
Årsrapport  2015 Patient & Närståenderådet Stockholm Gotland 

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

Vi uppmuntrar till nybildande av patientföreningar. Under året har Palema, Sarkomföreningen och 

Ung Cancer kommit med som nya deltagare i rådet. Njurcancerföreningen har inbjudits till första 

mötet 2016. 

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

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

narstaende/patientforetradare/patient--och-narstaenderadet/ 

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

 1) 

Rehabilitering ska integreras i all vård från diagnos till palliation och aktivt erbjudas alla patienter 

med behov. Patienter med kroniska sjukdomar har ett livslångt behov av rehabilitering. 

Rehabiliteringen ska förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna 

av cancersjukdomen och dess behandling  

- Vi har under året haft två patientrådsrepresentanter med i framtagandet av ett nytt 
rehabiliteringscenter för avancerad rehabilitering. Chef till centret är nu anställd, lokaler 
finns och verksamheten planeras för fullt. Vi har under året också gjort ytterligare en enkät 
(fördjupad) om vad Patientrådets medlemmar förväntar sig från detta rehabiliteringscenter 

- Hur får vi in nationella vårdplanen för rehabilitering i alla processer?  
o Patientrepresentanter har uppmanats att trycka på i sina respektive processer 

samt trycka på i samband med nya cancerplanen 2016-19.  
2) 
Alla aktuella patienter i alla vårdprocesser har en individuell vårdplan (IVP) 2014 

- Återkommande punkt på våra möten 
o Pilot finns nu och är testad av patientrepresentanter 
o IVP i pappersform finns nu implementerat i flera diagnoser 

3) 

Diagnostiskt center etableras. 

- Klart. Vi i har haft två patientrådsrepresentanter med från start och de finns nu även med 
under utvärderingsfasen  

4) 
Screening, provtagning och primärvårdens möjligheter att hitta tidiga cancerfall prioriteras. 

Vi har fått presenterat av Sven Törnberg hur RCC ser på olika screeningprocesser. Ett problem finns 

att nå invandargrupper. 

5) 

Alla aktuella patienter i alla vårdprocesser har en namngiven kontaktsjuksköterska 2014 

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


Vi fortsätter tycka på för vi kan ännu inte säga att ALLA patienter har en namngiven 
kontraktsjuksköterska. Däremot har de tillsatta samordningskontaktsjuksköterskorna kunnat tillföra 
mycket kunskap om hur flödet kan förbättras.  
I detta arbete har man också gjort en nollbasmätning där man fångar upp många för patienten 

viktiga frågor. En uppföljning på denna studie kommer att göras om två år. 

6) 

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

Detta är ännu ingen realitet. Vi fortsätter trycka på vid varje möte att patienterna måste kunna se var 

det finns passande kliniska studier. Denna portal är under utveckling men vi har ännu inte sett några 

resultat.  

7) 

Cancervårdens dimensionering i Sthlms län följs noga med koppling till Framtidsplanen, nya 

Karolinska och annan omstrukturering som pågår. 

Vi har under året haft flera träffar med chefen för Radiumhemmet Annelie Liljegren. Vid dessa mötet 

följer vi upp tillgänglighet, kötider, personaltillgång etc. Vi har också träffat representanter för 

ledningen på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus, Södertälje Sjukhus och St Görans 

sjukhus. Vid dessa möten har vi berättat om Patientrådet och vikten av patientmedverkan. Vi har 

också lyssnat på dem för att höra hur de ser på cancervården och vilka problem/möjligheter de ser.   

Under året har vi fått presenterat för oss tankarna på att flytta ut delar av Radiumhemmets 

onkologiska behandling till andra sjukhus i Stockholm. Vi fick på ett tidigt stadium vara med i en 

workshop som handlade om vad som var viktigt för en patient, vi fick dragningar av RCC Chefen om 

hur projektet framskred. Vi fick också möjlighet att ställa frågor till politikerna. Inga negativa 

synpunkter på själva delningen framfördes under Rogers informationer eller under det möte som 

Anna Starbrink kallade till.  

Denna delning orsakade en stor debatt när den blev känd. Vi har också tagit lärdom av den diskussion 

som följde på detta och kommer nu att efterfråga material innan mötena så att föreningarna har 

möjlighet att förankra viktigare frågor i sina styrelser. Vi har dock i denna process fått påminna oss 

att vi är ett rådgivande forum inget beslutsorgan. 

Vi har också vid ett möte bjudit in Landstingsrådet Ella Bohlin för att få hennes syn på hur hon ser på 

Cancervården i Stockholm. 

Övrigt 

Standardiserade vårdförlopp 

I arbetet med standardiserade vårdförlopp har vi haft med två representanter på övergripande nivå. 

Där har vi drivit frågor om koordinatorns kompetens och vikten av att inte ta sköterskor till detta 

uppdrag och vikten av att ha med patientrepresentanter i alla diagnosspecifika förlopp. Vi har också 

supporterat tanken att Cancerrådgivningen ska vara tillgängliga för patienterna från det de får en 

välgrundad misstanke och innan de fått träffa sin kontaktsjuksköterska eller behandlande läkare och 

att patienterna ska informeras om denna tillgänglighet. 



 

Cancerplanen 2016-2019 

Vi har inbjudits till flera workshops för att ge våra synpunkter. 

Utbildning 

Vi har haft tre temautbildningar under 2015. Temat har varit efter förslag från PNR. 

- Hälsoekonomi och patientsäkerhet 

- Jämlik vård  

- PROM/ PREM.  

Deltagandet har varit gott och utvärderingarna positiva.   

Övrigt 

Val av Ordförande, Vice Ordförande på novembermötet 

Till Ordförande på två år omvaldes Barbro Sjölander 

Till Vice Ordförande på två år valdes Stig Hanno 

Vi kommer vid vårt första möte 2016 att göra en omstart och då på nytt se över vilka områden vi vill 

prioritera att arbeta med. 

Vi har under året haft fyra stycken tre timmars möten + några arbetsmöten för mindre grupper, 

deltagande i olika projekt, processer etc. 

 

Barbro Sjölander 

Ordförande 

Patient & Närståenderådet 

RCC Stockholm Gotland 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


