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Fråga 1: Stöttning av idé/patientdriven 
verksamhet (ex Kraftens Hus)
Desirée Pehtrus(KD)

• Redan igång i regionen via RCC (tom 2023). Man kommer följa 
utvecklingen och fortsätta att bidra om det uppfyller kraven för 
föreningsbidrag mm. kan antingen vara via RCC eller annat. 
Huvudsyftet: att stötta patienter och närstående. Förhoppning att det 
sker ett utbyte mellan patienter och vården.

• Man behöver både vården och ideella organisationer och de kan ej 
ersätta varandra – i dagsläget kan föreningar bara få stöd från hälso-
och sjukvårdsförvaltningen via föreningsstöd, ej via direkta avtal. 



Fråga 1: Stöttning av idé/patientdriven 
verksamhet (ex Kraftens Hus)
Talla Alkurdi (S)

Ser positivt på denna utveckling, där idé- och patientdrivna aktörer 
verkar i regionen. Men även att specialiserade centrum etableras. Båda 
dessa har funnits i deras förslag på budget. Vill se att lovande projekt 
övergår i ordinarie verksamhet.



Fråga 2: Precisionsmedicin – Hur 
resursfördelning på ett ansvarfullt sätt?
Desirée

Kostnader för medicin bestäms på nationell nivå. På Karolinska bedrivs 
forskning om precisionsmedicin där RCC har bidragit. Dessutom ska 
RCC och PNR hålla en tema-dag kring ämnet. Stora utmaningar att 
bekosta mediciner och annan vårdfinansiering. Stockholm ligger i 
framkant för forskning, bla inom screening. KD vill se till att vården blir 
ett statligt ansvar för att minska de regionala skillnaderna, kan också 
bidra till att man inhämtar försprånget gentemot nordiska grannar. 



Fråga 2: Precisionsmedicin – Hur 
resursfördelning på ett ansvarfullt sätt?
Talla 

• Behövs en mer utvecklad nationell modell för samverkan och 
implementering. I regionen behöver det finnas ett utökat mål (tot 1% 
av sjukvårdsbudget behöver gå till Life science) inom life science. 

• Fragmenteringen av hälso- och sjukvården i regionen (pga vårdvalet) 
hämmar utvecklingen och implementeringen av specialiserad vård. 
Även kompetensförsörjningen blir lidande. S har lyft detta i budget 
och i sitt egna kompetensförsörjningsmanifest. 

• Man ser ett behov av att utveckla användandet av patientdata. 



Fråga 3: Hur kan Stockholm bli mer 
närståendevänligt?

Desiree

• I cancerplanen omnämns anhöriga som ska stödjas. Regionen kan ge 
stöd till organisationer som finns för anhöriga. 

• Det finns en avlönad processledare för närståendefrågor. 

• Regionen har ansvar för vårdprofessionens insatser, tex ASIH, 
hemsjukvård man har ökat den i Stockholm. Närstående stöttas ffa via 
kommunen. Partier får driva på riksdagsnivå frågor om 
närståendepenning



Fråga 3: Hur kan Stockholm bli mer 
närståendevänligt?

• Talla

• S har ffa lyft behovet av det psyko-sociala stödet som idag sköts av 

ideella organisationer ska kunna finansieras/levereras av regionen. 

• Tar med sig att det behövs ett bredare grepp kring området.



Fråga 4: Samverkan med patienter och 
närstående inom forskning

Desiree

• Idag har man med patienter i de nationella vårdprogrammen som 

bygger på forskningsresultat. Via kvalitetsregisterna kan det följas 

upp. 

• Det finns ett forskningsutskott i regionen men har ej närmare kunskap 

om detta. Pengar till forskning får sjukhusen själva ansöka om, det 

som kommer från regionen kommer bla från RCC (anm. RCC 

finansierar inte renodlad forskning). 



Fråga 4: Samverkan med patienter och 
närstående inom forskning

Talla 

• Tar med sig exemplen.



Fråga 5: Föra döden tillbaka till livet

Desiree

• Tar med sig frågan om att låta patienter kan delta i 

avtalsupphandlingar. 



Fråga 5: Föra döden tillbaka till livet

Talla

• Anser att palliativ slutenvård och ASIH inte ska vara ett vårdval med 
avseende på ersättningsmodellen som är för schablonartad. Patienten ska 
få välja men det ska inte vara etableringsfrihet för vårdgivare. Se mer till 
LOU. 

• Tror inte att det går att få in kvalitetsmått i uppföljning av avtal i rådande 
vårdvalsform. 

• Det borde finnas större inblandning från patienter och professionen i 
utformandet avtalen. 


