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Så här ska RCC arbeta för att utveckla patienter och närståendes delaktighet i vård och 

forskning på olika nivåer: 

I den enskilda patientens/närståendes möte med vården. 

 Delaktighet alla delar av året, alla dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. 

Biologisk delaktighet 

 Tidig prediktiv biomarkörtestning 

 Snabb återkoppling  kortare ledtider 

 Snabbt till behandling 

Ny molekylärpatologisk kompetens krävs 

 

 ”Empowerment”       patient organisationer 

Återkoppling av resultat från uppföljning 

Vårdprogram 

Input till organisatoriska former 

Individuell behandling med skräddarsydd behandling genom beslutstödssystem 

Portal för access till kliniska prövningar. 

 

 Användning av fler kanaler för möten och kommunikation med vården. Ökad tillgänglighet 

tack vare användandet av fler kommunikations kanaler samt individualisering av mötets 

innehåll. Öka patient/närståendes trygghet via ökad tillgänglighet. 

 Patientansvarig läkare?! Behövs som ingång. 

 Längre/tydlig vårdplanering för bättre patient delaktighet 

 Våga släppa in patienten i kunskapen! Hjälp patienten tillexempel genom kvalificerad hjälp 

från patientbiblioteket att söka info, gör patienten delaktig i behandlingsbeslut. 

 Låt patienten följa sin sjukdom och sända information som vården kan monitorera. E-hälsa 

ger tryggare patient och effektivare utnyttjande av vårdens resurser. 

 Vem tar huvudansvar för patienten genom hela vårdkedjan? Individanpassa vården så att 

patientnärståendes behov styr och inte klinikens rutiner. 

Verksamhetsutveckling i vårdprocesser/frågeställningar i kliniska studier. 

 Nationell portal för kliniska prövningar. Kommer fler satsningar av typen 4D? 

 Instifta ett patientråd på varje klinik, mät det som är värde för patienten. 

 Mät det som är relevant för patienten både i kliniken och i kliniska studier. 

 RCC kan skapa och koordinera ett register över alla pågående prövningar. Var går vilken 

studie? Kriterier? Ansvarig? Alla patienter ska utvärderas för eventuellt delatagande i studie 

(av lotsen?) 

 Kontinuitet med vårdkontakt (kontaktsjuksköterska eller motsvarande) i kliniköverskridande 

verksamhet. 



  Patient navigators/lotsar bidrar till en utveckling av kontaktsjuksköterskerollen och följer 

patienten genom hela vårdkedjan. 

 Patientdelaktighet i datainsamling (PROMs) inför möten och i hela vårdprocessen, inte 

endast prövningar. 

Verksamhetsutveckling i andra organisatoriska former, t ex RCC, sjukhus, förvaltning 

 Samarbete med patientorganisationer. 

 Öppenhet för tidigt och öppet samarbete med industrin kring frågeställningar/behov i 

kliniska prövningar och lokala databehov. 

 Skapa trivsel på jobbet för vården, det gör att alla gör ett bättre jobb och patienten mår 

bättre. 

 Prevention + spridd sjukdom vs. Kronisk sjukdom. Ge mer resurser till kroniskt sjuka:  

- Register för kroniker + biomarkörer. Registret samlar även patientens egen 

rapportering. Jämför med utvecklingen för HIV som gått från dödlig- till 

kronisksjukdom. 

- Kontaktsjuksköterska för uppföljning 

 Sprid kunskap men se över vem som informerar, patientorganisation eller profession. 

- ”health literacy” , stödja svaga grupper att nå ökad kunskap 

- Stödja utvecklingen av nya former av informationsdelning och kunskapsutbyte. 

 Ge patienten möjlighet att välja vårdgivare. 

 Facilitera möjlighet till second opinion. Även utanför länsgräns. 

 Jobba med delaktighet i utredning och diagnosprocess. Skapa diagnoscenter och inkludera 

även ”mindre” cancergrupper. 

 Verka för preventiva åtgärder. 

 Åtgärda basala brister som personalbrist och öka/omfördela resurser. 

 Patient, profession, förvaltning och politik måste ha samma mål. 

 Följa patient mått, PROMS, under hela patientresan. 

Jämlik vård 

Så här ska RCC arbeta för en optimal läkemedelsanvändning (eller annan terapi) i cancervården: 

 Måste ligga på en definition av lägsta acceptabla nivå i relation till världsledande länder. 

 Vi måste tillåta att några leder utvecklingen och har incitament för detta. 

 Uppföljning av misslyckande och succé. 

 Jämlikt alla tider. 365/7/24 – alla! 

 Bra nationella register.  

o Titta på goda exempel (InfCare HIV/hepatit, Reuma.) 

o Olika tumörgrupper bör tala med varandra för att nå fram till benchmarking av bra 

parametrar. 

o RCC bör facilitera arbetet med att utveckla register. Öppna jämförelser. 

 Nationella vårdprogram. Hearings. 

 Standardisera och säkerställa/FU kompetensförsörjning 

 Nationella och bindande vårdprogram 

 Öppna register/nationella med bättre kvalitet. Vad vill samhället veta? 



 Annat budgetsystem. 

 Definiera indikatorer. 

 Mät           Analysera          Publicera. Bygg ut Cancerportalen till att gälla alla diagnoser. 

 Säkra kompetens 

 Säkra att nya behandlingar tas upp lika över hela landet. 

 Förstärk HZ inför Otis. Se till organisatoriska konsekvenser, register. Vem tar ägarskap för 

detta? 

 Ska RCC ta ansvar för implementering av Otis? Mäta och följa upp. HURet är inte nationellt 

strukturerat. 

Så här ska RCC arbeta för att får bort omotiverade skillnader och uppnå en jämlik cancervård: 

 Ska relateras till det som är åtgärdbart, till exempel kalibreras till tidigare 5-års överlevnad. 

 Uppföljning av sjukdomsförlopp. Var går det fel i vårdkedjan och 

behandling/sjukdomsprocess? 

 Fler diagnostiska centrum 

 Patologförsörjning? 

 Awareness kampanj 

 Vara IT-stöd för ett bra beslutsstöd till patienter. 

 Kunskapskontroll av personalen 

 Förbättra tid till diagnos och behandling. 

 RCC får ge extra stöd till svåra/små cancersjukdomar 

 Se över fördelning, rätt fördelning. 

 Koordinera prövningar nationellt. Se till att kliniker med små resurser ändå kan skicka 

patienter till prövningar för ovanliga cancerformer. 

 Ordnad intro = horizon scanning + budgetåtagande 

 RCC ska ges kommunikationsuppdrag om rätten till vård i andra landsting. 

 RCC ska ta huvudmannaskap för rapportering av olikheter (RCC som ”patientföreträdare”). 

Så här ska RCC arbeta för att stärka patientgrupper eller cancersjukdomar som har dåliga 

behandlingsresultat: 

 Validerat urvalsinstrument, uppföljning – nytt urvalsinstrument där hänsyn tas till senaste 

kunskap kring biologin. 

 Realtidsregister och beslutsstöd. 

 Om beslut fattas att läkemedel är godkänt ska det införas och utvärderas. 

 Stärka patientgrupper med dåliga resultat, prioritering och omfördelning av resurser är 

nödvändigt även till forskning. 

 Underlätta patientens tillgång till kliniska studier. 

 Följ introduktion av läkemedel med både effekt och säkerhetsmått. 

 Lyhördhet och konsistens med Socialstyrelsen att följa biomarkörer i register. 

 

 



Andra viktiga områden som bör uppmärksammas i kommande cancerplan och varför? 

Så här ska RCC arbeta för att få ut det bästa av samverkan med industrin. 

 Anpassa verksamheten även till cancer som kronisk sjukdom.  

o Ny organisation? 

o Ny process? 

o Nya roller? 

o Personalized medicine! 

 Om vi ska leda utvecklingen av cancervård och vara världsbäst, var är planen för att ta 

oss dit? Bjud in oss och andra intressenter för att skapa en offensiv innovativ plan! 

 Samverkan med industrin: 

o Se framåt, släpp beröringsskräcken! 

o Register-, data-, forskning- kunskapsöverföring! 

o Skapa ett positivt framtidstänk tillsammans! 

o Gemensamt mål att göra Sverige attraktivt för våra företag att investera 

forskning i. 

 Empowerment av personalen. Vi kan bidra med kunskap och möjligheter. Vi gör det 

ihop! 

 Viktigt att betona samarbete och dialog med industrin. Att ha gemensamma mål och 

transparens. 

 Se industrin som en kompetensresurs. Våga samarbeta! 

 Möjliggör för fler samarbeten av typen 4D och fyrlänssamarbetet inom IBD. 

 Överblick av alla kliniska studier som pågår nationellt. 

 Ökat samarbete mellan RCC och industri beträffande: 

o Uppföljning efter införande av nya läkemedel 

o Initiativ för vårdutveckling, e-hälsa 

o transparens 

Så här ska RCC arbeta för att utveckla universitetssjukvården 

 Kronisk sjukdom. Organisatorisk struktur och kompetens att ta hand om problematiken. 

 Skapa incitament för universitetsjukvården att samarbeta med RCC. 

o Kvalitetssäkring över kliniker. Styrmedel? 

 Förbättra kommunikation och förtroende mellan RCC och sjukvård. 

 Uppföljning av vårdprogram och kvalitetregister. 

 Ska RCC vara sammankallande inför förestående förändringar i sjukvården? När det 

gäller budget, kompetens, personalresurs, utrustning/lokaler, uppföljning. Sker arbetet 

regionalt? Hur ser läkemedels-, diagnostik-, teknikföretagets roll ut i förändringsarbetet? 

 

FRITT att välja område. 

 

  


