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PNRs prioriterade frågor 2017 och uppföljning: (punkt a-n) 
(det grönmarkerade har vi fått information om i PNR under 2017)  
 
a.  Workshop i Egenvård 2017 
b.  Min vårdplan – Fokus kring den digitala utvecklingen av en individuell 

vårdplan ska läggas helt på samverkan med den nationella plattformen 
Stöd och Behandling och övergår till SLL-projekt. Fördröjt till 2018  

 RCC kommer att redovisa sina erfarenheter av projektet  
c.  Kompetensförsörjning     - augusti-mötet 
d.  Rehabiliteringsplan för alla    - 

    - Nuläge ingångsvärde 2016 enligt mål i cancerplan 
    - Mätning dec 2017, se ovan 
e.  Palliation  - Workshop med flödesgenomgång för alla diagnoser 2017 

samt information om Palliativa rådet 
f.  Jämlik vård -Indikationer för jämlik vård - kvalitetsregister och strategier 
g.  Ledtider och standardiserade vårdförlopp – april-mötet 
  
h.  Kontaktsjuksköterskor - juni-mötet 
i.  Individuell vårdplan och egenvård - juni-mötet 
j.  Patientmedverkan i vård och forskning 

-Vi vill ha en baslinjemätning 2017 och uppföljning 2018 – 
hur stor andel och hur många deltar i studier? 

k.  Samlat ansvar för patientcentrerade vårdprocesser (kap.7. Cancerplanen) 
   -Vad görs?  
l.  Nivåstrukturering - juni-mötet 
m.  Cancerpatientens väg genom vården 

-Presentation av Hjärntumörföreningens app. inför varje 
läkarbesök 

n.  Patientsäkerhet och bemötande 
   -Workshop med Lena Sharp i 2017 
  

mailto:regionaltcancercentrum@sll.se
http://www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se/


Företrädare för alla PNR Barbro Sjölander 

Runda bordet Gabriel Wikström 2 juni 2017 

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

patientens hela vårdkedja? 

Förebygga cancer 

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

uppföljningsbar 

o En satsning på kunskapsökning om hur levnadsvanor påverkar insjuknande 

(barnmorskor, tandläkare, lärare, kockar etc) 

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

-  

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

att öka vaccineringen av skolflickor 

 

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

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

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

- Förbud mot solarier i allmänna utrymmen 

Upptäcka cancer tidigt 

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

- Den ska vara kostnadsfri  

- Prostatacancerscreening 

- Alla i landet ska få samma tarmcancerscreening som Stockholm 

- Screena de som är i riskzonen för lungcancer 

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

- Specialsatsning på förbättrad cancerkunskap inom primärvården 

- Fler diagnostiska centra 

 

Förbättra patientens hela vårdkedja 

- RCC bör ges ett 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 

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

inte finns idag 

 

- Bättre kvalitetsregister som utgår från patienten- inte diagnosen 

o Komplettera dagens mätningar med patient och närståendes upplevelse av 

livskvalitet, social funktion, dödskvalitet m.m. 

Motivering: 



Ovanstående förslag skulle bidra till att färre insjuknar i cancer eller att cancer upptäcks i ett tidigt 

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

patient-/närståendes upplevelser som bidrar till högre livskvalitet under sjukdomstiden. 
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Mitt	inlägg	Socialdepartementet	Rundabordssamtal	Almedalen	4/7-17	

Tack	för	att	jag	får	vara	med	som	patientrepresentant	här.		

Patientföreningen	PALEMA’s	uppgift	är	att	verka	för	förbättrad	vård-	och	
livssituation	för	dem	som	har	drabbats	av	cancer	i	pankreas,	levern	magsäcken	
o	matstrupen!	Väldigt	tuffa	sjukdomar!	Jag,	Carl	M	Hamilton,	är	föreningens	
ordförande.	

Den	svenska	cancervården	ligger	väl	till	rent	medicinskt	sett	vid	internationella	
jämförelse.	Det	är	glädjande!	Tack	till	alla	duktiga	och	engagerade	personer	i	
vården!	

Men	har	det	någonsin	tidigare	funnits	så	många	debattinlägg	i	media	om	vår	
svenska	cancervård	som	nu?		

Det	framförs	för	många	nödrop	om	att	det	inte	fungerar	så	väl	ur	ett	patient-	
och	medarbetarperspektiv!	De	långa	väntetiderna,	stängda	vårdavdelningar,	
svårt	nå	kontakt,	ständiga	läkarbyten	mm	är	symtom	på	att	det	är	något	annat	
som	haltar	än	den	medicinska	skickligheten!	

Jag	ifrågasätter	nyttan	med	ambitionen	”Kortare	väntetider”!	Visionen	bör	vara	
”Inga	väntetider	inom	cancervården”!	Den	ger	kraft	åt	vad	som	måste	göras!	

Så	till	rundabordsfrågan	om	ökad	tillgänglighet!		

Mitt	förslag,	som	jag	delar	med	många	andra	personer,	är	att	regeringen	ser	till	
att	de	tongivande	beslutsfattarna	inom	cancervården	ändrar	fokus,	från	att	leta	
förbättringar	vad	avser	organisation	och	behandling	i	det	befintliga	
sjukvårdssystemet,	till	att	sätta	patienten	med	närstående	i	fokus	och	ställa	
frågan:		

- Vad	behöver	göras	för	att	vården	ska	kunna	erbjuda	drabbade	människor	
bästa	möjliga	cancervård?		

Detta	i	en	tid	när	lifescience	är	en	allt	viktigare	samhällsfråga	att	behärska,	där	
både	dagens	kunniga	medborgare	och	teknikutveckling	ingår!	Att	regeringen	
stödjer	att	en	effektiv	organisation	byggs	inom	cancervården,	som	förmår	möta	
uttalade	behov,	utifrån	de	svar	som	frågan	ger!	Tufft	eller	hur!	

Kan	ansvariga	inom	cancervården	inte	ta	till	sig	patienternas	perspektiv	och	
behov	får	regeringen	utse	chefer	som	har	den	förmågan	–	för	dom	finns	och	
ökar	i	antal!	

Alltså	regeringen	ska	se	till	att	huvudfokus	inom	cancervården	skiftas	från	ett	
tänkande	som	präglas	av	”inifrån	och	ut”	till	att	tillämpa	ett	”utifrån	och	in-
tänkande”,	dvs	gå	från	produktionsorientering	till	att	leverera	patientnytta	av	
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efterfrågad	och	bra	klass!	RCC	är	en	bra	början!	Regeringen	ska	se	till	att	
cancervården	lånar	förebilder	främst	från	de	bästa	av	servicenäringarna	och	
inte	som	nu	bara	förebilder	från	den	tillverkande	mekaniska	industrin	i	
utvecklingsarbetet!		

Effekterna	av	denna	fokusändring	bör	t.ex.	leda	till	att:	

• Väntetidstänkandet,	dvs	att	cancerpatienter	ska	behöva	vänta,	inte	
längre	är	ett	problem!	

• Bättre	förebyggande	arbete.	Enligt	WHO	finns	en	stor	potential	på	20	–	
40%	av	all	cancer,	som	kan	förebyggas,	genom	ändrade	livsstilar.		

• Mer	FoU	läggs	på	forskning	om	tidigare	och	säkrare	diagnoser	tex	genom	
bättre	diagnosmetoder	och	screening	av	fler	cancerformer.		

• Färre	nödutryckningar	behöver	göras	under	behandlingen	genom	tex	
tryggare	och	kunnigare	patienter,	samtidigt	som	behandlingstekniken	
utvecklas.		

• En	patientansvarig	läkare	som	ser	till	helheten	är	en	självklarhet!	
• En	minskad	belastning	på	sjukvården	uppstår	eftersom	många	av	dem	

som	blir	kroniska	cancerpatienter	bättre	själva	och	med	hjälp	av	
närstående/anhöriga	kommer	kunna	sköta	sina	handikapp.		

• Ett	mer	mångfaldigt	sjukvårdssystem	uppstår,	där	fler	aktörer	kan	verka	
och	stimulera	utvecklingen	i	nätverksliknande	strukturer	snarare	än	i	
gigantiska	sjukhus	och	många	myndigheter.		

• Nödropen	minskar	i	både	antal	och	styrka	eftersom	patienterna	är	
sedda,	bemötta	och	tagna	på	allvar!	

Jag	tror	inte	att	en	organisationsstruktur	med	21	landsting,	med	4600	
förtroendevalda	och	en	väldigt	tung	regelapparat	och	med	en	ännu	tyngre	
kontrollapparat	har	en	chans	att	leverera	efterfrågad	cancervård	år	2040	till	en	
rimlig	kostnad!	

Om	igen	-	sluta	tro	att	en	ökad	mekanisering	byggd	på	förebilder	inom	
tillverkningsindustrin	har	de	för	sjukvården	rätta	svaren.	Se	till	att	ansvariga	
söker	förebilder	inom	den	framgångsrika	servicenäringen	tillsammans	med	
patienterna!	
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