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Minnesanteckningar 
 
 
 

 
 
Möte med patient- och närståenderåd 2020-08-30 
 
Närvarande: Anita Wanngren, Barbro Sjölander, Signe Friesland, Mattias Hedman, Tobias Lekberg 

 

 

Varit hög belastning på sjukvården under sommaren men rett ut sig.  
 
Anita berättar att REBECCA-projektet fortgår. Haft flera workshops. I dagarna skickat ut en enkät till 
cirka 1600 medlemmar och redan fått 300 svar.  
 
Strålbehandling 
Planeringen inför sommaren fungerat. Strålbehandlingen har kunnat hålla sina SVF-tider. Vissa palliativa 
strålbehandlingar har fått vänta en aning längre. I skrivande stund är ledtiderna bra men man ser att en 
puckel kommer att ske i september. Från vecka 37 kommer man att öka upp med extra öppettider. 
(Projektet som utfördes i maj med extra öppettider föll väl ut, man ökade öppettiderna och samtidigt 
minskades personalens övertid. Det är det som fortsätter nu vecka 37.) 
 
Arbete pågår med att planera prognos flera år framöver. Man ser att behovet av strålbehandling ökar 
och att men behöver ligga i fas med att utbilda personal, ligga steget före. Framför allt sjuksköterskor 
men även läkare och fysiker. Tema Cancer lägger sin plan utifrån Karolinskas uppdrag och då i 
samarbete med Region Stockholm.  
 
Diskuteras vad patientföreningarna skulle kunna belysa i deras kontakter med politikerna. Mattias säger 
att huvudsaken är att Tema Cancer/Karolinska och politikerna har en samsyn av behovet av kompetens, 
att behovet av strålbehandling ökar.  
 
Mattias har ett underlag gällande detta som dock ej får delas. Beslutas att Mattias, Anita och Barbro har 
ett möte separat för att få ett bättre underlag inför deras kontakter med politikerna. Fredag 3/9 kl 10-
10.30. 
 
SVF 
Genomsnittlig nivå 60% vilket inte är optimalt.  
 
Generellt är svarstiden för röntgen- och patologisvar för lång så att själva starten för behandling inte blir 
inom SVF ledtid. Olika diagnoser har sina utmaningar men generellt kan man säga att det pågår olika 
projekt på sjukhuset för att komma till rätta med framför allt svarstiden för röntgen och patologi. Dessa 
frågor äger inte Tema Cancer själva utan behöver samarbeta med verksamheter inom Bild och Funktion 
samt Universitetslaboratoriet Karolinska.  
 
 Det Tema Cancer kan påverka själva så som kirurgi fungerar enligt plan. Både under våren och nu 

till hösten kommer man att öppna upp för lördagsoperationer för att kompensera sommarens 
planerade neddragning (semester etc).  

 

 Strålbehandling ligger bra i SVF. De har nu fokusdiagnoser för att förbättra sina ledtider som nu är 
cervix, CNS, esofagus och övre GI.  

 

 Vissa fokusdiagnoser (strål) servix, CNS, esofagus, övre GI – där vi ser att vi kan förbättra oss och 
betyda mycket. Försöker fokusera på några i taget och jobba med dem.  

 

 Nytt koncept planeras för lunga. Ett helhetskoncept för att korta ned ledtider  
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Projekt ökad tillgänglighet per telefon kvällar/helger 
 Projektet kommer att starta den 6 september.  
 Respektive ME har fått lämna in vanligt förekommande frågor och svar.  
 Respektive ME delar på uppdraget med kontaktsjuksköterskor.  
 Inringningstid vardagar kl 16-20 (arbetstid framtill 20:30). 
 Inringningstid helger kl 9-16 (arbetstid framtill kl 16:30). 
 Projektet kommer att pågå till november 
 Nu framöver kommer patienterna att informeras. 

 
Barbro, Anita samt en representant från lungcancer har varit involverade. Louise Svanström 
projektledare.  
 
Patientinvolvering Tema Cancer 
Anita, Barbro undrar hur detta fortgår. Efter senaste mötet i maj har de inte hört något.  
Det har ju varit sommar, kanske har detta inte kommit igång än.  
Signe hör med Yvonne Wengström. 
 
Omvärldsbevakning 
Barbro belyser att Tema Cancer har hand om helheten nu i och med organisation enligt patientflöden 
och ett bra samarbete med patientföreningarna.  
 
Mattias: Onkologer i Sverige samverkar på olika sätt nationellt, då framför allt inom respektive diagnos, 
men samverkar inte inom arbetssätt. Detta görs på lokalt plan.  
 
Nästa möte/avstämning 
Måndagen den 11/10 11.30 – 12.00. 
 

Susanne Jansson, chefsassistent 


