatser till primärvården gällande cancerrehabilitering.  

 

Övriga frågor 

Från Margaretas dokument 2017-10-04 

 Regionala riktlinjer för nivåstruktur för handläggning av lymfödem fastställs 

 Funktionen rehabiliteringskoordinator – samma som kssk? 

 Riktlinjer och organisation för långtidsuppföljning av cancerbehandling och biverkningar 

fastställs. 

 

Centrum för Cancerrehabilitering 

 Maria Hellboms redovisning PNR 5 december ”standardiserat rehabiliteringsförlopp”. 



Nulägesrapport  2017-12-31 

Cancerrehabilitering Stockholm Gotland   Arbetsdokument 2.0 

3 

 

o PNR nöjda med den föreläsning som Maria hade.  

o Kvarstående utmaning, hur når vi ut till patienterna och vårdpersonalen med 

kunskap om att CCR finns? 

Maria Franchell 

 Uppdragsmall? 



    

■ Stockholms läns landsting 
■ Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
■ Box 17533, 118 91 Stockholm 
■ Telefon: 08-123 132 00  

 

Inbjudan till fokusgruppsmöte den 13 februari kl. 14.30-16.30  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting genomför  
ett projekt och utvecklingsarbete med namnet, Från för till med: Strategi för 
partnerskap med patienter i HSF. Målet är: 
 
 

Att utveckla Hälso- och sjukvårdsförvaltningens egna processer, så att 
partnerskap ökar i vården vi beställer, ersätter och följer upp. Det yttersta 
förväntade resultatet är att förutsättningar skapas för vården att arbeta i 
partnerskap med patienter så att både vård och hälsa förbättras. Projektet 
kommer att sträva efter att knyta ihop pågående aktiviteter inom området i 
HSF för att maximera synergieffekter på kort och lång sikt.   

 
Vi behöver er hjälp och erfarenhet för att få fram ett så brett kunskapsunderlag  
som möjlig till projektet och därför bjuder vi in er 
patient/brukar/närståendeorganisationer till detta möte. 
Forskning och erfarenhet visar att partnerskap med patienter leder till en ökad 
kvalitet, effektivitet och ett bättre resultat i vårdmötet. Trots detta och en 
”Patientlag” kan vi inte se att patientens ställning i vården har stärkts. 
Vi vill ta reda på vad ni intresseorganisationer anser om hur partnerskap med 
patienter eller patientorganisationer fungerar eller bör fungera.  Vi kommer att 
diskutera utifrån dessa frågeställningar och perspektiv. 
 
Perspektiv 

- Personcentrerad vård 

- Partnerskap, delaktighet, samverkan 

- Samverkan på olika nivåer mellan patienter, 

närstående/patientorganisationer och förvaltning 

Frågeställningar 
- Finns det påbörjade processer, aktiviteter eller initiativ, vilka är de? 

- Olika nivåer av samverkan i förvaltningshänseende, referensgrupper, 

styrgrupper, remisser, projektgrupper, brukarråd/patientråd mm. 

- Avtal, upphandling, blir ni involverade och i så fall när i processen.  

- Vad innebär det om strategin går igenom för oss 

- Hur mogna och förberedda är ni för partnerskap?  
 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Stig Hanno,   Arja Leppänen,  Kristina Söderlund 
Regionalt cancercentrum PNR RCC Stockholm Gotland  Storstockholms
     Diabetesförening 

Vi vill att din organisation utser en företrädare som kan delta i en fokusgrupp 
den ... Anmälan skickar ni till kristina@ssdf.nu. Program, plats mm. kommer 
att skickas till respektive deltagare. 

mailto:kristina@ssdf.nu


 

Sjukvårdsfrågor inför valet 2018 – Region Gotland 
 
Patient och närståenderåden vid alla sex RCC (Regionala cancercentra) blev inbjudna till Gabriel 
Wikströms runda bordssamtal om utvecklingen inom cancervården. Inför det mötet tog vi fram våra 
viktigaste frågor. En del kan regeringen göra, annat kan Landstingen göra. 
Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland vill nu veta vad ditt parti på Landstings-
/Regionnivå tycker om de frågor i bifogade dokument som ni kan påverka på denna nivå 
  
Vi vill veta: 
Vad ert parti tycker om våra frågor och vilka av dessa frågor ni kommer att driva inför och efter 
valet 
 
Följande svar har vi fått in från Gotlandspolitiker: 
 

Sverigedemokraterna 

Sjukdomsfrågor inför valet Svar till RCC angående utveckling av struktur inom cancervården från 

Sverigedemokraterna, Gotland. Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta 

framtidens behov? Vi i SD-Gotland finner att de flesta frågeställningar och synpunkter som viktiga. Vi 

framhåller speciellt kompetensförsörjningen som viktig, då brist på specialistkompetens, särskilt 

bland sjuksköterskor, bidrar till stängda avdelningar och även bidrar till långa väntetider. 

Sverigedemokraterna förordar ett statligt finansierat kompetenslyft, med full lön för sjuksköterskor 

som vill vidareutbilda sig. Läkemedelstillgång, lika för alla är förstås viktigt för att alla ska få ska få en 

likvärdig vård. Speciellt viktigt är denna fråga såklart inom cancervården där forskningen framskrider 

snabbt med flertalet nya mediciner på marknaden. Vården ska vara god och ges på lika villkor enligt 

Sverigedemokraternas hälso- och sjukvårdspolitik. Det är viktigt att den enskilde ska kunna lita på att 

få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett när eller var den behövs. Eftersom patienten befinner sig i 

ett kunskapsunderläge, och då sjukdom bidrar till att patienten blir ytterligare utsatt, är detta en 

synpunkt att särskilt framhålla. Jämlik vård är viktigt, oavsett etnicitet, sexuell läggning och 

socioekonomiska förhållanden och ska inte påverka behandlingens kvalitet. Ej heller ska 

bostadsorten påverka vilken vård som erbjuds, vilket är särdeles viktigt för oss som bor på en ö, och 

ibland får erfara konsekvenser av detta. Kontaktsköterska, skriftlig vårdplan samt snabb 

rehabilitering är också viktiga strukturer som behöver genomföras, likaväl som flexibel sjukskrivning 

för den cancersjuke. Att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra patientens vårdkedja. 

Ett snabbt omhändertagande genom standardiserat vårdförlopp är ovärderligt i denna allvarliga 

sjukdom, samt ett individuellt omhändertagande genom alla vårdkedjor. Förebyggande Enligt 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer (2011) framgår det att genom sjukdomsförebyggande metoder 

kan 30 procent av cancersjukdomar förebyggas. En större satsning på hälsofrämjande arbete genom 

levnadsvanesamtal borde därför tillfogas primärvården, än den som sker idag och därigenom 

förebygga cancersjukdom. Tidig upptäckt För att upptäcka cancer tidigt bör screening vara tillbörlig. 

Prostatacancerscreening, bör tillföras vården för alla män över 40 år, och ska vara kostnadsfri, liksom 

mammografi. Screening bör tillföras högre upp i åldrarna än idag eftersom medellivsåldern ökar. 

Vården ska vara individuell och alltid utgå från patientens bästa, därmed stödjer vi ett krav på statligt 

stöd för tydligt patientinvolvering och patientperspektiv och med en förbättring av kvalitetesregister. 

Vi i Sverigedemokraterna stödjer er i RCC för ett fortsatt statligt uppdrag med fokus på att vara 

kunskapscentrum för en sammanhållen cancervård.  

Med vänlig hälsning  



 

Sverigedemokraterna Gotland Romakloster 29 november 2017 

Vänsterpartiet 

Vi vill veta: 

Vad ni i respektive parti tycker om våra frågor och vilka av dessa frågor ni kommer att driva inför och 

efter valet 

SVAR: Ett av vänsterpartiets ledord är jämlikhet. När det gäller all hälso- och sjukvård arbetar vi för 

att vården skall bli jämlik. Inom cancersjukvården finns idag fortfarande stora skillnader. 

Standardiserade vårdförlopp är några av de åtgärder som vi bevakar och följer upp införandet av för 

att den som är drabbad av sjukdom skall få bästa kvalitén i sin vård och behandling.  

Även rekryteringen av läkare, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier är en högt prioriterad fråga. 

För att klara framtidens sjukvård måste vi vara en attraktiv arbetsgivare så fler människor väljer att 

utbilda sig och arbeta i sjukvården. Den personal vi har idag skall vi värna om.   

 

Kvalitén är det viktigaste av allt. Vänsterpartiets krav är att Gotlänningar skall ha lika god vård som 

alla andra. Vänsterpartiet värnar om all offentlig verksamhet och kommer alltid kämpa för en 

skattefinansierad sjukvård fri från vinstintressen. Som är rättvis, jämlik och håller högsta kvalité.   

 

Vänsterpartiet har drivit igenom gratis mammografi och cellprovtagning för att öka deltagandet i 

dessa. Vi vet att många avstår screening på grund av ekonomiska skäl och det har redan visat att 

andel gotländska kvinnor som nu gör provtagning ökar sedan avgiften togs bort.   

 

Det arbete som behöver lyftas ännu mer framöver är det hälsofrämjande arbetet. Så vi i möjligaste 

mån förebygger ohälsa.   

Hälsningar Jennie Jarve ledamot för vänsterpartiet i Hälso - och sjukvårdsnämnden   

Miljöpartiet 

Nedan kommer ett försök till sammanfattande svar på de frågor ni ställer.  

Detta är samordnat med Miljöpartiets sjukvårdspolitiker.  

 För Miljöpartiet på Gotland är det otroligt viktigt att vi kan erbjuda en jämlik vård. För att 
uppnå detta behövs stort fokus på att förebygga cancer samt att vi lyckas med tidig upptäckt 
– för alla! Vi behöver därför göra ännu fler insatser för att öka deltagande i 
screeningprogram samt utökat stöd vid livsstilsmottagningarna. Även en bredare ansats 
kring folkhälsoarbetet på skolorna är nödvändigt. Det är också angeläget att regionen går 
före med gott exempel och fasar ut det sista solsolariet som drivs i egen regi. 

  



 

Patienter på Gotland ska känna sig trygga att vi erbjuder den bästa möjliga vården. Vi 
fortsätter därför i tätt samarbete med Stockholms läns landsting att nivåstrukturera för att 
säkra en fortsatt god kvalitet vid behandlingar. 

 Hälsar Isabel Enström, gruppledare 
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Sjukvårdsfrågor inför valet 2018- SLL 
 
Patient och närståenderåden vid alla sex RCC (Regionala cancercentra) blev inbjudna till Gabriel 
Wikströms runda bordssamtal om utvecklingen inom cancervården. Inför det mötet tog vi fram våra 
viktigaste frågor. En del kan regeringen göra, annat kan Landstingen göra. 
Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland vill nu veta vad ditt parti på Landstings-
/Regionnivå tycker om de frågor i bifogade dokument som ni kan påverka på denna nivå 
  
Vi vill veta: 
Vad ert parti tycker om våra frågor och vilka av dessa frågor ni kommer att driva inför och efter 
valet 

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

- Kompetensförsörjning (sjuksköterskor, läkare, patologer, kuratorer) 

Svar: kompetensförsörjningen är ett landstingets viktigaste områden. Utan bra personal kan ingen 
verksamhet utföras eller utvecklas. Vi socialdemokrater har skrivit en egen 
personalförsörjningsstrategi som vi har förankrat med personalgrupper. Vi ser personalsituationen i 
SLL idag som är allvarlig. Det är svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal inom akutsjukvården, 
särskilt sjuksköterskor. Dessutom är bristen på specialistutbildad vårdpersonal stor och orsakar 
många stängda vårdplatser på akutsjukhusen. Det är ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. 
Sjuktalen är höga. Landstingets kostnader för sjuklön ökade med 16 procent mellan åren 2014 och 
2015 och de senaste fem åren har antalet sjukdagar per anställd ökat med 16 till 21 dagar per år. 

Bland våra förslag finns bland annat införandet av nya flexiblare arbetstidsmodeller med exempelvis 
möjlighet till arbetstidsförkortning som ger tid för återhämtning samt en tydlig struktur för 
lönesättning och löneutveckling som värderar kompetens, erfarenhet, utbildning och akademiska 
meriter. Dessutom behövs ett introduktionsprogram med handledning för nyexaminerad personal 
som en god start på vårdkarriären och goda möjligheter till fortbildning som ger den enskilda 
individen möjlighet att utvecklas inom yrket.  

Vi vill att personalen ska ha goda möjligheter till vidare- och specialistutbildning. Vi socialdemokrater 
anser att en förutsättning för att lösa vårdens kris är en ny och handlingskraftig personalpolitik. 
Därför lägger vi följande förslag i vår budget: 

Vi vill 
 Inför nya, mer flexibla, arbetstidsmodeller med bland annat möjlighet till 

arbetstidsförkortning inom fler verksamheter som ett aktivt verktyg för att förbättra 
arbetsmiljön 

 Arbeta systematiskt för bättre arbetsmiljö och ge medarbetare reella möjligheter till 
inflytande och utveckling 

 Erbjud rekryteringsbostäder för vårdpersonal för att kunna rekrytera inom bristyrken 
respektive under sommarperioden 

 Garantera heltidsanställning som en rättighet för medarbetarna och gör tillsvidareanställning 

till norm 
 Inför lönesättning baserad på kompetens, erfarenhet, utbildning och akademiska meriter 
 Koppla skyndsamt löneutvecklingen till kompetensstegar för respektive yrkesgrupp 
 Se över möjligheten att höja ersättningen för nattpersonal inom akutsjukvården 
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 att halvera andelen inhyrd personal under år 2018 samt var oberoende år 2019, i enlighet 
med överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

 att sänka sjuktal med en dag år 2018 och 5 dagar fram till år 2021 

 att halvera antalet övertidstimmar till år 2020 
 

- Läkemedelstillgång lika för alla 

När nya läkemedel godkänns och introduceras sker det i samverkan mellan statliga myndigheter och 
landsting. I det fall det är krävs så tas en introduktionsplan fram som hjälper vårdgivare med 
introduktionen och uppföljningen. Läkemedel så som annan vård ska alltid ges efter behov. Vi 
kommer aldrig acceptera en situation där andra kriterier så som var patienten bor eller vilken 
socioekonomisk bakgrund patienten har spelar roll i förskrivningen av läkemedel.  
 

- Jämlik vård 

En helt central fråga för oss Socialdemokrater: Stockholms län är idag är ett delat län och klyftorna 
mellan kommuner, bostadsområden och individer har vuxit under lång tid. Skillnaderna i sociala 
förhållanden skapar också hälsoklyftor. En lågutbildad person i Vårby lever i genomsnitt 18 år kortare 
än en högutbildad Danderydsbo. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. 
Invånarna i Stockholms läns socioekonomiskt svaga stadsdelar drabbas oftare, och tidigare i livet, av 
diabetes, depression, psykos och högt blodtryck. Självskattad ohälsa är mer än tio gånger vanligare 
bland personer med funktionsnedsättning än bland den övriga befolkningen. Trenden är tydlig att 
klyftorna ökar. Sjukvården är en av många aktörer som bär ansvaret för folkhälsan. En nyckelfaktor är 
därför att sjukvården samverkar med andra delar av samhället. 
 

- 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) 

Vi socialdemokrater anser att genom att utnyttja de fördelar som digitala kontaktvägar kan bidra 
med kan vården utvecklas. Stockholms läns landsting ligger efter många andra landsting när det 
gäller möjligheten till digitala vårdmöten. SLL måste använda flera typer av digitala hjälpmedel i 
vården bättre än idag. Vi vet att ett fysiskt patientmöte kan bli mer effektivt om digitala lösningar 
används som ett komplement innan, under och efter på ett adekvat sätt.  

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

kedjan kronisk cancer) 

För oss socialdemokrater är kvalitetsregister en viktig resurs som kan användas ännu bättre. SKL och 
staten har träffat en överenskommelse om stöd till den fortsatta utvecklingen av Nationella 
Kvalitetsregister under 2018. Medlen ska användas till grundanslag till registren, sex regionala 
registercentrumorganisationer, nationell stödfunktion inklusive nationellt program för datainsamling 
samt registerservice på Socialstyrelsen. 
(http://www.kvalitetsregister.se/download/18.6bff57d516046649f5d45142/1513247059050/%C3%9
6K_kvalitetsregister_2018.pdf) 
 

- Nivåstrukturering (nationellt eller internationellt) 

Här ligger cancerområdet generellt långt fram i sitt arbete. En klok nivåstrukturering är välkommet. 
Däremot tror vi att takten i den nu föreslagna framtida hanteringen av den högspecialiserade vården 
är väl optimistisk.  
(se: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/12/06/tunga-politiker-sagar-regeringens-propp/) 
 
Talesperson: Ulrika Vestin 
 

http://www.kvalitetsregister.se/download/18.6bff57d516046649f5d45142/1513247059050/%C3%96K_kvalitetsregister_2018.pdf
http://www.kvalitetsregister.se/download/18.6bff57d516046649f5d45142/1513247059050/%C3%96K_kvalitetsregister_2018.pdf
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/12/06/tunga-politiker-sagar-regeringens-propp/
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Vänsterpartiet 
 
Avgörande faktorer för framgång för länets cancerplan är kompetensförsörjningen och 

strategier runt ojämlikheten i länet. Cancervårdens kompetens att bemöta människor ur olika 

samhällsklasser och andra kulturer ska ses över. Vården ska ha ett köns- och klassperspektiv 

för att de med störst behov ska få vård först och cancervården ska bli mer tillgänglig över hela 

länet. 

 

Med den nya organisationen för cancervården som nyligen införts var tanken bland annat att 

fler patienter i cancervården ska ges möjlighet att delta i kliniska forskningsstudier. Detta är 

positivt, men det är viktigt att den nya strukturen inte samtidigt splittrar möjligheterna till 

forskning som kräver breda befolkningsunderlag. Även kopplingen mellan grundforskningen 

och den kliniska forskningen är viktig att värna. Ett viktigt arbete är därför att skapa och 

upprätthålla konkreta, praktiskt fungerande nätverk mellan kliniker, Hälso- och 

Sjukvårdsnämnden och Landstingsstyrelsens förvaltning gällande forskning, 

kompetensförsörjning och utbildning. 

 

Vi vill återöppna Venusmottagningen, som ger sexuell rådgivning till kvinnor med cancer. 

Den nedlagda mottagningen har varit ett center dit kvinnor med gynekologisk cancer kunnat 

vända sig för att får information om hur deras sjukdom och behandling påverkar sexualiteten, 

samt råd och stöd för att hantera det. Det skulle behövas ytterligare satsningar på sådan 

verksamhet. 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden och den ökar 

dessutom. Men samtidigt som bröstcancer blir vanligare ökar chansen att överleva sjukdomen. 

Att allt fler kan botas anses framför allt bero på förbättrad behandling och på 

mammografikontrollerna som gör att bröstcancer upptäcks tidigare. Ungefär hälften av alla 

fall av bröstcancer upptäcks vid screening med mammografi. Framgångsrika behandlings- och 

rehabiliteringskoncept inom bröstcancervården ska spridas till andra mindre 

uppmärksammade cancerformer. Individuell vårdplan ska vara en rättighet för alla 

cancerpatienter. 

 

HPV-vaccin skyddar inte bara mot livmoderhalscancer, utan även mot anal- penis- och 

tonsillcancer samt kondylom. Att vaccinera pojkar skulle inte bara minska deras risk att 

drabbas av någon HPV-relaterad sjukdom, utan även att minimera smittspridning och därmed 

ge flickor ett bättre skydd. Utsatta är även män som har sex med män och hiv-bärare. 

Stockholm är det län som har flest hiv-bärare, och gruppen MSM är sannolikt också större i 

Stockholm än i övriga delar av landet. Vänsterpartiet vill därför erbjuda vaccinet till pojkar, 

hiv-bärare och MSM-gruppen. 

 

Primärvårdens roll inom framtidens cancervård ska förtydligas. Utvecklingen av beslutsstöd 

är en viktig pusselbit. Nya insatser för att få fler att hörsamma kallelse till screening ska 

prövas, med screening för livmoderhalscancer som piloter. Viktigt är att utgå från vilken 

målgrupp man vill nå för att lyckas med kommunikationen. 

 

Cancervården i Stockholm har sämre ekonomiska förutsättningar än i övriga landet. 

Regeringens satsning på cancervården innebär ett välkommet tillskott, men ytterligare 

resursförstärkning kan behövas. Vi vill därför utreda cancervårdens behov av ökade resurser. 

Vårdkedjan för patienter med gyncancer ska stärkas och en uppföljning av vilka personer som 

får rätt till att en second opinion görs. 
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Vänsterpartiets förslag: 

 Vi anser att det behövs göras ett rejält omtag för att skapa en sammanhållen 

vård, personcentrerad rehabilitering (utifrån individens behov)  

 Ansvarig vårdkontaktperson 

 HPV-vaccin ska omfatta även pojkar och riskgrupper som hiv-bärare och män 

som har sex med män 

 Återinför Venusmottagningen 

 Inför en rullande mammografivagn 

 

Folkhälsa – en vinst för alla och allas ansvar 
 
Ett centralt mål för hälso- och sjukvården ska vara att minska segregationen i länet. Folkhälsoarbetet 

ska därför förstärkas och genomsyra alla delar av sjukvårdens verksamhet. Det är genom ett effektivt 

förebyggande arbete som vi klarar framtidens sjukvård.  

Arbetet med folkhälsa ska ledas av en politisk styrgrupp. Att utveckla en strategi för hur 

folkhälsoarbetet ska integreras i sjukvården blir en huvuduppgift för styrgruppen. Marmots rapport 1 

om hälsans sociala bestämningsfaktorer ska vara utgångspunkt i detta arbete.  

Vänsterpartiets förslag: 

 Anslut Stockholms läns landsting till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 

 Ge vårdcentraler ett klart definierat områdesansvar och ett tydligt folkhälsouppdrag 

 Ta fram en politisk styrgrupp som ska arbeta aktivt med social hållbarhet och folkhälsa 

 Öppna de tre stängda hälsomottagningarna i Järva, Handen och Södertälje igen 

 Lansera projekt med hälsosamtal vart tionde år från 40 års ålder i bostadsområden med hög 

ohälsa  

 Inrätta en särskild fristående samordnare för jämlik vård som återkommande kan ge förslag på 

eventuella åtgärder  

 

Talesperson Jessica Nilsson 

 

Liberalerna 
 

Frågor om den framtida cancervården 
 
Tack för dina frågor på uppdrag av Patient och Närståenderådet om den 
framtida cancervården i Stockholms läns landsting. Vissa av era frågor rör 
förhållanden på nationell nivå och på dem hoppas jag att ni får svar från 
sjukvårdsministern.  
 
Landstingsrådet Anna Starbrink har bett mig svara och ge Liberalernas 
synpunkter och svar på era frågor. Vi svararar utifrån hur vi ser på frågorna i 
Stockholms läns landsting. 
 

                                                           
1 http://www.sphne.org.uk/uploads/doc778_578_THE%20MARMOT%20REVIEW.pdf I Malmö har 
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, bestående av forskare och praktiker, kartlagt skillnader i hälsa och 
lagt fram en rapport med förslag på strategier för att minska skillnader i hälsa. Utgångspunkten var Michael 
Marmots WHO-rapport Closing the gap in a generation. Vi föreslår en liknande satsning för Stockholms läns 
landsting 

http://www.sphne.org.uk/uploads/doc778_578_THE%20MARMOT%20REVIEW.pdf
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Liberalerna i Stockholms läns landsting vill framhålla följande; 
 

 Liberalerna står bakom den Regional cancerplanen. Vi tycker att det 
är viktigt att den genomförs. Planen innebär en utveckling av 
cancervården.  

 Liberalerna anser också att det är också viktigt att den nya 
Patientlagen tillämpas och får genomslag inom vården eftersom 
den stärker patientens ställning.  

 Liberalerna anser RCC (Regionala cancercentra) utför ett viktigt 
arbete med att utveckla och samordna cancervården. Vi anser att 
det är angeläget att de behålls efter år 2018.   

 Liberalerna anser att personalsförsörjningsfrågor har en mycket stor 
betydelseför hälso- och sjukvårdens framtida utveckling. Att vi har 
kompetent personal är en förutsättning för att vi ska kunna ge en 
god vård. Sjukvården måste ha en lönepolitik som utgår från 
individen och den enskilde medarbetaren måste ha en god 
löneutveckling under hela yrkeslivet. Det är även av stor betydelse 
att det är attraktivt att arbeta inom vården och att vårdpersonal 
stannar kvar i yrket under hela sitt yrkesliv. Sjuksköterskor ska ges 
möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Den 
fysiska miljön i vården måste rustas och digitaliseringens 
möjligheter att underlätta arbetet måste tas tillvara.     

 Liberalerna anser att allt måste göras för sjuksköterskor i huvudsak 
ska kunna ägna sig åt patientarbete. För att uppnå detta måste 
medicinska sekreterare anställas för att utföra administrativa 
arbetsuppgifter. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden anställs för 
omvårdnadsuppgifter. Apotekare anställs för att sköta läkemedel. 
Städning och transporter ska sköts av andra personalgrupper. 

 Liberalerna anser de möjligheter som digitaliseringen erbjuder ska tas 
tillvara inom vården. Vårdgivare ska vara skyldiga att erbjuda 
patienten digital tillgänglighet. Patienten ska kunna kontakta 
vården digitalt. etjänster måste finnas tillgängliga för patienten. 
Patienten ska ha tillgång till sin journal på nätet. 
Informationssäkerheten måste vara hög.   

 Liberaler anser att det ska finnas kontaktsjuksköterskor inom 
cancervården. Alla patienter ska ha rätt till en fast vårdkontakt att 
vända sig till inom vården. Dessutom ska varje patient ha en skriftlig 
vårdplan. En rehabiliteringsplan ska finnas för varje patient. En 
sammanhängande vårdkedja är också viktig inom cancervården.  

 Liberalerna anser att anhöriga till patienter inom cancervården ska 
ges stöd. 

 Liberalerna anser att tillgängligheten inom vården måste vara god. 
Fokus inom vården måste vara korta väntetider i hela vårdkedjan 
såväl till diagnostik som till besök. Samordning och kontinuitet är 
viktiga.   

 Liberalerna anser att det är viktigt med standardiserade vårdförlopp 
inom cancervården. Väntetiderna måste vara korta.   

 Liberalerna anser att det behövs en nationell kunskapsstyrning inom 
vården. Detta för att säkerställa att nationella riktlinjer följs och att 
ny medicinsk kunskap används inom vården. Ett ständigt 
moderniseringsarbete måste bedrivas inom vården.   
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 Liberalerna anser att det är viktigt att forskning, utveckling och 
innovation bedrivs inom vården.  

 Liberalerna anser att det är viktigt med ett samarbete med ideella 
organisationer inom cancervården.   

 Liberalerna anser att det är viktigt att hälso- och sjukvården ska 
erbjuda stöd till förändring av levnadsvanor. Insatserna ska grundas 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi vill skapa en ökad 
medvetenhet om goda levnadsvanor. Prevention måste vara ett 
prioriterat område inom hälso- och sjukvården. Samarbete med 
olika aktörer i samhället är mycket betydelsefull i detta 
sammanhang. Det är även viktigt att sprida kunskap om och 
medvetengöra olika förebyggande åtgärder. .    

 Liberalerna anser att sjukvården ska t ex erbjuda stöd till 
rökavvänjning  Rökstopp i samband med operationer och 
cancerbehandling är av stor betydelse. Ett annat viktigt instrument 
som sjukvården bör använda i dessa sammanhang är att ge råd om 
att ändra levnadsvanor i form av Fysik aktivitet på recept (FaR). Att 
förbygga övervikt och fetma är också viktigt. 

 Liberalerna anser också att det är viktigt att minska risken för återfall 
efter en cancerbehandling. 

 Liberalerna anser att pojkar ska erbjudas att vaccineras mot HPV 
virus. Detta bör ingå som en del i vaccinationsprogrammet. 

   Liberalerna anser att det är viktigt med screening för att upptäcka 
cancer tidigt. Vi har flera sådana program i Stockholms läns 
landsting. Att delta i screening ska vara kostnadsfritt för patienten. 
Screeningmetoderna ska vara vetenskapligt förankrade. Stockholms 
läns landsting har stött ett projekt för att utveckla en metod för att 
screena för prostatacancer. Det är viktigt att fler diagnostiska 
centra inrättas.   
 
Talesperson: Mårten Wallenström 

 

Kristdemokraterna 
 
I Stockholms läns landsting arbetar vi på flera sätt med cancer:  
•                          Nivåstrukturering av cancervården. Ovanliga cancerdiagnoser som kräver avancerade 
ingrepp med kostsam teknologi ska koncentreras nationellt och regionalt enligt rekommendation 
från RCC och enligt beslut av regering och SKL. SLL kommer att få: a) perihilära gallvägstumörer till 
KS. b) avancerad pankreas- och periampullär cancer till KS. c) retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid 
testikelcancer. Detta är en viktig åtgärd för att uppnå bästa möjliga resultat för patienten, och 
undvika undvikbara kompilationer. Också när det gäller prostatacancer arbetar vi för en 
koncentrering av vården för att uppnå bästa möjliga resultat.  
 
•                          Bättre diagnostik vid cancer. Standardiserade vårdförlopp (SVF) finns för cancer med 
okänd primärtumör (CUP). Patienterna remitteras till Diagnostiskt Centrum i Södertälje eller till 
Onkologiska kliniken KS. Diagnostiskt centrum Södertälje har visat goda resultat gällande 
effektivisering av arbetssätt, ledtider och patientomdömen. Sen i somras finns ytterligare ett 
Diagnostiskt centrum till norra delen av länet, Danderyds sjukhus. Tidig och rätt diagnostik är 
prioriterat.  
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•                          Onkologi+ strålbehandling= bättre vårdflöden och vårdkedjor. Onkologin bedrivs sen 
2016 på KS Solna, Södersjukhuset och S:t Göran. De har även strålbehandlingen. Var och en har 
helhetsansvar för patientens hela hela vårdförlopp vid: prostatacancer, bröstcancer, tarmcancer och 
ändtarmscancer. Målet är bättre vårdflöden och vårdkedjor.  
 
Vi följer utvecklingen nationellt och arbetar för en ökad nationell styrning för att uppnå bättre 
jämlikhet i tex läkemedeltillgång, att deltaga i s-k. testbäddar, kliniska prövningar. Vi är för en 
nationell samordnat införande av nya läkemedel.  
Vi arbetar med hela vårdkedjan när det gäller kompetensförsörjningen. Det gäller allt från 
allmänläkare, onkolog, patolog, radiolog till specialistsjuksköterskor och den palliativa vården. Vi har 
en kompetensförsörjningsstrategi där en av huvudpunkterna är att var och en arbetar efter sin 
kompetens och att verksamheterna har en tydlig strategi för personal som genomgått fort- och 
vidareutbildning.  
 
 
 
Följande stödfunktioner för barn och unga som berörs av cancer finns: 
•                          Ung cancer arbetar med att förbättra villkoren för personer som är mellan 16 och 30 
och cancerberörda. De menar att man är cancerberörd om man själv har eller har haft cancer eller 
om man är närstående till någon som har eller har haft cancer. www.ungcancer.se 
•                          Nära Cancer har en webbsida för den som är ung och står nära någon som har cancer. 
Här kan de möta unga i liknande situation och kan få svar på frågor av sjukvårdspersonal. 
www.naracancer.se 
•                          Randiga Huset, för familjer i sorg: www.randigahuset.se 
•                          Cancerkompisar, stöd på nätet för närstående från 13 år och uppåt. 
www.cancerkompisar.se 
•                          Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm: www.bup.se 
•                          Barnens rätt i samhället (BRIS): www.bris.se 
•                          Trossamfund. De flesta trossamfund arbetar med stöd för barn och ungdomar. 
•                          Rädda barnen, www.raddabarnen.se 
•                          Ericastiftelsen, erbjuder psykoterapeutisk behandling för barn, tonåringar och deras 
föräldrar. www.ericastiftelsen.se 
Vad SLL gör: 
•                          RCC har regionala processledare för barncancer för ungdomar/unga vuxna som 
patienter och närstående. Utökas nu med en ytterligare.  
•                          RCC tillsätter nu en samordnande kontaktsjuksköterska för barncancer   
•                          Det finns en SLL övergripande grupp som arbetar med dessa frågor 
•                          Samarbete mellan RCC och Barncancerfonden för att förbättra stöd till unga 
patienter/närstående via cancerrådgivningen 
•                          RCC driver projekt för förbättrad möjlighet till palliativ vård i hemmet för barn med 
cancersjukdom 
•                          RCC har genomfört workshops för alla regionala processledare kring barn som 
närstående 
 
Talesperson: Lisbeth Friman 

 
 
 
 

http://www.ungcancer.se/
http://www.naracancer.se/
http://www.randigahuset.se/
http://www.cancerkompisar.se/
http://www.bup.se/
http://www.bris.se/
http://www.raddabarnen.se/
http://www.ericastiftelsen.se/
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Moderaterna 

Runda bordet Gabriel Wikström 

Nedanstående är synpunkter från samtliga Patient och närståenderåd vid våra sex 

RCC (Regionala cancercentra) 

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 

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) 

Kommentarer till ovanstående krav 

Moderaterna delar i mycket ovanstående punkter. SLL har beslutat om och tagit 

fram en ny gedigen kompetensförsörjningsstrategi. Exempelvis kan nämnas den 

kompetensstege för sjuksköterskor som nu implementeras så att de också ska kunna 

göra en klinisk karriär likt läkarna. SLL har även beslutat om Framtidens 

vårdinformationsmiljö SLL, FVM SLL, som är det största initiativ som hittills tagits 

inom landstinget för att driva hälso- och sjukvårdens digitala förändringsresa och 

utgör grunden för den sammanhållna nätverkssjukvården. 

Investeringen i den nya vårdinformationsmiljön ska skapa förutsättningar för 

effektiva arbetssätt och innebär att flera av de nuvarande IT- och journalsystemen 

ersätts och att landstinget etablerar nya plattformar för integration, dokumentation 

och informationshantering. 
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Moderaterna är för nationell samordning – det ger en jämlik vård och trygg vård 

samtidigt som det skapar förutsättningar för forskning och utveckling. Med detta 

sagt är det viktigt att behålla initiativen och utvecklingsmöjligheterna i respektive 

landsting, annars är risken stor att vi får tunga otympliga system där det blir svårt 

att implementera nya rön. I den plan för framtidens hälso- och sjukvård i 

Stockholm som nu är i sitt slutskede gällande genomförandeprocess så utgår 

vården ifrån en tydlig nivåstrukturering där patienterna ska tas om hand på 

lämpligaste effektivaste vårdnivå. Tanken är att vården så långt det är möjligt ska 

flyttas närmre patienterna och att den ska vara personcentrerad. 

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

- Kontaktsjuksköterskor till alla 

- Skriftlig vårdplan 

- Rehabiliteringsplan från dag 1 

Stockholms läns landsting har kontaktsjuksköterskor och vi är stolta över att vi 

uppfyller det som avses i punkten. Utöver detta inför vi inom Stockholms läns 

landsting också något som vi kallar för fast patientansvarig läkarkontakt, som 

erbjuds patienter, inte minst multisjuka, äldre och kroniker, via 

husläkarmottagningarna. Tanken är att den fasta läkarkontakten ska ha ett 

övergripande ansvar för planering och samordning av vården för patienten, inom 

det som kallas för Nätverkssjukvården. 

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 
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utbilda och vidareutbilda sina medarbetare både i Patientlagens krav men också lära 

av de bästa och att arbeta med attitydfrågor. 

Vi moderater är oroliga för att den statliga nivåstruktureringen som föreslås 

ersätta Rikssjukvården kommer att innebär att våra RCC kommer att få en helt 

annan form. Vi har fört dialog med socialstyrelsen om hur viktigt det är att behålla 

den positiva utveckling som skett genom RCC i samverkan. Moderaterna vill 

fortsatt ha kvar RCC efter valet och ser det som en förutsättning att utveckla 

verksamheten med en långsiktig plan. Till det hör även finansiering kopplat till 

tydliga mål. Vård ska alltid ges utifrån den effektivaste nivån och vi delar 

uppfattningen att överlämning mellan olika vårdnivåer, inte minst för denna 

patientgrupp, kan ske mer strukturerat. Vi tror att exempelvis en fast läkarkontakt 

som har det övergripande ansvaret och en bättre samordning med kommunerna är 

två viktiga komponenter. 

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 

Moderaterna ställer sig positiva till en nationell cancerstrategi och SLL driver 

också på för att öka kunskapsspridningen gällande levnadsvanor. Inte minst 

husläkarmottagningarna har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande. Moderaterna 

anser att en medicinsk motivering kan vara gällande för kravställande på tobaks- 

och alkoholstopp. Bedömning ska göras av professionen och ska vara medicinskt 
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motiverad ur en operation/åtgärdsaspekt. Vi anser inte att sjukvården ska 

användas som ett maktorgan att generellt tvinga individer att upphöra med sina 

levnadsvanor genom att annars förvägra dem vård. 

Moderaterna är i grundet för individens frihet och tror mer på information och 

incitament, än rena förbud. Moderaterna tror därför inte att ett förbud mot solarier 

på offentliga platser är rätt väg att gå, däremot är det viktigt med tydlig 

information och kunskap om vad man utsätter sig för, oavsett vilken levnadsvana 

man som individ väljer att ha. 

Sedan 2012 erbjuds alla flickor, 10-12 år gamla, HPV-vaccination inom det 

nationella allmänna programmet. Folkhälsomyndigheten gör efter en noggrann 

utredning bedömningen att den HPV-relaterade sjukdomsbördan och effekten av 

HPV-vaccination på epidemiologi och sjukdomsbörda sammantaget, talar för att 

införa HPV-vaccination också för pojkar i det nationella allmänna programmet. 

Moderaterna ställer sig positiv till, att även pojkar ska erbjudas HPV-vaccination. 

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 

Screening har i flera fall visat sig vara en lämplig metod för att hitta och upptäcka 

sjukdomar och vi kan se att screeningprogram med mammografi har varit effektivt 

för att minska dödlighet i exempelvis bröstcancer. Men med screeningverksamhet 

finns också ett antal nackdelar som man måste ta hänsyn till. Det kan framförallt 

röra sig om överdiagnostiseringar, felställda diagnoser, risken att ge en falsk 

känsla av säkerhet eller risken att det medför mer oro och sämre hälsa för fler än 

vad det leder till goda resultat. Prostatacancer är ett exempel som säkerligen snart 

kommer att screenas men där tekniken behöver förfinas innan den kan införas 

brett. 
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Moderaterna är generellt positiva till screening. Screening är ovärderligt för att 

upptäcka vissa cancerdiagnoser men det måste finnas vetenskaplig evidens för att 

ett screeningprogram är effektivt och det bör finnas någon form av 

kvalitetsförsäkring som syftar till att minimera de potentiella riskerna som kan 

medfölja med screening, som nämnts ovan. Exempelvis är Socialstyrelsens 

rekommendationer att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för 

prostatacancer då de negativa effekterna, i form av diagnostik och bestående 

besvär efter behandling av prostatacancer som egentligen inte skulle behöva 

behandlas, tyvärr fortfarande är för omfattande vid screening med PSA-test. 

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. 

Motivering: 

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. 
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Moderaterna är måna om att cancer ska upptäckas så tidigt som möjligt, behandlas 

så effektivt som möjligt så att överlevnaden blir hög och lång samtidigt som 

skadorna blir så små som möjligt. Det är också angeläget att cancerpatienter ska 

kunna ha så god livskvalitet som möjligt under såväl aktiv sjukdomstid och 

behandling som efter sjukdomen. Vi är också stolta över att här i Stockholm kunna 

erbjuda en mycket god vård också vid livets slutskede. Värt att lyfta fram här är 

vårdvalet ASiH, som erbjuder patienterna avancerad vård i hemmet istället för på 

de stora sjukhusen, vilket ofta ökar tryggheten för patienterna och minskar risken 

för VRI. Många palliativa patienter och även anhöriga till patient, uppskattar 

mycket att vården kan ges på detta sätt, i sitt eget hem. 

Vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting har skyldighet att 

rapportera uppgifterna inom sin verksamhet till Nationella Kvalitetsregister. 

Moderaterna anser att Sverige fortsatt ska vara ett föregångsland vad gäller att följa 

kvaliteten för patienterna och är positiva till att ytterligare register byggs upp. 

I alla nya förfrågningsunderlag samt revideringar av förfrågningsunderlag så 

skriver landstinget in tydliga krav på att alla vårdgivare ska delta i såväl forskning 

som utbildning. Detta gäller alla delar av vården. De främsta kliniska studierna 

inom området cancer kommer att bedrivas på de stora akutsjukhusen inte minst 

Karolinska 

Talesperson: Carl Henrik Svensson 
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2018

Fjärde året



”Hade velat ha en skriftlig vårdplan. 
Men uppskattar att läkarna svarat 

klart och rakt på mina frågor.”



” Om man fick önska: mer tid för 
information av vårdpersonal. Visst 

kan man söka på nätet men en 
kunnig, medkännande kontakt ger så 
mycket mer när man får besked om 

något obotligt.”





År 2020 är det nationella målen för SVF att:

70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska 

utredas via ett SVF.

80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF 

inom utsatta maximala tidsgränser.

Regeringen avser att följa utvecklingen.



Nytt i överenskommelsen

• Min vårdplan som stöd för SVF processen

• SVF ska fortsätta efter 2018 för att nå målet 2020

• Inrapporterade mätpunkter ska vara kvalitetssäkrad

2018-02-12 Namn | Sammanhang



Status just nu

• 28 vårdförlopp är igång och 3 nya startas under tidig vår i SLL.

• Väntetider redovisas publikt på cancercentrum.se

• Ny patientinformation. Översatt till 12 språk.

• Nytt verktyg för bättre rapportering av SVF är infört vilket har 

ökat inrapporteringen med 100% sedan i maj förra året.

• Ny samarbetspartner gällande patientenkäter

• SLL har fått ta del av stimulansmedlen vid varje tillfälle.

Handlingsplan för 2018 ska vara inlämnad 15 mars. 

Redovisning till departementet 1 november 2018



SVF Prem

Byte av leverantör i Sverige har medfört tillfälligt försämrad tillgång 

till data

• Ingen ny data för 2017 finns tillgänglig just nu

• Över 20 000 enkäter skickades ut i Sverige under januari till 

patienter som startat behandling juli – nov 2017

• Data kommer i början av mars

Framöver kommer data på vårdgivarnivå varje kvartal eller månad.



Samverkan för hållbar förändring

• Samarbete med vårdgivare direkt samt genom processledare 

och samordnande kontaktsjuksköterskor

• Socialstyrelsen har fortsatt uppdrag att följa implementeringen

• Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin följer 

implementeringen. Har hittills gjort ca 70 intervjuer och vill 

gärna komma i kontakt med patienter.

• Närmare samarbete med avtalshandläggare inom 

förvaltningen.



Publicerade ledtider

Resultat och statistik

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/


1 

 

Minnesanteckningar 2017-12-13 

Rehabiliteringsmöte  

Närvarande: Stig Hanno, Barbro Sjölander, Emma Granlund-Hjelm, Ylva Hellstadius 

Frånvarande: Margareta Haag, Lena Sharp 

 Emma Granlund-Hjelm presenterar sig. Arbetar idag som samordnande kssk för NET- 

och thyroideatumörer. Kommer succesivt att börja samarbeta med Akademiskt 

primärvårdscentrum (CaPrim) gällande rehabiliteringsfrågor i primärvården och utreda 

remissvägar gällande rehabilitering både mot primär - öppen och slutenvård (var god 

se bilaga nulägesrapport).  

 

 Camilla Svensson (CaPrim/distriktssköterska Liljeholmens VC) har kontaktat Stig 

gällande vad patienterna önskar för omvårdnadstöd från primärvårdens sida. Vi 

behöver kontakta Camilla för att reda ut så vi inte jobbar med samma frågor och får en 

sammanhållen syn på vad som behövs göra gällande rehabilitering. Emma tar kontakt 

med Camilla.  

 

 Kontakt och samarbete med vårdgivare gällande rehabiliteringsfrågor.  

o Barbro huvudkontakt med sjukhusen utifrån PNR.  

o KS, Jeanette Winterling (PL Stödjande vård), samarbete pågår.  

o Centrum för Cancerrehabilitering, Maria Hellbom, samarbete pågår.  

o St Göran Capio, Henrik Grönberg (prostata och forskning), avancerade tankar 

kring rehabaktiviteter, Stig informerar om Henrik, Ylva kan ta kontakt.  

o Vart kommer Danderyd in i bilden? Vem kontaktar vi?  

o Barbro som har varit på Södertälje och TioHundra informerar om att de 

sjukhusen kanske inte är aktuella i dagsläget då de inte genomför 

cancerbehandlingar på det sättet.  

o Primärvården, kontakter via CaPrim/APC via Emma.  

 

 Hur följer vi upp patientnöjdhet egentligen? Gott exempel - Nationella 

prostatacancerregistret, patientöversikter.  

o Efterföljande diskussioner kring mätningar med PROM/PREM, ger oss en bild 

men inte hela patientens perspektiv.  

 

 Information om begränsad möjlighet att få psykosocialt stöd på Gotland.  

o Ylva informerar om att diskussioner har initierats med Åsa Wilson och 

Thomas Kunza ang detta som ska ta upp frågan på onkologiska rådet i nästa 

vecka.  

o Barbro lyfter frågan att stöd också kan ges på olika sätt via internetplattformar 

(t.ex. KBT) 

 

 Tillämpningsdokument VP -  bör  ska.  

o Fortsatta diskussioner kring detta, hur skulle vi kunna utforma ett sådant 

dokument?  
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 Diskussioner kring ASIH – presentationen på PNR (Helena Ullgren och Carina 

Rundström) 

o Helena Ullgren ska skriva ned och återkomma vad PNR kan göra i frågan.  

 

 Hur ska vi utvärdera rehabiliteringsgruppens arbete i fortsättningen? 

o Milstolpar? 

o Utvärderingar kvartalsvis alt halvårsvis?  

o Rapport? 

 

 Journaltillgänglighet 

o Stig lyfter frågan ang tillgänglighet för patienter. Inte alltid självklart vart man 

hittar information. Patientperspektivet i Take care? 

o Önskan om ett mer transparant förhållningssätt.  

o Hur når man målgruppen? 

 

 Omvårdnadsforskning  

o Barbro berättar om gårdagens diskussioner på Cancerfonden (2017-12-12). 

o Det finns pengar men brist på omvårdnadsforskare.  

o Hur får vi bra idéer på banan? 

o Fortsatta diskussioner kring detta behövs.  
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