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Skrivelse 2017-10-04 till 
Socialdepartementet, socialminister Annika Strandhäll 
Socialutskottets ordförande, vice ordförande och ledamöter 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och 21 landsting 
RCC- chefer och samordnare 
 

Cancervårdens framtid – detta vill patienter och närstående 
Skrivelse från cancerorganisationerna inom Patient- och närståenderåden (PNR) inom alla 
sex Regionala cancercentra (RCC). 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utgångspunkter 
SOU 2017:48 Utredning om kunskapsbaserad och jämlik vård. 598 sidor 
SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. 360 sidor 
SOU 2017:53 God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild. 156 sidor 
SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. 1002 sidor 
samt 
SKL:s rekommendation till landsting och regioner. ”Etableringen av en sammanhållen struktur för 
kunskapsstyrning- hälso- och sjukvård”. 
Utredning om framtidens kvalitetsregister. Förslag från projektgrupp. ”Framtidens kvalitetsregister 
ska komma närmare vården” 
och 
Vårdanalys rapporter; 

 ”Lapptäcke med otillräcklig täckning” om statens och SKL:s satsning på nationella 
kvalitetsregister  

 ”En primär angelägenhet” – en analys av förutsättningarna för en jämlik, patientcentrerad 
och effektiv primärvård. 

 ”Lag utan genomslag”. Utvärdering av Patientlagen 2014-2107. 
 

PNR:s roll 
Enligt Socialdepartementets kriterier ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens 
utformning och utveckling. PNR är ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient-och 
närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska 
råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela 
vårdprocessen.  

Socialdepartementets ”Runda bordssamtal” 
Inför Socialdepartementets runda bordssamtal i maj/juni utarbetade vi ett gemensamt svar på två av 
departementets frågor. 1) Hur utvecklar vi strukturen inom cancervården för att möta framtidens behov? 2) Hur 
arbetar vi för att förebygga cancer, upptäcka cancer tidigt och förbättra patientens hela vårdkedja? Patientrådens 
svar på frågorna överlämnades till departementet och har därefter sänts till riksdagspartiernas sjukvårdspolitiska 
talespersoner med önskan om svar på frågan vad de vill göra om de vinner valet. 

 
Nu tar vi nästa steg 
Med denna skrivelse vill vi lyfta fram för oss patienter och närstående mycket angelägna frågor.  

 Vi vill vara delaktiga.  

 Forskning visar att vården uppnår bättre resultat när man ”arbetar med oss än för oss”.  

 Vi avslutar skrivelsen med krav och önskemål i fem punkter.  

 
Vi hoppas på positiva svar.  
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Flera av utredningarna innehåller förslag eller brist på förslag i för oss viktiga sakområden. Vi vill 
särskilt framhålla följande tre områden.;  

1. Hur kan patientperspektivet stärkas, hur kan vi patienter och närstående bli mer delaktiga? 

Regering, myndigheter och Regioner/Landsting bör utveckla tydliga strategier och rutiner för 
samverkan med oss. Vi vill bli mer delaktiga! 

2. Hur kan vi gemensamt lösa identifierade brister i den strategiska informationsförsörjningen 
inom hälso- och sjukvården. Vi vill ha att målen i Patientlagen och policydokumentet 
Nationell eHälsa snarast uppfylls. 

3. Hur kan vi med hjälp av kvalitetsregister utveckla kvaliteten i cancervården och få en jämlik 
vård?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En allvarlig brist i utredningarna 
En allvarlig brist i ovan nämnda utredningar är att företrädare för patienter och närstående inte fått 
möjlighet att medverka. Den viktiga frågan hur patientperspektivet ska beaktas och stärkas saknas i 
SKL:s utredning och förslag. I utredningen står endast följande ”De olika expertgrupperingarna på 
makronivå behöver hitta former för samverkan med relevanta myndigheter, professions- och 
patientorganisationer”.  
 
Patientperspektivet betonas i SOU 2017:48 men det beskrivs inte hur det ska beaktas. I avsnittet 
Överväganden och förslag står följande; ”Patienten är en viktig aktör i vården och behöver ges 
förutsättningar att delta i kunskapsstyrningen”. Enligt utredningen kräver ett genomförande av 

Detta vill RCC:s sex Patient- och närståenderåd (PNR) 
 
Behåll, utveckla RCC och stärk patientperspektivet 
Den nationella Cancerstrategin och etableringen av Regionala Cancercenter (RCC) och RCC i 
samverkan har varit framgångsrik. Organisationen RCC har skapat plattformar för 
framgångsrikt arbete med Nationella vårdprogram, Nivåstrukturering, Kvalitetsregister och 
Standardiserade vårdförlopp mm. I detta arbete har patientföreträdare fått allt större 
möjligheter att enligt Hälso-och sjukvårdslagens och Patientlagens intentioner bidra till en 
bättre vård. Vårdanalys utvärdering av Patientlagen visar dock att mycket återstår.  
De för uppföljning av kvalitet och effektivitet nödvändiga kvalitetsregistren visar tydligt på en 
ojämlik vård med stora och ur patientsynpunkt orimligt stora skillnader i väntetider och 
vårdresultat mm. Vi är oroliga att registren av ekonomiska skäl är i farozonen efter 2018. 

 
Vårdens organisation med 21 självständiga landsting har begränsat möjligheterna att 
nationellt få en jämlik vård, att på lika villkor, få tillgång till nya läkemedel och att utveckla 
nationella system inom e-Hälsområdet. En bibehållen och stärkt RCC- organisation kan bidra 
till att de stora ojämlikheterna systematiskt utjämnas. SKL:s kunskapsstyrningsutredning inger 
dock allvarliga farhågor för att utvecklingen går i fel riktning om förslagen genomförs. 

 
Patient - och närståenderåden anser att:  
• Cancervården behöver ett stärkt nationellt perspektiv, statligt stöd och bibehållen RCC- 
organisation med en samordningsfunktion  
• RCC- cheferna bör i samarbete med representanter för PNR snarast upprätta ett gemensamt 
förslag och en strategi för att behålla och utveckla RCC samt stärka patientperspektivet. 

 
 
  
.  
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förslagen en tillitsfull och effektiv samverkan mellan staten och huvudmännen, där professionerna 
och patientföreträdare ges stort utrymme att bidra. Utredningen rekommenderar landstingen att 
tydligt reglera formerna för professionernas respektive patientföreträdares representation och 
involvering på alla nivåer.  

  

Om tillräckliga effekter av förslagen inte nås bedömer utredningen att en ändrad ansvarsfördelning 
mellan staten och huvudmännen bör övervägas. Utredningen föreslår att en genomförandekommitté 
tillsätts för att möjliggöra ett effektivt genomförande av utredningens förslag och i samverkan med 
landstingen genomföra de insatser som behövs för att skapa förutsättningar för en förstärkt nationell 
kunskapsstyrning.  

 
Vår slutsats: Det framgår inte i utredningarna hur patientperspektivet ska stärkas. I Vårdanalys 
rapport från 2016 ”Sjukt engagerad – Några viktiga slutsatser” finns det förslag.  
 
Vårdanalys rekommenderar att;   

 regeringen, myndigheter och landsting utvecklar tydligare strategier och rutiner för 
samverkan med patient- och funktionshinder rörelsen och strategier och rutiner för hur 
arbetet med delaktighet ska bedrivas.  

 
Vårdanalys förslår att;  

 ”Ett bra första steg vore att säkerställa att befintliga initiativ för patienters kollektiva 
inflytande följas upp och utvärderas på ett systematiskt sätt”.  

  
Vi som företräder patienter och närstående kan och vill bidra till förbättringar. Denna fråga bör ges 
högsta prioritet och former för samverkan måste etableras innan SKL:s förslag och förslagen i ovan 
nämnda SOU börjar genomföras.  

 
Målen i Patentlagen och målen i Nationell eHälsa har inte uppnåtts 
Patientlagens mål är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet. Vårdanalys sammanfattar 2017 läget på följande sätt; 
”patientens faktiska ställning har inte förbättrats sedan Patientlagen infördes. Syftet med lagen har 
därför ännu inte uppnåtts. En före- och eftermätning, som utgår från patienternas erfarenheter, visar 
att patientens faktiska ställning är oförändrad eller försvagad. Patientens faktiska ställning har 
försvagats på de områden som handlar om tillgänglighet, information och delaktighet.  

 
Enligt policydokumentet Nationell eHälsa är ett mål att; ”Individen ska ha tillgång till lättillgänglig och 
kvalitetssäkrad information om hälsa, vård och omsorg, åtkomst till dokumentation från sina tidigare 
insatser och behandlingar, erbjudas individuellt anpassad service, interaktiva e-tjänster, delaktighet 
och självbestämmande.” Detta mål är inte uppnått. Problem som måste övervinnas redovisas bland 
annat i rapporten ”Från öar av data till kunskap för samhällsnytta” från SWElife till regeringen. Här 
följer fyra citat från rapporten; 

1. ”Morgondagens medborgare kommer att ha låg acceptans för en hälso- och sjukvård som 
inte klarar av en sammanhållen informationsstruktur, att hantera patientgenererad 
information/kommunikation och inte heller i verklig mening tillåter patienten att medverka i 
utformningen av vården. ….. En välfungerande informationsförsörjning för hälso- och 
sjukvården är av strategisk betydelse för flera dimensioner av samhällets generella strävan 
efter jämställdhet. Hälso- och sjukvården har uttryckliga behov av en informationsstruktur 
som praktiskt understöder kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, forskning och 
innovation, liksom en förbättrad kommunikation.  
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2. Rapporten belyser hur kunskapsbildningen för sjukvården, akademin och industrin är starkt 
beroende av en tydlig strategi där sjukvårdens informationssystem ses som den 
sammanlänkande resursen ….. Samtliga aktörer som utredningen varit i kontakt med vittnar 
om brist på samordning inom området, parat med en mycket stor mångfald av IT-system av 
olika ålder, art och konstruktion. Det ger en dålig funktionalitet och en plågsam arbetsmiljö i 
hälso- och sjukvården.  

3. E-hälsokommitténs viktiga slutsats är att det idag saknas verktyg som stöder sjukvårdens 
processutveckling. Dessutom finns i SOU 2016:2: Effektiv vård, mycket tydliga analyser som 
visar att hälso- och sjukvårdens generella effektivitet starkt begränsas av identifierade brister 
i den strategiska informationsförsörjningen.  Flera aktörer beskriver att den nuvarande 
situationen representerar vägs ände. En radikalt ny plan behövs för att nå flera delmål.” 

 
Vår slutsats. I inledningsvis nämnda utredningar saknas förslag som löser redovisade problem. Risken 
är uppenbar att SKL:s utredning och förslag till beslut tom kan förvärra läget.  
 
Vi föreslår att;  

1.  ansvariga – i samverkan med företrädare för patient och närstående - upprättar konkreta 
arbetsplaner så att målen i Patientlagen och Nationell eHälsa uppnås, dvs. att skapa 
delaktighet, nytta, synliga och konkreta förbättringar för individen som invånare, patient, 
brukare och anhörig.  

 
2. regeringen i överenstämmelse med SWElifes rekommendationer snarast ger finansierade 

uppdrag till myndigheter att lösa identifierade brister i informationsförsörjningen inom 
cancervården. Det finns inom enstaka diagnoser modeller och förslag hur detta kan göras. 
Nationella prostatacancerregistret (NPCR) med patientöversikt prostatacancer kan vara en 
förebild liksom Reumatikerförbundets samarbete med vårdprofession och forskare. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
        Vi hoppas på positiva svar 

Stig Hanno               PNR RCC Stockholm Gotland 
Owe Persson              PNR RCC Norr 
Stig Lindahl               PNR RCC Uppsala Örebro 
Eva-Stina Johansson   PNR RCC Syd 
Bengt Ekvall                 PNR  RCC Sydöst 
Bertil Uppström          Patient RCC Väst                                                                                                   

     Detta vill PNR inom RCC 
1. Vi vill vara delaktiga i det fortsatta nationella och landstingskommunala arbetet med 

att utveckla cancervården, 
2. Vi vill att ansvariga i samverkan med företrädare för patient och närstående upprättar 

konkreta arbetsplaner så att målen i Patientlagen och Nationell eHälsa kan uppnås,  
3. Vi vill att regeringen i överenstämmelse med rekommendationer i SWElifes rapport 

snarast ger finansierade uppdrag till myndigheter att lösa identifierade brister i den 
strategiska informationsförsörjningen inom hälso- och sjukvården. 

4. Vi anser att Cancervården behöver ett stärkt nationellt perspektiv, statligt stöd och 
bibehållen RCC- organisation med en samordningsfunktion. 

5. Vi anser att RCC- cheferna i samarbete med representanter för PNR snarast bör 
upprätta ett gemensamt förslag och en strategi för att behålla och utveckla RCC samt 
stärka patientperspektivet. 
 

 
 



Minnesanteckningar 2017-09-27  

Möte med patient- och närståenderådet 
 

Närvarande: Signe Friesland, Anna Wiberg, Barbro Sjölander, Stig Hanno, Eva Gustafsson 

Sekreterare: Petra Severin 

 

Nya organisationen  

Visar en power-point om hur den nya organisationen är uppbyggd, se bifogad fil.  

Strålbehandlingen ska delas 2017-12-01. Södersjukhuset kommer att ha en egen 

strålbehandlingsenhet och Karolinska kommer att ha egen strålbehandlingsenhet. 

 

Hur ser tillgången på strålbehandlingen ut? 

Det är ansträngt. Det är även ansträngt i övriga delar av landet. Man har arbetat med olika 

metoder för att inte hamna i en kösituation. Man har öppet varannan lördag och även öppet till 

klockan 18 vissa vardagar. I dagsläget är det ingen kö till strålbehandlingen. Man håller på att 

byta ut maskiner vilket gör att alla maskiner inte är i bruk samtidigt.  

 

Fördelningen av patienter 

Bröst, prostata och tarmcancer kommer att finnas på alla tre onkologiska siter, 

Södersjukhuset, S:t Göran och Karolinska. Karolinska är ensam utövare av övriga 

cancerdiagnoser i Stockholmsområdet.  

 

Patientflöden 

Karolinska har jobbat i patientflödena tidigare i och med multidiciplinära konferenser. I den 

nya organisationen kommer onkologer och kirurger vara anställa under samma patientområde 

och inte tillhöra olika kliniker som de har gjort tidigare. Man vill att det ska bli smidigare att 

arbeta med respektive diagnos genom att arbeta i patientflöden. Det blir ett teamwork kring 

patienten.  

 

Hur tas vårdprogrammet om hand i den nya organisationen? Vem är ansvarig? 

Den som är patientflödeschef för respektive diagnos har hand om detta. Patientflödesborden 

ska ta upp dessa frågor. Patientflödeschefen är ansvarig för patientens vårdkedja på 

Karolinska och överlämnandet efter behandling till annan instans.  



Hälsoprofessioner 

Hälsoprofessioner kommer att vara ett funktionsområde med en egen remissinkorg där man 

bedömer patienten i ett multiprofessionellt team.  

Man arbetar med frågan om cancerrehabilitering efter avslutad behandling. Man ska ha ett 

möte där Karolinska, SLSO och RCC deltar om hur man ska lägga upp detta. Man måste 

tydliggöra uppdragen och vara överens om när överlämningen ska ske. 

 

Partnerskap och patientcentrering – har ni hört talas om det? 

Utredning som ska vara klar andra halvan om 2018 och handlar bland annat om hur man 

skriver avtal i vården. Detta kommer från politiska ledningen på landstingsnivå. Man vill att 

beställarorganisationen ska bli bättre på att beställa rätt. 

Man har från onkologiska klinikens sida inte hört talas om detta än.  

 

ASIH 

ASIH inte fungerat som det ska under sommaren. Samordnande kontaktsjuksköterskor har 

hjälpt till i denna fråga. Man har skrivit avvikelser på detta och ska ha ett nytt möte med 

beställarna angående detta. Man ska kolla att avtalet täcker det som behövs och se efter att 

avtalet följs. Avtalen har tolkats olika. Landstinget är ansvarig för att ASIH ska fungera. Det 

är problem med vissa ASIH medan andra fungerar bra. Förr hade vissa team bara 

cancerpatienter nu har alla ASIH-team alla typer av patienter.  

Onkologiska kliniken har ansvar för patienterna som är här och att överlämnandet fungerar. 

Har periodvis haft problem med att det inte finns någon som kan ta över patienterna när 

patienterna är färdigbehandlade på Karolinska exempelvis på helger och under sommartid.  

 

Hur ska vi göra med mötena i framtiden? 

Man har från patient- och närståenderådets sida önskemål att träffa temachefen för Tema 

Cancer. Man vill även träffa patientområdescheferna och vårdenhetscheferna. Man ska från 

Tema Cancers sida kalla till möte i februari. Förslaget är vecka 8, onsdag den 21/2 klockan 

10:00. 

Det vore bra om patient- och närståenderådet kan skicka frågor som ska diskutera några 

veckor i förväg. 

 



Patient och 
närståenderådet

2017-09-27

Onkologiska kliniken
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Cancerdiagnoserna delas upp i nedanstående patientflöden



Vår vision 

Att skapa en högkvalitativ omvårdnad som håller internationell 
standard

• Magnetmodellen – en infrastruktur för omvårdnadsexcellens

• Attraktiv arbetsplats

• Förbättra patientvård

• Kompetensutveckling för sjuksköterskor/undersköterskor

• Bygger en samarbetskultur
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Nödvändigt för utvecklingen är:

• Chefer/ledare på alla nivåer engagera sig i kvalitetsutveckling av 
omvårdnad 

• Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare på alla nivåer -
identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete - för att 
leda utvecklingen

• Ansvar - förbättrade resultat för patienters hälsa, kvalitet i omvårdnad 
och medarbetares – kännedom, ansvar för och förståelse för dessa 
resultat
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Vårdforskningslab
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Vårdkontext stödjande organisationssystem – alla 
förutsättningar att lyckas



Ledarskap i omvårdnad

• Sjuksköterskor på alla nivåer behöver ledarskapsegenskaper för att 
bidra till utveckling av patientsäkerhet och excellent vård 

• Historiskt – “funktionella doers” – mer än “eftertänksamma 
strateger” – oberoende ledarskap baseras på utbildning, evidens 
och erfarenhet 

• Sjuksköterskor hälsoprofession – behöver mer inflytande än 
idag/utveckling av vården och patientsäkerhet – vårdens 
organisation måste bidra till detta

(Nursing Leadership from Bedside to Boardroom: Opinion Leaders’ Perceptions,” identified nurses as “one of the 
most trusted sources of health information”  RWJF, 2010). 
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Nya VBV organisationen betydelsefull för 
omvårdnad - Magnetmodellen för att bli 
världsledande
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Utveckla 

ledarskapet för 

sjuksköterskor

Struktur för 

personlig 

utveckling

Excellent utförd

omvårdnad

Kunskap

Innovationer

förbättringar

Mätbara resultat 

av omvårdnad

Petit Dit Dariel O, Regnaux, JBI Database System Rev Implement Rep. 2015 Jul 17;13(6):168-219. 

Nursing Care Qual. 2016 Oct-Dec;31(4):380-6



Kompetensstegen - hur får vi till rätt kompetensmix?

Steg 
2

Sjuksköterska

Steg 
3 

Sjuksköterska

Steg 
4

Sjuksköterska

Steg 
5 

Sjuksköterska
/Specialistsju
ksköterska

Steg 
6 

Specialisttjänst 
m kliniskt 

expertansvar

Steg 
7 

Specialisttjänst m 
kliniskt 

expertansvar

Steg 
1

Sjuksköterska

Steg 
2

Sjuksköterska

Steg 
3 

Sjuksköterska

Steg 
4

Sjuksköterska

Steg 
5 

Sjuksköterska
/Specialistsju
ksköterska

Steg 
6 

Specialisttjänst 
m kliniskt 

expertansvar

Steg 
7 

Specialisttjänst m 
kliniskt 

expertansvar

Steg 
1

Sjuksköterska

Steg 
2

Sjuksköterska

Steg 
3 

Sjuksköterska

Steg 
4:0

Sjuksköterska
/Specialistsjuk

sköterska

Steg 
5 

Specialisttjänst
m kliniskt 

expertansvar

Steg 
6 

Specialisttjänst 
m kliniskt 

expertansvar

Steg 
7 

Specialisttjänst 
m kliniskt 

expertansvar

Steg 
4:1-4
Specialistsjuks

köterska

• Samverkan i team

• Säker vård

• Förbättringskunskap för 

kvalitetsutveckling



Mätbara resultat av excellent utförd 
omvårdnad - Nationella indikatorer ett 
fåtal
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Större antal möjligt

•Patientsäkerhet

•Patient flödesvägar

•PROM

•PREM

•Frågeformulär 

ofta i ”dashboards



Värdegrundsarbete personcentrerad 
omvårdnad

• Skapa en kultur som är demokratisk, inkluderande med utrymme för 
personcentrerad vård - teamarbete, arbetsbelastning, tidsplanering, 
personalrelationer 

• “An approach to practice that is established through the formation and 
fostering of therapeutic relationships between all care providers, 
patients, and others significant to them” (McCormack, B. 2011)

• Pågående process, kräver bibehållet engagemang

från hela organisationen
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