
Årsrapport  2014 Patient & Närståenderådet Stockholm Gotland 

I rådet ingår de patientföreningar som vill medverka. Alla i vårt geografiska område bjuds in.  

Uppdragsbeskrivning, protokoll från våra möten och namn på ordinarie ledamötet finns på 

http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/Patient/Patient--och-narstaenderadet/ 

Vi har under året drivit några av de frågor som vi listat som våra viktigaste frågor: 

 1) 

Rehabilitering ska integreras i all vård från diagnos till palliation och aktivt erbjudas alla patienter 

med behov. Patienter med kroniska sjukdomar har ett livslångt behov av rehabilitering. 

Rehabiliteringen ska förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna 

av cancersjukdomen och dess behandling  

- Vi har under året haft två patientrådsrepresentanter med i framtagandet av ett nytt 
rehabiliteringscenter för avancerad rehabilitering. 

o Vi har gjort en enkät bland rådets medlemmar för att ha som en grund i detta 
arbete 

- Hur får vi in nationella vårdplanen för rehabilitering i alla processer?  
o Patientrepresentanter har uppmanats att trycka på i sina respektive processer 

2) 

Alla aktuella patienter i alla vårdprocesser har en individuell vårdplan (IVP) 2014 

- Återkommande punkt på våra möten 
o Löfte pilot inom ett år, större pilot inom två år 
o Gemensamt material i pappersform framtaget 

 Pappersmaterialet ska implementeras på fler ställen än Mun& hals 
3) 

Diagnostiskt center etableras. 

- Igång startat i Södertälje. Vi i har haft två patientrådsrepresentanter med som redovisat 
resultatet på våra möten 

4) 
Screening, provtagning och primärvårdens möjligheter att hitta tidiga cancerfall prioriteras. 

- Ett projekt gällande bl.a screening och cancerprevention planeras för invandrargrupper 

Stockholm Gotland 

5) 

Alla aktuella patienter i alla vårdprocesser har en namngiven kontaktsjuksköterska 2014 

- Definition framtagen, 10 nya med samordningsansvar rekryterade. 
Vi fortsätter tycka på för vi kan ännu inte säga att ALLA patienter har en namngiven 
kontraktsjuksköterska 
 

 

http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/Patient/Patient--och-narstaenderadet/


 

6) 

Alla aktuella patienter, oavsett vårdnivå, ges möjlighet att delta i kliniska studier. 

Vi har tagit upp denna fråga på flera möten. Samordningsprojekt på gång inom RCC där RCC Norr har 

ansvar för denna punkt.  

7) 

Cancervårdens dimensionering i Sthlms län följs noga med koppling till Framtidsplanen, nya 

Karolinska och annan omstrukturering som pågår. 

- P.g.a nedskärningarna på Karolinska har vi varit mycket aktiva. Vi har haft träffar med delar 

av sjukhusledningen, vi har ställt frågor utifrån patientperspektivet på hur denna 

nedskärning kan påverka patienterna, vi har blivit lovade att få en mer kontinuerlig dialog 

med sjukhusledningen för att kunna vara med och säkra att patientsynpunkter tas till vara 

vid stora kommande förändringar. 

Vi har ännu inte haft tid/kraft att följa andra dimensioneringsfrågor på andra sjukhus men vår 

ambition är att göra det 2015 

 

Vi har på ett av våra möten bjudit in ansvariga Landstingspolitiker + Karolinskas ledning för att 

diskutera ”Vad görs för att förbättra vården för cancerpatienterna” 

Många av våra patientrepresentanter har under året gått hela eller delar av 

Patientföreträdarutbildningen. Vi har också haft föreläsningar t.ex ”Att läsa sin egen journal på nätet 

– Uppsalamodellen” 

Vi har haft god tillgång till ansvariga på RCC vid våra möten. RCC-chefen är alltid med del av mötet 

och det gäller även ansvariga inom RCC för olika aktuella områden. 

RCC Stockholm Gotland har också en processledare för Patientens väg i vården. Hon är alltid med på 

våra möten och arbetar 20 % med att stötta/utveckla denna process. 

Vi kommer under 2015 att fortsätta arbeta med att påverka inom våra prioriterade områden: 

Förslag på ämnen kommande möten är bl.a: 

- Processarbetet- hur fortgår det 

- Rehabiliteringen- hur går det med att få in rehabilitering i alla processer, hur går det med 

rehab centrat 

- Kontaktsjuksköterskor- har alla en namngiven? 

- IVP Har alla en IVP? 

- Närståendeperspektivet- hur kan vi bli bättre där 

- Invandarperspektivet- hur kan vi bli bättre där 

o Screening 



o Jämlik vård 

 

- Cancervårdens dimensionering 

o Ansvarig politiker inbjuden till marsmötet 

o Kontinuerlig dialog med Karolinskas + onkologens ledning 

o Kontakt med övriga sjukhus 

- När kan alla patienter se om det finns passande klinisk forskning 

- Hur ser kompetensförsörjningsplanen ut 

Vi har under året haft 4 tre timmars möten + några arbetsmöten för mindre grupper, deltagande i 

olika projekt, processer etc. 

Representanter från fyra av Patientråden på landets RCC har under året haft ett möte. Vi bestämde 

där att vid nästa möte i april ska vi ha temat, rehabilitering och barncancervård 

 

Barbro Sjölander 

Ordförande 

Patient & Närståenderådet 

RCC Stockholm Gotland 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


