
RAPPORTER 

1. 11 DECEMBER – CANCERPLANEN 

2. 19 DECEMBER NAP 

3. 3 FEBRUARI – CANCERJUBILEUM 

4. 4 FEBRUARI – VÄRLDSCANCERDAGEN 

 

1. CANCERPLANEN 

109 av 114 aktiviteter klara, 40 vårdprogram, 32 kvalitetsregister, SVF 

65 000/år,   70% överlever,  Immunterapi, cell- och genterapi,  

strålningsmetoder, kirurgi, AI, IT, precisionsmedicin, 1 av 3 drabbas, 2 av 3 

över 65 år, Diagnostiska centra – 1670 pat utredda,  

Eskil Degsell om hela den psykosociala biten, egenvården – och stödet  i 

akuta skeden och löpande genom processen från vården -  

kontaktsjuksköterskorna, anhöriga – helheten 

2. NAP 

Den ojämlika vården  -  operationsproblem Skåne Norrland osv 

Väst – 30 patientföreträdare, mänskligare sjukskrivningar, - workshop om 

flexiblare sjukskrivning tillsammans med FK 

Syd: 22 st repr, en ren anhörigrepresentant,  6 heldagar per år á 6 tim.  egen 

FP-grupp, möten med lokala patientföreningar – turne, rehab, web – stöd 

föreningarna. 

Sydost: 4-5 heldagar per år, bara PNR – representanter i processgrupperna – 

de diagnosspecifika – ibland med fel diagnos?! 

Sthlm/Gotland. Bearbetat cancerplanen – förslag direkt till politiken, saknar 

mätbara mål, prio: prevention, rehab, palliativ vård, levnadsvanor, pv, jämlik 

vård, integrativ medicin. 15 föreningar, vem som helst kan vara med i PNR, 

Hälsoskattnng,  

Uppsala/örebro 2 heldagar per termin, min vårdplan, närtående, PV- 

endagsutb. 

Rekryteringsbroschyr på G, 49 nationella vårdprogramgrupper, Rätt att gå 

ifrån på betalt arbetstid för PNR Hur står min vårdplan i förhållande till SVF 

Vården vet väldigt lite om patientorganisationerna och vad de kan bidra med, 

inte min uppgift att informera om, inte intressant, svagt stöd för egenvård,  



21 januari  Lena, Siri, Marina, Janne å Katja på telefon 

CAprim, C-planen, organisera PNR, Barn, föreningarna, Aktivera, 

närstående, (nyhetsbrev) Patientlagen, Kvalitetsregister – forskning,  

Rehab, MVP, KSSK,   Dela ut C-planen 

 

3. Cancerplanen 10 år 

850 pers oj! Långsiktigt, medborgarperspektiv,  kompetensförsörjning, 

PLANEN gav hopp.  Mer prevention, psykosocialt stöd, samverkan, 

gemensam plattform, alla berörda med, patientperspektiv, svf, ksjsköt,.  

MÅL – 70 % i SVF (Ja) och 80% klara ledtiderna (nej men 50%). Väntetider 

för OP har ökat – ganska mycket. Delaktighet och emotionellt stöd sviktar 

IVP  -  MVP på 1177, Upprätta, uppdatera, sammanfatta,   Utredning, 

behandling, uppföljning. 

VÅRDPROGRAM – UPPDATERINGAR – varje år – minst 

Framtid. Strukturerad info, återföring av resultat, beslutsstöd,  Patienten i 

fokus – ger mer prestigelöshet, att hitta rätt behandling, 

primärvårdsforskarlag, BARN – eget nationellt vårdprogram – 300 utreds 

och 20 har cancer. Pengar som smörjmedel, Fysisk träning (mental träning) 

Hälsa är en investering – för alla!  Forskning in i vården, forska på 

prevention – vad funkar?   PRECISIONSOMVÅRDNAD!!!  CAR 

Unga vuxna – sämre överlevnad 

 

4. Världscancerdagen 

Forska Sverige, Leading Health Care, Forum for health policy,  

Obligatoriska vårdprogram – ska istället för bör 

Patientkontrakt     patienten i centrum, delaktighet = bättre vård 

Patienter i forskningen – förebild GB 

Alla VC skall certifieras, beslutsstöd som i GB, akademiska VC 

Livmoderhalscancer utrotas,  

 

Sammanställt 17 februari 2020 Jan Bagge 


