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En film om SVF

https://www.youtube.com/watch?v=c8hlpJ2-iuQ
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Jämlik vård

Primärvård Kompetensförsörjning



Tack

för ytterligare ett fantastiskt år!

Jämlik vård

Primärvård Kompetens-

försörjning



6000

2500

45%

I år har Jämlik vård

Primärvård Kompetens-

försörjning

6000 patienter utretts enligt SVF i vår region, 2500 startat behandling, 45% av dessa har fått behandling i tid



2396 – respondenter

54,6% - svarsfrekvens 

86% - positivt helhetsintryck

Patientenkät 

2017

Jämlik vård

Primärvård Kompetens-

försörjning



Jämlik vård

Primärvård Kompetens-

försörjning



Jämlik vård

Primärvård Kompetens-

försörjning

70%

80%
Regeringens uppsatta mål:
År 2020 ska 70% av alla nydiagnostiserade cancerpatienter ha utretts i enlighet med resp. SVF och 80% av dessa ska ha fått sin behandling 
inom respektive uppsatt tid.



SVF har kommit för att stanna

Jämlik vård

Primärvård Kompetens-

försörjning

Kraven är ingen omöjlighet

Vi levererar



Margareta Haag, Patient- och närståenderådet RCC



Min vårdplan

- patientens verktyg för ökad förståelse

Bodil Westman

Regional samordnare kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

2018-05-28 Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Min Vårdplan – Patientens plan

I enlighet med den nationella cancerstrategin ska alla cancerpatienter ha 
en skriftlig, individuell vårdplan. Min vårdplan i pappersform har funnits 

tillgänglig för cancervården sedan 2013.

Min vårdplan är ett 
verktyg för att skapa 
delaktighet, trygghet 

och förståelse hos 
patienter och 
närstående. 

Min vårdplan ska 
fokusera på och utgå 

från patientens 
behov, tydliggöra 
mål och ska alltid 

skrivas tillsammans
med patienten.

Sammanhållen -
gör behandlingen 
överblickbar och 

tydliggör vem 
som gör vad

2018-05-28

Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Journal            vs          Vårdplan

Vårdens arbetsredskap

Syftet är att bidra till en god och 
säker vård av patienten. 

Personalens redskap till att 
dokumentera vården och 
kommunicera/överlämna med 
varandra.

Ofta kortfattade beskrivningar med 
förkortningar. 

Patientens vårdplan

Syftet är att stärka informationen till patienter 
och närstående och göra dem delaktiga i 
vården. Ge en samlad bild av patientens 
cancerresa.

Patientens redskap för att få en överblick av 
vården och förstå vad som ska hända.

Utförlig, fördjupad, patientanpassad 
information inom fler områden än vad som 
ska ingå i journalen.

e-MVP möjliggör även kommunikation mellan 
patient och vården via formulär.

2018-05-28

Väsentliga uppgifter som 
dokumenteras i vårdplanen ska 

tillföras patientens journal

Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Min vårdplan

ska innehålla:

2018-05-28 Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Min vårdplan

2018-05-28 Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Min Vårdplan digital lösning

Via 
planeringsverktyget 
kan man ta fram en 
visuell bild av det 

övergripande 
vårdförloppet

Både 
kontaktsjuksköterskan 

och patienten kan 
dokumentera i 
vårdplanen och 

kommunicera med 
varandra genom 

meddelandefunktion 
och olika formulär t ex 

distresstermometer

Kontaktsjuksköterskan 
väljer vilken 

information och vilka 
formulär som ska 

synas för patienten 
baserat på patientens 

behov i tidigare 
framtagna mallar

Patient ser bokade 
tider via länk till 

webbtidboken på 
1177.se2018-05-28

Patienten kommer åt 
sin vårdplan via 

1177.se Vårdguiden. 
Bank-ID krävs

Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Allt är inte teknisk funktion

Teknisk 
funktion

Design

Arbetssätt

Vilken information behöver 
patienten? Vilka formulär ska vi 
använda för att patienten ska kunna 
skatta sina behov/symtom?

Hur väl möter tekniken patientens 
behov?
Vad kravställer vi för utveckling?

Hur jobbar vi? Hur vill vi jobba?            
Vad behöver vi förändra för att nå 
dit? På vilket sätt kan tekniken 
stödja oss?

2018-05-28

Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Införande och vidareutveckling av digital lösning 

för Min Vårdplan Cancer – innebär flera projekt

Definiera och 

ta fram 

innehåll

Nya arbetssätt

Vidare-

utveckla & 

anpassa 

plattformen

Samverka med andra 

1177-tjänster

TjänsteutvecklingVerksamhetsutveckling

Utforma 

vårdplan

(Design)

2018-05-28 Bodil Westman | Lärandekonferens SVF



Stockholm/Gotland:

• Huvud Hals Tema Cancer NKS

start i maj 

• Diskussion pågår med fler 

enheter 

Initiala verksamheter i vår region



Multidisciplinärkonferens
- en grundbult för jämlik vård

- ett arbetssätt att utveckla

Katja Lundberg | SVF 28 maj



Videokonferensanläggningar med 

3-bildskärmar maj 2017

Karolinska Huddinge + Solna

NKS

Södersjukhuset

Danderyds sjukhus

Capio S:t Göran

Ersta sjukhus

Norrtälje sjukhus

Södertälje sjukhus

Bra utrustning Utrustning för uppgradering Utrustning i behov av byte



Videokonferensanläggningar med 

3-bildskärmar maj 2018

Karolinska Huddinge + Solna

NKS

Södersjukhuset

Danderyds sjukhus

Capio S:t Göran

Ersta sjukhus

Norrtälje sjukhus

Södertälje sjukhus



Multidisciplinärkonferens
- teamet växer

Katja Lundberg | SVF 28 maj

Specialistläkare i öppenvård

.



Samverkan mellan 
specialistvård på och utanför 

sjukhusen
Magnus Annerstedt

Specialist Urologi



Min bakgrund

• Specialist i urologi sedan 2001

• Arbetat i Lund och i Köpenhamn med kirurgisk teknikutveckling

• Utbildat ett stort antal kirurger internationellt

• Sitter i referensgruppen för prostatacancer

• Driver Urologcentrum Odenplan - öppenvårdsurologi



Prostatacancerdiagnostik och behandling i 
Stockholm

• 80 % av all prostatacancerdiagnostik görs i urologisk öppenvård

• Historiskt sett ett 10-15-tal mindre kliniker

• Diagnostiken kan med fördel utföras i öppenvård
• Effektivitet
• Tillgänglighet
• Vi behöver inte sjukhusets resurser för primärdiagnostik
• Vi har den senaste tekniken (Magnetkamera och fusion)



Standardiserat vårdförlopp - SVF



Multidisciplinär konferens - MDK

• Ökar sannolikheten för att patienterna ska få bästa möjliga 
behandling

• Viktig för utbildning/fortbildning

• Identifierar patienter som kan inkluderas i kliniska studier



Medverkande personalkategorier

• Urolog som utför prostatacanceroperation

• Onkolog med inriktning mot urologiska cancersjukdomar

• Kontaktsjuksköterska

• Koordinator

• Radiolog (om bildmaterial finns att demonstrera)

• Urologiskt inriktad patolog

• Övriga specialiteter och personalkategorier vid behov.



Videokonferens

• Regionalt Cancer Centrum har bekostat 
videokonferensutrustning till ett antal urologiska 
öppenvårdsmottagningar

• Hög kvalitet och krypterad information

• Kompatibel med olika system vilket möjliggör kommunikation 
med flera olika sjukhus



Fördelar

• Förenklar kommunikationen mellan sluten- och öppenvård

• Ger fler patienter möjlighet att behandlas på MDK

• Leder till en mer jämlik vård

• Tidsbesparande

• Bra för miljön

• Kvalitetssäkrande
• Minskar risken för strukturella felbehandlingar

• Jämför laboratoriemedicin



Konklusion

• Säker kommunikation (GDPR)

• Säkerställer kvalitet
• För patientens behandling

• Vårdgivarens fortbildning

• Stöd i beslutsfattande

• Effektivt

• Socialt

• Behöver ersättas på rimlig nivå



Goda vanor för ett friskare liv –

mångkulturell information genom
Hälsoinformatörer

Arja Leppänen

Processledare Jämlik vård och Patientsamverkan

RCC Stockholm Gotland 

28 maj 2018, arja.leppanen@sll.se



Jämlik vård

• Jämlik hälso- och sjukvård innebär att alla ska erbjudas 

vård och behandling på lika villkor och med gott bemötande 

– oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, 

utbildning, social ställning, etnisk tillhörighet, religiös 

tillhörighet eller sexuell läggning.





Omotiverade skillnader 
o Lågutbildade män, som har högre risk för prostatacancer, i lägre utsträckning genomgår 

skelettundersökning än högutbildade.
o LSS-boende kvinnor diagnostiseras oftare med stadie 3,4 vid bröstcancer och löper 

nästan fördubblad risk att dö i BC jämfört med andra BC-patienter

Bättre överlevnad med eftergymnasial utbildning, oavsett cancerform
o Dubbelt så många med grundskola än med högskoleutbildning avlider i lungcancer

Socioekonomiska skillnader 
o Högre insjuknande bland personer med lägre utbildningsnivå för tjock- och 

ändtarmscancer. 
o Skillnaden i 5-årsöverlevnad mellan patienter i den högsta respektive lägsta 

socioekonomiska gruppen i Sverige är över 10 procent.

Hörsamhet för kallelse
o Kvinnor med utomnordisk bakgrund uteblir dubbelt så ofta från 

mammografiscreening som svenskfödda kvinnor 

Kulturella skillnader



Prevention

Goda vanor för ett friskare liv

30 %



Botkyrka-projektet, hösten 2015 –sommar 2016

Informationsträffar

• Föreningar

• Skolor, Öppna Förskolan

• Botkyrka kommun

• Medborgarkontor

• MVC/BVC

• Botkyrkadagen, Fittja

• Mångkulturellt centrum

• SFI

• Föreningsråd

• Ungdomsfullmäktige

• Kyrkor/ moskéer

Utbildning/Information

• Hälsokommunikatörer

• Transkulturellt centrum

• Hälsoinformatörer

• Botkyrka kommun
Forskning/Studie 
(före/efter) 

Kunskap om cancer

• Föreningar

• SFI

RCC Stockholm 
Gotland

Jämlik vård

Botkyrkaprojektet 



Lyckat!! 

Några framgångsfaktorer enligt Botkyrka kommun:



Hälsoinformatörer

• Vem
o Olika kulturell bakgrund och i alla åldrar
o Flerspråkiga
o Medlem i aktiv förening/nätverk/moské/kyrka/

• Varför
o Bor och känner området
o Kan informera på sitt eget språk i närmiljö och föreningar
o Når fram med information och dialog där vi annars har svårt att skapa kontakt 

• Uppgift
• Sprida enkel kunskap om hur man minskar risken att drabbas av cancer och om 

cancer screening, ca. 3-4 timmar/vecka

• Utbildning
o Grundutbildning ( 2 dagar), temautbildning varje månad inom cancer, screening, 

cancerprevention, metodiska samtal, levnadsvanor, patienträttigheter etc.



Grundutbildning - Sigtuna 



mångkulturell hälsoinformation

Kultur

Tro/Religion

Språk

Tradition

Etnicitet/

Nationalitet



Informationsmaterial på 12 olika språk 

baserad på EU:s European Code Against Cancer 



Exempel på aktiviteter:

Hälsofika
• Det fungerar som en språkfika men vi pratar om 

olika teman som deltagarna önskar t.ex. rökning, 
alkohol, kost och screening.

• Plats: SFI, centrum, biblioteket, föreningar, m.m. 

• Enkelt sätt att prata med folk som annars inte 
kommer till ett möte där man pratar om cancer.

Kahoot quizz

• Informationsträffar 

• Föreningar, kyrka, moské,

• Skolor, Öppna Förskolan

• Bibliotek

• SFI

• Botkyrka volontärcentrum varje vecka

• Kvinnokraft grupp

• Föreläsningar 

• Flyersutdelning

• Deltar på kommunala aktiviteter



Resultat

• Når fram med information och dialog där vi annars har svårighet att skapa 
kontakt. 

• Hälsoinformatörernas lokala tillhörighet, information på modersmål och 
kulturkännedom är avgörande.

• Deltagare/åhörare rapporterat om livsstilsändringar

• Stort engagemang bland invånare

 9 Hälsoinformatörer har fått arbete med HI-uppdraget som referens



Utbildning, visitkort, hoodies, t-shirt, m.m.

”Vi har kunskap, så folk 
lyssnar på oss och vi pratar 

deras språk!”

”Visitkortet öppnar alla dörrar”



Samordnare

Koordinator 
Hälsoinformatörer

10-15 HI/kommun

Botkyrka 

kommun

Sigtuna

kommun
Rinkeby Skärholmen Farsta

Upplands Väsby 
kommun

RCC Jämlik vård/

Processledare

STYRGRUPP

RCC Chef 
Verksamhetsutvecklare 

Processledare

Fler kommuner/stadsdelar är intresserade



Samordnare

NORR

Sigtuna

Hälsoinformatörer

Hälsoinformatörer

Upplands Väsby

Hälsoinformatörer

Rinkeby

Hälsoinformatörer

Koordinator

Koordinator Samordnare

SYD

Hälsoinformatörer

Botkyrka

Hälsoinformatörer

Farsta

Hälsoinformatörer

Skärholmen

Hälsoinformatörer

Koordinator

Koordinator



Utmaningar / utveckling

Framgångsfaktorer

- Samarbete RCC och 
kommunen

-
Hälsoinformatörerna 

lokala tillhörighet

- Information på 
modersmål

- Utbildning/kunskap

Utmaningar/hinder

- Ekonomi/Finansiering

- Behålla 
Hälsoinformatörerna

- Utbildning/kunskapsnivå

- Kulturell 
okunskap/hinder/tradition

- Nå fler kommuner

Utveckling/Implementering

- Rekrytering av 
Hälsoinformatörer

- Uppföljning/utvärdering

- Koordinerad 
Resursanvändning

- Stöd och utbildning 



På Gång:

Stödgrupper för mångkulturella 

cancerpatienter/närstående
•



SLLs Jämställdhetspris 2017 Unesco LUCS certifiering 2018

Youth Ambassador  
Simon Efremius





Införande av standardiserade 
vårdförlopp i primärvården 
Stockholms läns landsting

Elinor NemlanderEliya Syed



CaPrim
Kunskapsteam cancer i 

Primärvården
Eliya Syed, Koordinator och vårdutvecklingsledare, 
Distriktsläkare 
Elinor Nemlander, Koordinator och 
vårdutvecklingsledare, Distriktsläkare
Camilla Svensson, Vårdutvecklingsledare, 
Distriktssköterska
Sarah Eklöf, Vårdutvecklingsledare, ST-läkare
Malin van Hogerlinden, Vårdutvecklingsledare, 
Distriktsläkare
Nazmije Kelmendi, Vårdutvecklingsledare, 
Distriktssköterska



AVC  

Tiohundra AB

AVC Mörby

AVC 

Jakobsberg 

AVCHässelb

y/Akalla

AVC 

Gustavsber

g 

AVC Huddinge/

Flemingsberg

AVC 

Liljeholmen 

Varje AVC har en 

Vårdutvecklingsledare 

från CaPrim

Till varje AVC hör 

mellan 15-35 VC

APC

Akademiskt

Primärvårds-

Centrum

AVC S:t Erik 

Kunskapsteam Cancer i Primärvård -
CaPrim



Upprag 1 mars 2017

Införande av och information om SVF i 
primärvården

Etablera nätverk



Så började vi

• Problems och behovsinventering

• Enkätundersökning

• Interaktivt seminarium (en timma)

• Vårdprogram - VISS

• RGS Rådgivningsstödet

• Remittering, Vårdval öppenvårdsspecialister

• Lokal cancerincidens VAL



Cancerincidens Stockholm 

2016

1908
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2500
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Bröst

Kolorektal



Cancerincidens i Stockholm 

2016
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1779

1223

1688
1599

1233
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Prostatacancer Bröstcancer Kolorektalcancer

Skillnad VAL-databas mot socialstyrelsens incidens

VAL

Socialstyrelsen



SVF-remisser i Take care



Över 100 Vårdcentralsträffar
Reaktioner

61

”Snabbt 
omhändertagande vid 

cancermisstanke”

”Svårigheter med 
remittering enligt 

SVF”

Blandade känslor kring 
patientinformationen- ”Vi 

behöver utreda dig för 
cancer”

”Bra med SVF-
remissmall”

”Oro för 
undanträngningseffekter”

”Viktigt med 
uppdaterad 
och korrekt 

information på 
VISS.nu”

”Viktigt med 
Uppdaterad 

information på 
vårdgivarguiden”

”Behov av 
Koordinatorer i 
primärvården?”

”SSK/DSK skriver (SVF?) 
i bokningsunderlaget 
vid egen misstanke?”

”Patienter tas inte 
emot trots 

uppfyllda kriterier”

”Vi känner inte 
till kriterierna 

vid SVF”

”Behov av bättre 

samarbete mellan 
olika remittenter” 

Urologen

”Remissbekräftelse 
och remissvar 

uteblir”
”Bra att 
KVÅ är 

borttaget”

”Bra med SVF-
information”



SPESAM - Specialister i 
samverkan (Cancer)

http://viss.nu/


Fortbildningsaktiviteter

• Interaktivt seminarium på VC

• Interprofessionella cancerdagar

• Distriktsläkarfortbildningar

• ST-utbildningar

• Fortbildning för dsk/ssk



Misstanke Utredning
Behandlings

start
Utredning

Primärvård Sekundärvård

Välgrundad
misstanke

Nationella mätpunkter

Samverkansmöten 
Hela kedjan



CaPrimRehab
Målet med CaPrimRehab – att skapa fortbildningsaktiviteter för primärvården gällande 
cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering - förebygga och reducera 

• fysiska 
• psykiska 
• sociala
• existentiella 

följder av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient 
och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. 
Cancerrehabilitering ges under hela vårdprocessen med början från diagnostillfället och 
framåt. 

Distriktssköterska Nazmije Kelmendi
Fysioterapeut/lymfterapeut Pia Klernäs
Socionom/kurator Marie Nilsson



Nuläget…

• Inventerat rehabiliteringsaktörer (avtal)

• Kartlägger behoven kring fortbildning genom multiprofessionella 
intervjuer 

• Söker litteratur kring utbildning om cancer i primärvård

• I samverkan med RCC ta fram förslag till tillägg i VISS angående 
information om sena komplikationer och cancerrehabilitering

• Utvecklar fortbildningsaktiviteter

• Samverkar med RCC/CCR/Värdelyftet

• Probleminventerar kontinuerlig ex. Take Care



Primärvård 
inkl

psykosoc
team

Sekundär-
vård 

(sluten/
öppen

Primärvårds
-rehab

Centrum för 
cancer-
rehab

12 dagars 
rehab (spec
onk rehab)

Lymfödem 
(planerad 

spec rehab)

Spec kir 
rehab efter 

sjh vård

Psykiatri

Multimodal 
rehab 

smärta

Spec
neurologisk 

rehab

Logoped

Privata 
vårdaktörer

ReKo

ASIH

Patient 
och 

närståend
e

VÅRDVAL

Källa: Vårdgivarguiden



Tack för visat intresse!



Diagnostiskt Centrum 
En intensiv utredning vid misstanke om allvarlig sjukdom

INSPIRATIONSDAG om standardiserade vårdförlopp i cancervården  28 maj 2018 

Roland Söderholm

Ansvarig överläkare

Diagnostiskt centrum

Södertälje sjukhus



Projekt 
Diagnostiskt Centrum
Södertälje sjukhus

Beslut i Stockholms läns landstingsfullmäktige juni 2013
Projektgrupp startade i januari 2014
Centret öppnade 1 september 2014 projekttid 3 år

Mål:

• korta tiden från symtom till diagnos

• bidra till bättre prognos

• bidra till ökad patientnöjdhet och patientsäkerhet

• utveckla ett effektivare samarbete mellan primärvård/specialiserad öppenvård och 
sjukhusvård



Projektorganisation 2014

Diagnostiskt Centrum
vid Södertälje Sjukhus AB

Projektgrupp:
Martin Forseth, verksamhetschef Salems Vårdcentral, SLSO
Karin Tomson, verksamhetschef Tumba Vårdcentral, SLSO
Charlotta Sävblom, projektledare RCC Stockholm - Gotland

Från Södertälje Sjukhus AB: 
Florean Pietsch (bitr. projektledare), verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin
Anneli Lennberg, verksamhetschef VO Vård
Roland Söderholm, överläkare, VO Geriatrik-Medicin 
Anna-Sophie Westman, verksamhetschef VO Röntgen



Diagnostiskt Centrum
Södertälje sjukhus 

72

• Pilotprojekt under tre år med 
utvärdering efter två år

• Utvärderas av:
• Utvecklingsavdelningen, 

Hälso- och sjukvårds-
förvaltningen, SLL

• Institutionen för lärande, 
informatik, management 
och etik (LIME), KI



Projekt 
Diagnostiskt centrum
Södertälje sjukhus

Vem:
Patienter 18 år eller äldre, från södra delarna i Stockholms län, med misstanke om cancer 
eller annan allvarlig sjukdom, men utan symtom från någon särskild del av kroppen och 
där en basal utredning i primärvården eller i specialiserad öppenvård/ eller vid Södertälje 
sjukhus inte visat någon säker diagnos. 

Hur:

Pilotprojekt för att skapa strukturerad, systematisk och effektivt koordinerad utredning i två 
steg:

Steg 1:  utredning i primärvården/specialiserad öppenvård/Södertälje Sjukhus -6 dagar

Steg 2:  utredning vid Diagnostiskt centrum (öppenvård) -16 dagar



Läkaren misstänker allvarlig sjukdom

• Nytillkommen uttalad oförklarlig trötthet

• Ofrivillig viktnedgång >5 kg

• Nytillkomna atypiska/oförklarliga smärtor/ledsmärtor

• Oklar långdragen feber

• Patologiska prover utan förklaring: B-SR,P-ALP,P-Ca, oklar anemi

• Patient med en plötslig markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården och som 
inte tidigare haft detta sökmönster

• Misstänkt metastas med okänd primärtumör

74

*Nilsen et al., 2010



SVF allvarliga ospecifika symtom

Steg 1a. Obligatorisk utredning före remiss

• Anamnes

• Grundlig klinisk undersökning ”topp till tå”

• Temperatur

• Längd/Vikt

• EKG

• Saturation

• Urinstatus

• Labprover

Charlotta Sävblom



SVF allvarliga ospecifika symtom
Steg 1 b. Oklar diagnos & välgrundad misstanke remittera till DC

• Remiss till Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus

• Remiss till Röntgen Södertälje sjukhus DT-Thorax-buk

• Patienten informeras om:

- Tid inom 3 kalenderdagar på Röntgen & DC

- Att misstanke finns om cancer (eller annan allvarlig sjukdom)

- Om vad utredning enligt SVF innebär

• Remitteringsanvisningar finns på viss.nu

Charlotta Sävblom



Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus

77

Grundlig anamnes

Undersökning från topp till tå inklusive hud, leder, körtlar bröst, yttre genitalia
och kroppsöppningar.

Går vidare med avvikande fynd parallellt för att snabbt komma till rätt diagnos.



Diagnostiskt Centrum Södertälje sjukhus

78

• Samordnar utredning till diagnos erhålls

• Håller kontakt med patienten per telefon

• Ser till att patienten kommer till rätt instans och rätt 
förberedd för fortsatt vård/omhändertagande efter diagnos



Diagnostiskt Centrum i siffror tom februari 2018

• 596 patienter har utretts

• Andel accepterade remisser 51 %

• Medelålder 64 år

• kvinnor 55 % 

• Ledtid för utredning 17 kalenderdagar (median)

• Ledtid för utredning 14 kalenderdagar (median) vid tumörsjukdom

• Patienter gör i genomsnitt 2,2 läkarbesök och 1,9 sjuksköterskebesök under utredningstiden

• Antal konsultremisser per patient är 3,5

• Ledtid för konsultationer 4 dagar (median)



Måluppfyllelse

Remissbeslut till datum för diagnos DC: 53 % utredda inom 16 dagar 

(mål > 90 % )

Remissbeslut till datum första läkarbesök DC: 77 % inom 3 dagar         

(mål > 90 % )

Remissbeslut till datum för röntgen undersökning: 68 % inom 2 dagar  (mål > 90 % )

Datum för röntgenundersökning  till datum då svar skickas till remitterande läkare steg 1c 
: 99 % inom 1 dag  

(mål > 95 % )

80



Patientenkät:
DC: Hur upplevde/värderar du ….
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Mycket dåligt Dåligt Varken bra
eller dåligt

Bra Mycket bra

… bemötandet av 
personalen på DC

… din utredning på DC

… omhändertagandet på DC



Patientenkät:
DC: Hur upplevde du den totala utredningstiden på DC?
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Den var för kort Den var lagom lång Den var för lång Den var oacceptabelt
lång



• Tumörsjukdomar, 34%, alla typer av cancer

• Reumatiska sjukdomar PMR, storkärlsvaskulit, TA, RA, Sjögren, 

• Infektioner TB, CMV, Syfilis, echinokocker, empyem, Brucella, 

• Blodsjukdomar Lymfom av olika typer, 

• Magtarmsjukdomar, crohn, ulcus, pancreasinsuff,  

• Lungsjukdomar, bronkektasier, pneumoni, 

• Endokrina sjukdomar, 

• Frikända, ingen cancer eller allvarlig sjukdom

Diagnoser



Nuläge inom SLL

Diagnostiskt Centrum, Södertälje

Uppdrag:

Utreder sedan 2016 patienter enligt standardiserade vårdförlopp 

• SVF allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer (22 kalenderdagar)

• SVF cancer med okänd primärtumör – CUP 

(20 kalenderdagar)

Drygt 20 nya patienter/månad
- Varav SVF CUP utgör ca 40 %

Projektet är förlängt tom 31 dec 2019

Charlotta Sävblom
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Diagnostiskt centrum Stockholm

Södertälje Danderyd



60-årig kvinna med viktnedgång och svettningar

Ursprungligen från Finland, tidigare feströkare

Söker VC pga. 2 mån viktnedgång, tar stopp när hon äter, buksmärta, lös avföring , 
trötthet, attacker med värmekänsla och svettningar

Status: spänd i övre delen av buken.

Lab:  ALP 10, asat 2,8 , Hb 97, CRP 29, s-proteinfraktioner ingen M-komponent

Patienten är uppenbart sjuk, remitteras till Diagnostiskt centrum 
5/1 inkl. remiss för DC DT thorax/buk



8/1 Besök Diagnostiskt Centrum 

Kompletterande anamnes: Nattsvettningar

Klinisk undersökning: förstorade körtlar supraclaviculärt i övrigt inget avvikande

DT Thorax/buk: Multipla förstorade lymfkörtlar, förstorad mjälte, bild som lymfom

Åtgärd: Remiss ÖNH för avlägsnande av supraclaviculär lymfkörtel för PAD och FACS samt bokar tid för 
benmärgsundersökning

60-årig kvinna med viktnedgång och svettningar



11/1 Benmärgsbiopsi och aspirat

13/1 preliminärsvar benmärg: Lymfom 

14/1 Remiss till hematolog och i samråd med hematolog går vi vidare med 
lymfkörtelextiration enligt plan 

21/1 Lymfkörtelextirpation

27/1 PAD konferens på Hematologen: Diffust storcelligt B-cellslymfom

3/2 Påbörjar cytostatikabehandling.

60-årig kvinna med viktnedgång och svettningar



Din nära specialistvård

SVF Allvarliga ospecifika symtom

• Allmän sjukdomskänsla

• Uttalad trötthet

• Aptitlöshet

• Oavsiktlig viktnedgång > 5 kg

• Långvarig feber (> 2 veckor)

• Smärtor/ledsmärtor 

• Patologiska laboratorievärden, t ex oklar anemi, förhöjd SR, förhöjt alkaliskt fosfatas eller 

förhöjt kalcium

• Patient med markant ökning av antalet kontakter till hälso- och sjukvården 

• Patient med markant ökning av läkemedelskonsumtion, t ex antibiotika och analgetika

2018-06-01 89



59-årig man med trötthet och svettningar

Feströker
Prostatabesvär redan som ung
Avlägsnat förändring på ryggen inkl. utvidgad excision
2012 MGUS
Återkommande värk i hand- höft- och axelleder, morgonstelhet 2 timmar
Dermait 2016 UVB behandlad
Bältros
Kvalsterallergi ASIT behandlad
Lindrig polyneuropati
Heshet bed ÖNH
Tid TBE och Borrelia
Bukbesvär coloskopi 4 månader tidigare ua



59-årig man med trötthet och svettningar

Sjukdomskänsla med närmast skovförlopp.
Redan extensivt utredd. 
Fått behandling mot vad som tolkats som kronisk parotit
Har dålig smak i munnen, har avlägsnat alla amalgamfyllningar, 
har flera tandkronor, misstänker själv infektion i någon av dessa.



59-årig man med trötthet och svettningar

Klinisk undersökning
Flera hudsår efter nyligen genomförd laserbehandling
Höger testikel hård, oförändrat jfr tidigare enligt patienten 
Prostata med fastare parti
Något förstorade lgll hals

DT Thorax/buk utfördes utan kontrast
Normalfynd

Lab 
M-komponent IgG lambda 1-3g/l
FLC ua
Hb 176

MR hals och hjärna
2 cm cystisk expansivitet samt något förstorade lymfkörtlar
Nyligen bedömd av ÖNH som kronisk parotit



59-årig man med trötthet och svettningar

Utredning: 

Reumatisk sjukdom
ANA, CCP 

Testikel eller prostatacancer 
PSA, hormonprofil, urologkonsult

Infektion,
Tuberkulos, HIV, hepatit, syfilis

Myelom
Kompletterar med u-proteinfraktioner

Tandinfektion



59-årig man med trötthet och svettningar

Utredning: 

Reumatisk sjukdom?
ANA, CCP ua

Testikel eller prostatacancer 
PSA, hormonprofil, urologkonsult Testikelcancer, seminom, opererad och 

cytostatika
Infektion,

Tuberkulos, HIV, hepatit, syfilis negativ negativ
Myelom

Kompletterar med u-proteinfraktioner ua
Tandinfektion avbokat
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Diagnostiskt centrum Stockholm

Södertälje Danderyd



Ett effektivt arbetssätt för tidig 

diagnostik av hudcancer

Teledermatoskopi



Hudcancer - Idag en 
av Sveriges
vanligaste 
cancerformer
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Ålder 0-85+ , Sverige (Källa: Socialstyrelsen)

+80 % 
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dödsfall årligen till följd av malignt 

melanom

operationer årligen för att upptäcka 

cirka 4000 fall av malignt melanom
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Dagens flöde skapar lång väntan 
och höga kostnader

Många remitteras i 

onödan

Lång väntan och oro

Ökad risk för 

cancerutveckling

PatientKraftigt ökad 

patientvolym

+80

%

2005 2015

Mer ansvar

Resursbrist

Osäkerhet i diagnos

Nevus tas bort i 

onödan

Primärvården

Många onödiga fall

Resursbrist

Långa väntetider

Informationsbrist

Hudspecialist



Teledermatoskopi

Diagnosstöd

 CE-märkt digital plattform, mobil applikation 

och dermatoskop

 Bedömning och rekommendation av mycket 

erfarna hudspecialister

 Möjliggör säkrare diagnos på kortare tid

Kunskapsutveckling

 Dermatoskopikurs för ökad kunskap om tidig 

upptäckt av malignt melanom

 Auskultation med erfaren hudspecialist

 Kontinuerligt lärande via specialistutlåtanden



Specialistbedömning av 
hudförändring inom 3 dygn

Primärvården

Primärvårdsläkare tar 

anamnes, fotograferar och 

skickar via mobil applikation

Diagnos och rekommendation 

inom 3 dygn

Hudspecialist

Patient med 

hudförändring

CE märkt 

GDPR säkrad 

Plattform

Patienter

Erfarna hudspecialister 

analyserar fall, diagnostiserar 

och ger rekommendation

Alltid bedömning av två 

specialister (konsensus)

RCC Projekt – Validering av Teledermatoskopi



 Bedömningar utförs av erfarna hudspecialister verksamma vid 

Hudkliniken Karolinska, Danderyd och Hudkliniken SöS

 Alltid konsensusbedömning, minst 2 hudspecialister

 Svar inom 3 dygn

 Standardiserade svar från hudspecialist ger primärvårdsläkare 

kontinuerligt lärande

Vem utför bedömningarna?



Hur fungerar Teledermatoskopi 
i praktiken

Fysiskt besök Vårdcentral

1. Läkare tar emot patient

2. Sedvanlig journalföring

3. Helkroppsundersökning med 

manuell dermatoskopi

4. Dermicus mobil app vid 

svårbedömda hudförändringar

1

Analys av hudspecialist

1. Hudspecialist får notifiering 

om nytt patientfall

2. Granskar bilder och anamnes

3. Skriver bedömning och 

rekommendation

2

Uppföljning Vårdcentral

1. Svar till vårdcentral inom 3 

dygn

2. Läser svaret på plattformen 

3. Kontaktar patient för vidare 

hantering

4. Avslutar patientfall

3



Snabb och användarvänlig process

Fyll i 

personnummer 

och kort anamnes

Fotografera 

hudförändring 

Skicka & få svar 

inom 3 dagar

Markera 

hudförändringens 

lokalisation

< 3 min

Logga in
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Stickprov



Stickprovsundersökning i 
Plattformen

103 fall
46 kvinnor - 43 män

22 månader
Maj 2016 – Mars 2018

S:t Eriks vårdcentral



Välgrundad (stark) misstanke om 
melanom

SVF 6 st
Rekommenderat vid 

Teledermatoskopi

Op inom 7 d
Medelvärde 3 dagar



Välgrundad (stark) misstanke om 
melanom

SVF 6 st
Rekommenderat vid 

Teledermatoskopi

Melanom 6 st
PAD verifierade



Viss misstanke om melanom

19 excisioner
Av totalt 43 excisioner 

1 Melanom 
Melanoma in situ



Number Needed to Excise

43 excisioner
Totalt 7 melanom

NNE 6 
Otränad NNE 30-50

Tränad specialist NNE 4-10



Besparingar genom färre excisioner

40 %
färre excisioner med 

Teledermatoskopi

230 000 SEK
besparing1 med 79 färre 

excisioner

1Under 2014 utfördes 204 excisioner, 2015 infördes Teledermatoskopi. Ett år senare 

noterades endast 125 excisioner. Uppskattad kostnad per excision 3000 SEK



Nytta för alla parter

Snabb & 

säker 

diagnos

Färre 

excisioner

Färre 

remisser

Kontinuerlig

t lärande
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Standardiserade vårdförlopp-

”Röster från vården och vilka patientgrupper kan 

trängas undan på grund av SVF?”

Projektgrupp CES
Sara Delilovic, Diana Corman, Henna Hasson, 

Mårten Åhström, Jessica Dervish, Malin 

Gunarsson
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Observationer
Planering

Förberedande 
fas

Hjärna
Lunga

Övre GI
Onkologin

Primärvården
Radiologin

Gotland

Myelom
Gynekologi

Patologi
Endoskopin

Anal

Uppföljning
Alla förlopp

Kontinuerlig återkoppling om resultat till RCC teamet 

2016 2017 2018

Analys av 
undanträngningar
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Totalt antal intervjuer

Gotlan
d

GI Lunga RCC Endo PV Onko Gyn Radio Hjärna Pato
Myelo

m
Anal

Totalt 13 12 14 6 18 8 5 8 7 9 7 5 4

Koordinator/Konskks 6 5 4 0 4 2 2 3 1 4 0 3 1

Admin/med.sek 3 2 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2

Läkare/Specialistläkare 4 5 7 0 12 6 2 4 6 5 7 2 1
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Antal per yrkeskategori och cancerförlopp

116 intervjuer
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”De stora utmaningarna vad gäller, det är ju att räcka till 
med den efterfrågan som är, för det är en jätteefterfrågan 

och subjektivt tycker jag man anar undanträngningseffekter 
av det här”  

”Jag tror kanske att det är medvetenheten hos remittenterna skulle 
kunna öka. För ibland känns får man remisser där man känner att det 

här är en patient som uppfyller kriterierna, och då när man 
återkopplar det så har de inte ens hört talas om SVF” 

”Vi hade bra teamkänsla innan men nu tycker 
jag att det har blivit bättre, att vi 
liksom…känns liksom som ett litet 

gemensamt, ännu mer gemensam nämnare”

”Alla här tycker det har varit mycket bra, mycket bra för 
patienterna. Det har blivit ett fokus och vi har kunnat så att 

säga stödja oss på SVF gentemot våra flaskhalsar”
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Haltande introduktion (-)
Intern Samverkan (-)

Roller koord*+kskk (-)

Styrande dokument (+)
RCCs roll (+/-)

Kringverksamheter (-)
Vårdkrisen- resurser (-)

Möjligheter till anpassning (+)
Kodning och journalsystem (-)

INCA (+)
Oviss framtid för koord* (-)

Motivation (+/-)
Skapa meningsfullhet (+/-)

Processen att 
införa SVF

Egna
Organisationen

Medarbetarna

Yttre faktorer

Beroende av kringverksamheter (-)
Lång tid till operation och 

behandling (-)
Samarbetsforum (+)

Resurser –personal (-)
Svårigheter med rekrytering (-)

Motivation (+)
Kodning, av vem och när (-)

Lung-onkologiskt centrum (+)
Snabbspåret (+)

Säkerställandet av info till andra 
verksamheter (+)

Synen på gynekologi (-)
Brist på central styrning (-)

Kringverksamheter (+/-)

Resurser (-)
Samverkan och intern samarbete (++)

Roller (+)

Motivation (+)
Engagemang (+) 

Intern och extern  informationsspridning 
(-)

Införandet (-)
INCA (+/-)

*Koordinator
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Upparbetade rutiner (+)
Etablerade kontaktvägar (+)

Kollegialt stöd (+)
Utbildning & Handledning (+)

Olika Journalsystem (-)
Kodning (-)

Akutmottag. kunskap kring SVF (-)
Primärvården (-)

Anpassning av roller och fördelning 
(+)

Kontinuitet utan resurser (-)

Inställning (+)
Motivation (+)

Nya KS (-)
Olika rutiner på olika sajter (-)

Patologin (+)
Radiologin (-)

Information till externa aktörer (-)

Stark organisation (+)
Stöd (+)

Delaktighet (+)

Inställning (+)
Insikt om att förändring tar tid (+)

INCA (+)
RCC roll (+)

Upparbetade samarbetsforum(+)
Nätverk med kringverksamheter (+)

Kvalité och kompetens - påverkar 
underlaget vid bedömning (-)

Bevara ett starkt arbetsteam(-)

Kapacitet och resurser (-)

Acceptans(+)
Hörsamhet (-)

Bättre struktur och förtydligat rutiner (+)
Volymer - Utbud och efterfrågan(-)

Undersökningar på obefogade grunder (-)

Utredningsenheter

Egna
Organisationen

Yttre faktorer

Medarbetarna

Processen att 
införa SVF
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Sjukdom, åtgärd 
& respektive register/databas

Cancer diagnos

Aneurysm: VAL Stockholm Hjärntumörer

KOL: Luftvägsregistret RiksKOL Lungcancer

Hysterektomier, adnexoperationer:
Gynop gynekologisk kirurgi 

Gynekologisk cancer

Inflammatoriska tarmsjukdomar,
Crohns sjukdom och ulcerös kollit: Swibreg

Kolorektal cancer 

Godartade prostataförstoringar, njursten:
Väntetidsregister, regionalt och nationellt 

Prostata cancer

Register som kommer ligga till grund för den kvantitativa delen
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Figur 1. Patienter med diagnos godartad prostataförstoring, 
nyinsjukning i prostata cancer och SVF patienter i prostata cancer

antal idnr (patienter) med prostata förstoring antal nya prostata cancer fall SLL

antal patienter med SVF prostatacancer SLL
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nyupptäckta fall 
prostata cancer

SVF prostata cancer
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Tack för din uppmärksamhet

Frågor ?

Kontaktuppgifter

Sara Delilovic, sara.delilovic@sll.se

Diana Corman, diana.corman@sll.se

mailto:sara.delilovic@sll.se
mailto:diana.corman@sll.se
























































Kvalitetssäkring av MRT Prostata

i nätverk

Fredrik Jäderling

Röntgenkliniken

KS Solna

2018-05-28



VARFÖR KVALITETSSÄKRA?

 Mars 2016 Workshop - MRT prostata

i samarbete med RCC

2 tillfällen 

deltagare: ca 40-50 röntgenläkare från regionen med 

Gotland på länk

bidrog till gemensamt MRT protokoll

ökade kunskapen hos granskare

 Kvarstår brister i svarskvalitet

svårigheter för radiologer i ”på stan” att följa upp sina 

fall 

158



SVF Prostatacancer

 Tid från välgrundad misstanke behandlingsstart

STRÅLBEHANDLING 68 dgr

KIRURGI 61 dgr

LM+STRÅLBEHANDLING 50 dgr

LM 50 dgr

AKTIV MONITORERING 47 dgr

1 juni 2018Namn Efternamn 159



Prostatacancer utredning 

-då och tyvärr fortfarande

 PSA (ospecifikt test)

 Systematiska biopsier (missar 1/3 av signifikanta 

tumörer)

 Histologisk diagnostik

 MRT inför behandlingsval 

vänta 6-8 v = 42-56 dagar

 för att minska blödningsinslag

 Tar idag i genomsnitt 200 dagar till behandlingsstart.
160



Prostatacancer utredning 

-enligt vetenskaplig evidens

 PSA +/- risk-algoritm

 MRT screening-protokoll 10-15 minuter

Granskning och inritning av misstänkta fynd (radiolog)

Riktade fusionsbiopsier mot misstänkta fynd (urolog)

 Histologisk diagnostik

 Tar 2-3 v i en vältrimmad organisation.

 SVFs ledtider kan hållas med god marginal

161



MRT
Magnet Resonans Tomografi



MRT protokoll
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T2-viktad

Diffusion ADC

T1-viktad



Varför MRT?

 TRUL + systematiska biopsier = låg sensitivitet

 Missar hälften av cancrarna med Gleasonsumma 7-101

 Systematiska biopsier ger överdiagnostik

Gleasonsumma 6

 MRT + riktade biopsier

 Detekterar fler cancrar med Gleasonsumma 7-102

 Detekterar färre cancrar med Gleasonsumma 61,2

 Bättre indextumör detektion än systematiska3

1. Ahmed, PROMIS, Lancet Oncol 2017

2. Valerio, Systematisk översikt, Eur Urol

2015

3. Baco et al. Eur Urol 2014 



Systematiska   OCH/ELLER   

Fusionsbiopsier



Riktlinjer för multiparametrisk MRT 



PI-RADS

 Riskbedömning med MRT om cancer föreligger

 Noggrant definierad skala 1-5 för de olika sekvenserna

 Olika definitioner för perifera zonen och transitionszonen

(TZ är svår)

 I svaret en summering av gradering 1-5 för de olika 

sekvenserna:

1 = Normal undersökning

2 = Avvikande fynd, men kliniskt signifikant cancer osannolik

3 = Oklart fynd

4 = Kliniskt signifikant cancer sannolik

5 = Kliniskt signifikant cancer mycket sannolik

167



november 2017



november 2017



Utlinjering av prostata

170
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Nätverk

 Samarbete med SECTRA AB för att ta fram en 

lämplig plattform;

förevisa MRT bilder

förevisa patologi

nyttja bilder i Bild och Funktionstjänsten (BFT)

möjlighet till anonymisering av bilder för 

kandidatutbildning

172



Projekt Nätverk MRT Prostata

Förevisande 
radiolog

Uppkopplad 
radiolog sjh A

Uppkopplad 
radiolog privat 
radiologienhet

Uppkopplad 
radiolog sjh B

173



Förevisande radiolog

174

Kliniska uppgifter:

Biopsifynd:

Möjlighet att visa patologi



Nätverksamarbete

 Återkommande nätverksmöte varje till varannan 

månad

 Utbyta kunskap och erfarenheter

 Cirkulerande värdskap

Högre grad av överensstämmelse i radiologisk    

bedömning av MRT Prostata inom regionen. 

175



TACK!
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Kontinuitet och ledtider vid 

strålbehandling av huvud-halscancer

Ett förändrat arbetssätt från multidisciplinär konferens till behandlingsstart 

Gabriella Alexandersson von Döbeln

Onkolog

Tema Cancer 





Ca 350 patienter/år 

insjuknar med 

huvud-halscancer

Av dem får 250-300 

strålbehandling
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98 registrerade SVF-patienter
Mediantid: 23 dagar

17 % fick behandling < 20 dagar

Tid från multidisciplinär konferens 

till strålstart 

Nuläge (januari 2017-mars 2018)
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Projektsyften

Förkorta ledtider

Förbättra läkarkontinuiteten vid 

planering av strålbehandling



Resultat från

9 april - 9 maj 2018

27 patienter



Hur har vi lyckats med 

läkarkontinuiteten?

En läkare har varit engagerad i hela vårdkedjan från multidisciplinär 

konferens till färdig strålplan: 20 patienter (74%)

Hos resterande 7 patienter har en annan läkare utfört något av momenten



Hur har vi lyckats med 

ledtiderna?



Dagar från multidisciplinär 

konferens till strålstart

19/27 (67%) startade inom < 20 dagar

20

Dagar



Dagar

Dagar från multidisciplinär konferens 

till strålstart för SVF-patienter

20

13/16 (81%) startade inom < 20 dagar



Dagar från multidisciplinär konferens 

till strålstart för SVF-patienter

13/16 (81%) startade inom < 20 dagar

2017 fick 17% av SVF-patienterna behandling < 20 dagar

Bra!
Men, för få patienter att dra stora slutsatser av



Vilka förändringar har vi gjort?

Schemaläggning av läkare som syftar till 

kontinuitet snarare än att alla gör sin lilla del av 

vårdkedjan

Förbokade tider hos 

-läkare

-sjuksköterska

-tandläkare

-dosplanerings-CT

Förenklat kommunikationssätt mellan tandvård 

och strålbehandlingsavdelning



Gabriella Alexandersson von Döbeln

Onkolog

Tema Cancer



E-hälsotjänst PEP – patientens egen 

provhantering

Anna Hägglund

Samordnande kontaktsjuksköterska prostatacancer

anna.hagglund@sll.se

2018-06-01 Anna Hägglund | SVF i cancervården



Stärka patientdelaktighet

Aktivt delta
Ökad 

kunskap

Tid och resurser 
frigörs

Medaktör



PSA-prov och prostatacancer

Nutid                                         Framtid    



Affektfokuserad cancerrehabilitering

Ylva Hellstadius 

Processledare psykosocial rehabilitering









Det går fort…

Känslor uttrycker behov

Förväntningar… 



TACK!

ylva.hellstadius@sll.se



Delaktighet, aktiv egenvård

och jämlik cancervård

– en utbildning från Regionalt cancercentrum

Stockholm Gotland, 2017-2018

Ansvariga processledare RCC:

Lena Engqvist Boman - Lärande

Arja Leppänen - Jämlik vård

Therese Scott Duncan - Egenvård

2018-05-28 

SVF-dag
Arja Leppänen, Lena Engqvist Boman, Therese Scott Duncan 



Syfte
Att stärka patienters delaktighet i den egna cancervården 
genom ökad kompetens hos vårdpersonalen

Innehåll
Patienters delaktighet, lärande, aktiva egenvård och jämlik
cancervård

Målgrupp
Medarbetare inom öppen och sluten cancervården

Plats
Hos uppdragsgivaren

Kostnad
Ingen



| 

Upplägg

Steg 1 – möte (3 tim)
Interaktiva föreläsningar och diskussion om autentiskt 
scenario

Steg 2 – eget arbete (1-6 mån)
Individuellt arbete om eget patientfall

Steg 3 – möte (3 tim)
Uppföljning av egna patientfall och förslag till 
förbättringar

Uppföljning
Relevanta modeller för vidare utveckling



Varför fokusera på delaktighet? 

• Socialstyrelsen 2011
- patientens delaktighet ökar säkerheten

• Vårdanalys 2017
- öka patientcentrerad vård – förbättra information, delaktighet, 

egenvård

• Patientlagen 2015
- främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

• Cancerstrategi - Cancerplan
- främja jämlik vård, patientens perspektiv, patientsäkerhet



Delaktighet enligt kursdeltagarna



Varför fokusera på Lärande?

 Brister i information och delaktighet 

 Öka patienternas kunskap, förståelse och färdigheter

 Underlätta patienters delaktighet 

 Möjliggöra optimal egenvård

 Uppnå en jämlik vård



Att få information  ≠  att förstå information

Från informationsgivande…



…till lärande

Information x bearbetning förståelse

delaktighet



Varför fokusera på Egenvård?

 Att stödja patienter/närstående att vara aktiva i sin 
egen vård och hälsa.

– Att uppmuntra initiativ till egenvård – jobba utifrån 
att motivera till egenvård.

– Tydlighet i vad för egenvård patienterna kan utföra 
själva och ge dem återkoppling på detta.

– Att möta patienternas/närståendes behov (ej endast 
lösa problem).



Varför fokusera på Jämlik vård?

 Omotiverade skillnader i överlevnad och vård relaterade till ålder, 

kön, utbildningsnivå, geografi, födelseland, funktionshinder, etc.

 Bättre överlevnad bland cancerpatienter med eftergymnasial 

utbildning, oavsett cancerform

 Socioekonomiska skillnader (inkomst, utbildning, bostadsområde, 

yrkeskategori)

 Hörsamhet för kallelse vid screening 

 Kulturella skillnader



Kan vi……

• öka tillgängligheten & minska barriärerna 

inom hälso- & sjukvård?

• nå fler kvinnor och män med information och 

kunskap utifrån olika behov och förutsättningar?

• hjälpa patienterna att få ökad känsla av makt och 

förmåga att påverka sin egen vård och hälsa 



RCC: Jämlik cancerhälsa

• Informationsmaterial på olika språk

• Öka kunskapen hos personal

• Utbilda personal på RCC inom jämställdhet och jämlik vård

• Diagnostiskt centrum

• Cancerdatabas med socioekonomiska faktorer i relation till 

behandlingar, satsade resurser och överlevnad

• Informera medborgare via Hälsoinformatörer



Kursdeltagarnas utvärdering

”Bra påminnelse om hur 
stor del av vårt arbete 

som är lärande till 
jämlik egenvård”

”Engagerande 
ämnen och 
interaktivitet som 
involverar oss”

”Fått nya idéer 
om vad vi kan 
göra annorlunda”

”Vi kan förhindra 
många av de 
problem vi och 
patient möts av”



Intresserad?
Kontakta: lena.boman@ki.se 



#SVF28maj @RCCSthlmGotl

Tack!


