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Möte med patient- och närståenderåd 2020-09-22 
 
 
Närvarande: Anita Wanngren och Barbro Sjölander, Ann-Britt Johansson, Tobias Lekberg, Signe 
Friesland, Eva Gustafsson. 
 
 
Rapport från verksamheten 
Generellt har verksamheten varit under kontroll under sommaren. Dock har remissinflödet varit 
mindre. Haft överskott på nybesökstider men det verkar nu ha vänt. Medicinsk behandling och 
strålbehandling har inga köer till behandling. Medicinsk behandlingsavdelning Bäcken Solna kommer 
fortsatt att vara på Danderyds sjukhus en tid. Operationskapaciteten för cancer är god, ingen 
cancerkö. 
 
Varslet är hävt (läkare + undersköterskor). Det är dock fortfarande anställningsstopp men vakanser 
ersätts. Vissa enheter har brist på sjuksköterskekompetens, framför allt inom slutenvården men de 
ersätts av extern bemanning samt Karolinskas interna bemanningscentrum. Tema Cancer arbetar 
kontinuerligt med att kunna ha öppet sina vårdplatser och med framgång – har bättre kapacitet än 
på länge.   
 
Stämningen bland personalen är tämligen ganska god inom Tema Cancer, vad man har hört. För de 
avdelningar som omvandlades till covid-avdelning samt inom intensivvården har personalen haft det 
väldigt tufft under våren/tidiga del av sommaren. Tema Cancer hade en covid-avdelning. Totalt sett 
fick Tema Cancer inte en så väldigt förändrad vardag då cancerpatienterna även behövde prioriteras 
under denna tid.  
 
Samarbetet över gränserna från i våras har fortsatt till viss del. Som resultat av samarbete har 
sjukhusgemensam operationsplanering införts. Under våren roterade personalen i större 
utsträckning (man lärde sig av varandra). Man ser att rotationstjänster är positivt för verksamheten 
och samarbetet. Finns som aktivitet inom respektive medicinsk enhet.   
 
Patientinflytande 
Patientföreningarna upplever dålig patientmedverkan. Bland annat har de ovala borden varit mer 
eller mindre nere sen covid-19. Undrar vad som händer framöver. Acceptabelt under covid-19 men 
nu behöver det bli bättre. Förr hade Karolinska en struktur där de satsade på patientmedverkan 
genom Anna Blommengren. För att kunna upprätthålla CCC måste det ske en förändring. 
 
Eva Gustavsson berättar:  
Sjukhusledningen har beslutat att respektive tema ska arbeta med patientdelaktighet istället för som 
förut centralt via Anna Blommengren. Tema cancer genom omvårdnadsansvarig Yvonne 
Wengström/kvalitetssamordnare Louise Svanström hade en planering för detta men så kom covid-
19. Nu har man återupptagit detta och en övergripande strategi håller på att tas fram. Delar av 
verksamheten kommer att träffas för att ge input. Anita och Barbro deltar gärna. Eva lovar att 
meddela Louise Svanström detta så att de blir kallade. Förslag från patientföreningarna är att även 
bjuda in Anna Blommengren.  
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Screening 
Screeningverksamheten har kommit igång men de ligger efter samt att tiderna inte alltid hörsammas. 
De nationella screeningprogrammen sköts via Socialstyrelsen, inget som sjukhusen råder över. 
Patientföreningarna undrar om de kan hjälpa till med något. Förslag att de vänder sig till RCC.  
 
SVF-ledtider 
SVF-mål inom Tema Cancer är 80%. Tema Cancer behöver bli bättre på vissa områden. Arbete pågår 
med bland annat gemensam planering med Karolinska Universitetslaboratoriet (cytologi/patologi) 
samt Bild och Funktion (röntgen) för att komma till rätta med ledtiderna. Tema Cancer kan inte ta 
ansvar över deras resurser men kan berätta vilket behov som behövs.  
 
Rehabiliteringsprogrammet är ute på nationell remissrunda 
Patientföreningarna undrar om Tema Cancer har upptäckt några problemområden. Svårt att uttala sig 
om detta i detalj. Numera finns rehabilitering på flera olika håll – inom SLSO, på Karolinska, privat på 
stan etc. Kontaktsjuksköterskorna har fått en större roll i detta. De kommer att ha ansvar att kartlägga 
behovet av rehab. Man kommer att göra en temagemensam satsning 2021 att generellt höja 
kompetensen på våra kontaktsjuksköterskor. Kvalitetssamordnare Louise Svanström och 
omvårdnadschef för psykosociala enheten Jeanette Winterling håller på att titta på detta.  
 
Nästa möte 
Måndagen den 14 december kl 11.00 – 12.00. 

 
 

Susanne Jansson, chefsassistent 


