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Så stärker vi cancervården utifrån ett multidisciplinärt och multiprofessionellt perspektiv 

 Ökad kunskap om olika vårdgrenar som möter patienten 

 Ökad kunskap om olika professioners kunskapsområden (grundutbildning, vub, RCC). Viktigt 

att grundutbildningarna lär ut multidisciplinärt arbete/teamarbete. 

 Kontaktuppgifter dokumenteras enhetligt, i samma journalsystem. 

 Öka dialogen vid patientens övergångar, t ex gemensamma vårdplaneringar (digitalt, 

videokonferens, kontaktsjuksköterska) 

 Patienten måste veta var i vårdförloppet hen befinner sig. 

o Standardiserat vårdförlopp 

o Standardiserad rapportering 

 Engagera ”rätt” personer annars får man för ensidigt tänkande i planering mm 

 Många projekt pågår. Hur sprids info om projekten? 

 Web/video-konferenser vid överlämningar 

 Eftervård och rehab. Vem gör vad? Viktigt att patienten har kontaktuppgifter till samtliga 

sina vårdgivare samlat på ett ställe. 

 Biståndsbedömning är kommunens ansvar. Patienten ska inte behöva läggas in för att 

genomgå BiB. 

 Renodla arbetsuppgifter. 

 Gemensam journal tillgänglig för alla vårdgivare om patienten godkänt. 

 Skicka remiss till ett ASIH i taget. Mycket dubbelarbete sker när ”solfjädersremiss” skickas till 

fler ASIH samtidigt och den som är först att ringa upp patienten får uppdraget. 

 Ge patienten tillgång till egna journalen. 

 Förbättra arbetsmiljön för att hindra kompetensflykt. 

 Satsa på utbildning för personalen.  

o Fortfarande de som inte känner till Belport 2 år efter införandet. 

o Slutenvården vet inte hur man läser ASIH:s anteckningar. 

o Bredare vetskap i vården om vad ASIH har kunskap i och kan erbjuda för vård. 

 Implementera standard/behandlingslinje. 

 Titta till patientens flöde inte bara ekonomin. När slutenvården har mycket platser behåller 

man patienterna längre och ASIH får få remisser. Har sluten vården lite platser får ASIH 

mycket remisser. Skillnaden består i ekonomiska hänsyn snarare än patientens behov. 

 Samla kompetens. 

 Man behöver samlas på alla nivåer och nätverka om cancervården. 

 Viktigt att beakta patienter som inte vill vara så delaktiga i sin vård och att det finns 

kulturella skillnader i vilka förväntningar man har på att medverka i sin egen vårdprocess. 

 Bättre IT-stöd! 

 Rätt person på rätt plats. Fler vårdadministratörer! 

 En välfungerande kontaktsjuksköterske-funktion är viktigast för patienten. 

 

 



 

 

 

Jämlik vård 

 Arbeta med en helhetssyn för att lyfta och medvetandegöra jämlikhet med avseende på 

ålder, socioekonomi, genus, diagnosgrupp, etnicitet. 

 Tydliga rutiner och arbetssätt. 

 Teamarbete. 

 Information på olika språk, förbättra möjlighet att få tolk. Kanske tolk via länk. 

 Palliativ konsult som stöd till både patient och slutenvård. 

 Koncentrera vården (nivåstrukturera kompetens) 

 Bra med standardprocesser 

 Ge likvärdig info till patienter. 

 Jämlik vårdkedja, exempelvis får väldigt få barn tillgång till ASIH. 

 Alla ska få en likvärdig chans att vara med i kliniska studier. 

 


