
Dialogmöte med politiker vid Patient- och Närståenderådet, Regionalt 

Cancercentrum den 16 juni 2022 

 

Genom egenupplevd erfarenhet skaffar sig både patienter, närstående och efterlevande en gedigen 

kunskap och perspektiv som har ett stort värde. Patient-, Närstående- och efterlevande perspektivet 

är inte alltid samma perspektiv som hälso- och sjukvårdens. Inom Regionalt Cancer Centrum finns ett 

etablerat Patient- och Närståenderådet (PNR) som består av en rad patient- och närstående-

organisationer som innefattar ett brett och representativt patient- och närståendeperspektiv.  

Inför denna utfrågning har vi inom Patient- och Närståenderådet tagit fram några områden som vi 

utifrån ett regionalt patient- och närståendeperspektiv gärna vill diskutera med er. 

 

 

Fråga 1: 

Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och det är centralt att dessa används på ett så 

effektivt sätt för så många som möjligt. En trend som sker globalt är att man mycket mera tillvaratar 

patienters egna erfarenheter och skapar arbetssätt där patienter hjälper varandra. Inom region 

Stockholm Gotland pågår initiativ inom cancerområdet där vi ser att patienterna är med och driver 

att ta fram arbetssätt som ska ge cancerberörda, (patienter, närstående och efterlevande) kraft och 

stöd under sin behandlingsresa.  Ett exempel är förebilden Kraftens Hus i Borås. www.kraftenshus.se. 

Ett projekt för att ta fram ett Kraftens Hus Stockholm har nu startat. Skall denna trend bli långsiktigt 

hållbar så behöver idéburen patientdriven verksamhet som ger kraft och stöd och som självfallet 

skall vara utvärderade och kvalitetsgranskade, kunna få avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

Hur ser du att ditt parti skulle kunna medverka till en sådan förändring? 

 

Desiree  

 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.  

 

Talla 

 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:  

En metod som man nu talar mycket om är precisionsmedicin och precisionshälsa och att denna 

http://www.kraftenshus.se/


metod skall medverka till individanpassad cancerbehandling. Man brukar säga att precisionsmedicin 

och precisionshälsa är rätt behandling i rätt tid till rätt person. Precisionsmedicin och Precisionshälsa 

innebär många gånger helt nya arbetssätt, komplettering av annan typ av kompetens inom hälso- 

och sjukvården och en hel del investeringar i maskiner och utrustning. Våra nordiska grannar ligger 

inom detta område före oss. 

Hur ser du att ditt parti kan medverka till att Region Stockholm-Gotland lägger mer resurser på detta 

område och hur säkerställer ni att denna utveckling inte driver kostnaderna utan också sparar 

resurser i det långa loppet? 

 

Desiree  

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.  

 

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: 

Den största utövaren av stöd, omsorg och vård inom cancer i regionen är inte Karolinska 

Universitetssjukhuset eller SLSO utan faktiskt de närstående. I en nyligen publicerad studie så har 

man kartlagt hur mycket det skulle kosta att ersätta det närstående gör kring stöd, omsorg och vård 

med ”formella insatser”, det vill säga omsorgs- och sjukvårdspersonal. Studien visade att vi då skulle 

behöva skjuta till 193,6 miljarder sek årligen på nationell nivå. Det är nästan fem gånger 

försvarsbudgeten. Viktigt är också att belysa att många tror att det närstående gör endast är enklare 

uppgifter. 

Men en systematisk litteraturgenomgång visade att det närstående gör är många gånger samma 

uppgifter som hälso- och sjukvården samt omsorgen gör. Nu pågår i Sverige en stor omställning till 

God och Nära vård men utredaren glömde den informella vården (de närstående) i utredningen och 

därmed också i de motioner som tas fram. Här ser vi faktiskt att Region Stockholm har en chans att 

nu ta närståendeperspektivet och bli en mer närståendevänlig region.  

Hur ser du konkret att ditt parti skulle kunna bidra till detta då frågan verkligen är komplex. De 

närstående utgör en central del av patienters välmående och hälsoutfall samtidigt som vi ser att 

många själva blir sjuka av att ”vårda en sjuk”. 

 



Desiree 

 Närstående ska inte ”tas bort”. 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 

hur tillgängligt närståendepenning 

 

Talla 

 Närstående borde omnämnas i större utsträckning. 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: 

Hälso- och sjukvården står inför en rad kända utmaningar och många av de lösningar som man hittills 

har provat har inte visat sig så effektiva. Hälso- och sjukvården lutar sig också, med all rätt, på att det 

som bedrivs inom hälso- och sjukvården skall vara vetenskapligt utvärderat. Men tyvärr finns det 

även inom forskningen utmaningar kring relevans i forsknings-frågeställningen och val av 

vetenskaplig metod. England, Norge och Australien är kanske de länder som har kommit längst 

genom att försöka öka kvalitén och effektiviteten på utveckling och forskning genom ett ökat 

engagemang från medborgare, patienter, närstående och efterlevande. Utifrån ett patient- och 

närstående perspektiv ser vi positivt på denna utveckling och undrar hur vi i Region Stockholm kan 

inspireras av dessa länder för att ta ytterligare steg till samverkan med patienter och närstående.  

Hur ser du att ditt parti på ett konkret sätt kan vara med och bidra till att detta händer med ökat 

fokus och uthållighet? 

 

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).  

 

Talla  

 Tar med sig exemplen. 

 

Fråga 5: 

Den vetenskapliga tidskriften Lancet kom för några månader sedan med en stor sammanställning 

med temat att föra döden tillbaka till livet. Sammanställningen presenterades också i ett reportage 

på Sveriges radio precis (https://sverigesradio.se/vetenskapsradionpadjupet). Sammanställningen tar 

upp att vi på ett mycket bättre sätt måste börja hantera döden som en del av livet och detta är något 

som vi alla som är verksamma i och kring cancer är medvetna om. Sammanställningen ger också 

några väldigt bra konkreta exempel på hur vi bör tänka framåt. Frågan är mycket större än att bygga 

ut den palliativa vården, även om detta självklart även är väldigt viktigt.  

https://sverigesradio.se/vetenskapsradionpadjupet


Hur ser du att ditt parti kan bidra till att föra döden tillbaka till samhället och livet? 

 

Desiree 

 Tar med sig frågan om att låta patienter kan delta i avtalsupphandlingar.  

 

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 i rådande vårdvalsform.  

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

 

Som ni märker på frågeställningarna så rör vi oss inom patient- närstående- och 

efterlevandeperspektivet inom ett brett spektrum. I allt från att förebygga sjukdomar, bättre 

diagnostisera den men också mycket mera involvera hela samhället i framtidens cancervård. Här 

finns en utmaning också rent politiskt eftersom det är olika beslut som fattas i olika delar i samhället 

(nationellt, regionalt och kommunalt). Men vi som lever i samhället i närvaro av cancer ser att denna 

politiska modell också tenderar till att skjuta över problemen till någon annan. 

 

 

Avslutningsvis, hur kan ni politiker tillsammans med oss börja prata med alla i ert parti, beslut måste 

nämligen fattas i alla led.  

 

Vi vill till sist berätta att vi är mycket positiva till det som sker via cancerplanen och Regionalt Cancer 

Centrum Stockholm-Gotland och vi ser att det är nödvändigt att förlänga cancerplanen. Utveckling 

tar tid och måste vara uthållig.  

 

Vänliga Hälsningar 

Anita Wanngren, ordförande i Patient och Närståenderådet 

Christina Wallentin, vice ordförande i Patient och Närståenderådet 


