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Årsrapport 2017 Patient & Närståenderådet Stockholm Gotland




I rådet ingår de föreningar för patienter och närstående som vill medverka. Alla i vårt
geografiska område bjuds in.
Vi uppmuntrar till nybildande av föreningar.
Vi har under året haft sex protokollförda möten á tre timmar

Uppdragsbeskrivning, prioriteringar, protokoll från våra möten, presentationer och namn på
ordinarie ledamöter finns på
https://www.cancercentrum.se/stockholm-gotland/patient-ochnarstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaenderadet/
PNR har under året prioriterat följande frågor och arbetsområden.
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
- Ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering finns nu framtaget och godkänt
av RCC i samverkan. Margareta Haag har representerat PNR i framtagandet att
detta
- Vårdprogrammet ska nu implementeras i alla landsting. Eftersom det på alla ställen står
BÖR i vårdprogrammet har vi startat en arbetsgrupp för att säkerställa att detta blir
implementerat i Stockholm/Gotland. I arbetsgruppen finns från PNR, Stig Hanno,
Margareta Haag och Barbro Sjölander
- Maria Hellbom chef för Centrum för cancerrehabilitering har löpande uppdaterat PNR om
läget på Centrum för cancerrehabilitering.
2) Alla patienter i alla vårdprocesser har en individuell vårdplan (IVP)
- Återkommande punkt på våra möten eftersom vi upplever att det går för långsamt. Det
lokala projektet Min vårdplan har nu avslutats och fokus ligger nu på samverkan med det
nationella projektet Min vårdplan.
3) Alla patienter i alla vårdprocesser har en namngiven kontaktsjuksköterska
- Vi fortsätter trycka på då inte ALLA patienter har en namngiven kontraktsjuksköterska.
Däremot har de tillsatta samordnande kontaktsjuksköterskorna kunnat tillföra mycket
kunskap om hur flödet kan förbättras.
- Vi har påtalat för politiker att Kontaktsjuksköterskor inte erbjuds alla patienter
4) Palliation
- Vi har drivit på politikerna för bättre, mer funktionella avtal för ASIH utförare. bl.a. är
inläggningen alldeles för hög
- ASIH har haft en workshop där Christina Wallentin och Tommy Björk deltog
5) Samverkan med sjukhus:
- Vi har lyssnat på Harald Blegen tf. chef Tema Cancer på Karolinska, som berättade om den
nya organisationen och hur de tänker runt patientinkludering.
- Vi har ställt krav På Karolinska hur vi tycker att patientrepresentationen borde vara. Vi har
fått igenom våra krav på ersättning och det dokument som Karolinska tagit fram påminner
om de vi har om patientmedverkan på RCC
- Vi har träffat chefen för Radiumhemmet ett antal gånger under året och diskuterat aktuella
frågor.
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6) Politikerpåverkan
- Vi har i samarbete med övriga PNR tagit fram en lista på vad vi vill ska bli bättre inom
prevention och vård och hur vi vill att strukturen runt vården ska se ut. Detta
presenterades vi regeringens ”Runda bordsmöte”. Detta underlag har också skickats ut
till alla rikspartier och till landstings- regionpolitiker i Stockholm Gotland för att få
veta vad de vill göra för att leva upp till våra krav.
- Under parollen ” Bibehåll, utveckla RCC dess mandat och stärk patientperspektivet”
har Stig Hanno tagit fram ett dokument som godkänts av alla PNR och sänts till
politiskt ansvariga på nationell, regional och landstingskommunal nivå.
7) Standardiserade vårdförlopp SVF
- Margareta Haag och Barbro Sjölander har representerat PNR i arbetet med SVF.
Projektledaren har haft flera dragningar för hela PNR. Bl.a. har patientenkäten
redovisats och diskuterats.
- Samarbete med primärvården genom CAPrim är etablerat med målet att öka
kunskapen om SVF i primärvården.
8) Val av ny ordförande och ny vice ordförande.
- Valberedningens förslag presenterades av Kristina Karlsson. Enligt förslag valdes
Stig Hanno till ordförande (nuvarande vice). Margareta Haag valdes till vice
ordförande. Vid PNR:s möte 4 oktober avtackades Barbro Sjölander för ett
engagerat och framgångsrikt arbete under 2x2 år.

9) Prioriterade frågor 2018
- Stig Hanno presenterade nedanstående sammanställning av frågor som PNR
diskuterat och prioriterat för 2018. Inom varje prioriterad fråga utsågs en
arbetsgrupp.
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10) Diagnostiskt center
- I processgruppen för diagnostiskt center representeras PNR av Margareta Haag.
Diagnostiskt center finns i Södertälje. I november invigdes Diagnostiskt Center i
Danderyd. Primärvården kan skicka patienter som bör utredas för cancer eller
annan allvarlig sjukdom efter vissa fastställda kriterier och målsättningen är att
patienten ska få en diagnos inom 22 arbetsdagar.
11) Övrigt
-

-

-

-

Vi har under året haft flera föredrag bl.a. har Eskil Degsell, Hjärntumörföreningen
berättat om deras arbete med inkludering av patient- och närstående och deras
tankar om vilka hälsoutfall som borde mätas.
Vi har lyssnat på företrädare för Prostatacancer kvalitetsregister som berättat om
satsningarna Patientöversikt och Ratten. Båda satsningar för att ge patienten en
bra översikt av både sin egen vård i samband med läkarbesök och på mer
översiktlig nivå.
Lena Sharp har presenterat resultaten från patientenkäten. Några områden har
blivit bättre men det finns mycket som fortfarande behöver förbättras. Låga resultat
för bl.a. om man fått information om second opinion.
RCC har för PNR presenterat hur man arbetar med kompetensförsörjning och vad
som prioriterats.
Stig Hanno har deltagit i RCC nationella arbetsgrupp som ska ta fram en utbildning
för patient- och närstående företrädare.
Under året har vi gemensamt aktualiserat frågor av betydelse för Gotland. Kristina
Karlsson valts som representant för Gotlandsfrågor.

12) Samarbete inom RCC och med övriga RCC
- Inom RCC Stockholm Gotland har samarbetet med RCC:s ledning och
processledare omfattat information, samråd och delaktighet i utformning av förslag
rörande arbetsformer samt beslutsunderlag. Arbetet har fungerat väl och är under
utveckling.
- Samarbetet med övriga PNR och RCC i samverkan behöver utvecklas.

För Patient & Närståenderådet inom RCC Stockholm Gotland 2018-03-10
Barbro Sjölander

Stig Hanno

Margareta Haag
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