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BRAFTOVI

450 mga

~12 TIMMARS MELLANRUM

6 x 75 mg

MEKTOVI
45 mg

2:a DOSEN

3 x 15 mg

1:a DOSEN

MEKTOVI
45 mg

3 x 15 mg

En gång om dagen 
(på morgon ELLER på kvällen).

Svälj doserna hela med vatten 

Behöver inte stå i kylskåp;  
förvara BRAFTOVI under 30 °C 

Kontinuerlig dosering utan avbrott
BRAFTOVI inom de 12 timmarna 
före nästa dos.

timmar
6 MEKTOVI inom de 6 timmarna 

före nästa dos.

12
timmar

Vid missad dos ska patienterna inte ta den 
missade dosen av:

BRAFTOVI® + MEKTOVI® rekommenderad dosering1,2

Bekräfta närvaron av BRAF-V600 före behandlingen.

Braftovi® ▼ (enkorafenib) Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod: L01EC03
Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg.
Melanom: Rekommenderad dos vid melanom enkorafenib är 450 mg (sex 75 mg-kapslar) en gång dagligen, när det används i kombination med binimetinib.
Verksam beståndsdel: enkorafenib. Indikation: enkorafenib i kombination med binimetinib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-
resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation; i kombination med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad 
kolorektalcancer (mCRC) med en BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling. Innan patienterna tar enkorafenib måste ett validerat 
test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600. Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet 
angående test av BRAF-mutation, vänsterkammardysfunktion (LVD), blödning, ögonbiverkningar, QT-förlängning, nya primära maligniteter, avvikande 
levervärden, nedsatt leverfunktion, effekter av andra läkemedel på enkorafenib se www.fass.se. Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:  
Samtidig administrering av enkorafenib och starka CYP3A4-hämmare ska undvikas, samt att måttliga CYP3A4-hämmare och CYP3A4-substrat ska 
administreras med försiktighet. Alternativa substanser med ingen eller minimal potential att inducera CYP3A ska övervägas. Fullständig information finns i 
avsnitt 4.5 i produktresumén for Braftovi. Produktresuméns senaste översyn 2020-06-03.

Mektovi® ▼ (binimetinib) Rx, F, Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare, ATC-kod:  L01EE03
Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Beredningsform: Tabletter á 15 mg.
Verksam beståndsdel: binimetinib. Dosering: Den rekommenderade dosen binimetinib är 45 mg (tre 15 mg-tabletter) två gånger dagligen med cirka 12 
timmars intervall, vilket motsvarar en total daglig dos på 90 mg. Indikation: binimetinib i kombination med enkorafenib är avsett för behandling av vuxna 
patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAFV600-mutation. Innan patienterna tar binimetinib måste ett validerat test utförts 
som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600. Varningar och försiktighet: För ingående beskrivning av varningar och försiktighet angående test 
av BRAF-mutation, patienter vars sjukdom progredierat på en BRAF-hämmare, patienter med hjärnmetastaser, Vänsterkammardysfunktion (LVD), blödning, 
ögonbiverkningar, Förhöjt kreatinfosfokinas (CK) och rabdomyolys, hypertoni, Venös tromboembolism (VTE), Pneumoni/interstitiell lungsjukdom (ILS), Nya 
primära maligniteter, Avvikande levervärden, nedsatt leverfunktion, laktosintolerans se www.fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2018-10-30.

▼  Dessa läkemedel är föremål för utökad övervakning.

För fullständig förskrivarinformation och pris vänligen se respektive 
produktresumé på www.fass.se. 
Pierre-Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50. 
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. 
vigilancenorden@pierre-fabre.com.

© 2021 Pierre Fabre, all rights reserved. BRAFTOVI® is a trademark of Array BioPharma Inc., a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc. MEKTOVI® is a trademark of 
Array BioPharma Inc. a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc.

BRAFTOVI®▼ (enkorafenib) + MEKTOVI®▼ (binimetinib) 
för vuxna patienter med icke-resektabelt eller 
metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation.

Kan tas med eller utan mat, men aldrig med grapefruktjuice.
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Ledaren Ordförandes rader

Det har precis varit påsk och den tredje vågen, eller vilken 
gång i ordningen det nu är, innebär att spridning och sjuk-
husvård av patienter med covid-19 ökar igen i flera regioner i 
landet. Jag minns vad jag tänkte för ett år sedan – att nu är det 
väl ändå slut på detta snart? 

Hur som helst, så har ju covid-19 pandemin haft stora 
konsekvenser för cancervården i landet. Nyligen släppte RCC, i 
rapporten Insatser inom cancerområdet påverkade av pandemin, 
siffror på minskat antal patienter diagnostiserade med cancer. 
(cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/ 
2021/mars/insatser-inom-canceromradet-paverkade- 
av-pandemin/). 

Troligen beror nedgången av antal nydiagnostiserade 
cancerfall på att screeningverksamhet legat nere och/eller att 
människor inte har velat söka vård, eller gå på sin screening. 
I en del regioner har man blivit tvugna att minska operatio-
ner och personal har blivit flyttad och även sjuka. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), har också publicerat en 
rapport, Skador vid vård av covid-19 patienter, där man 
har sett en hög skadefrekvens som med god kvalitet, det 
vill säga korrekta förebyggande åtgärder och omvårdnad, är 
möjligt att förebygga. Tillsammans med Svensk sjuksköter-
skeförening, Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, 
och Nationella föreningen för sjuksköterskor i kirurgisk vård, 
har Sjuksköterskor i cancervård skrivit en debattartikel i 
Dagens Medicin (www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/
det-maste-finnas-tydliga-mandat-for-ledarskap-in-
om-omvardnad/).

I artikeln vill vi belysa vikten av en hög omvårdnadskom-
petens med hög andel specialistutbildade sjuksköterskor 
nära patienterna, men också vikten av att sjuksköterskor 
har mandat att driva, prioritera och utveckla omvårdnaden. 
Bland annat behövs det en hög omvårdnadskompetens på 
ledningsnivå. Forskning visar att en hög omvårdnadskom-
petens nära patienter leder till en minskad risk för kompli-
kationer och död. Detta är inte nytt, men nu är det dags att 
beslutsfattare tar till sig det. Sjuksköterskor har den högsta 
kompetensen för omvårdnad och ett specifikt ansvar för att 
förebygga vårdrelaterade skador. 

European Oncology Nursing society (EONS) – har fyra 
gratis webbinarium kring olika aspekter på just patient-
säkerhet! Anmäl er!

(www.cancernurse.eu/ EONS online Patient and 
Occupational Safety Webinars) 

Det första är redan 26 april – men samtliga kommer vara 
möjliga att se efteråt! 

Förutom” webinarium” så kommer EONS14 som skulle 
varit i Paris, nu hållas digitalt men till ett mycket förmånligt 
pris! Programmet kommer som vanligt bli mycket bra och jag 
rekommenderar verkligen denna digitala konferens, där man 
också har access till hela programmet, även de mer medicin-
ska sessionerna.

Vidare kring konsekvenser av covid-19 pandemin, så 
har vi ju skjutit upp onkologidagarna två gånger – men 
nu hoppas vi verkligen på att kunna ha ett fysiskt möte i 
september i Uppsala! Vi är nu mer förberedda, men har 
beslutat att vi ändå har ett stort behov av att träffas fysiskt. 
Se mer här! www.onkologidagarna.se

Samtidigt som det som beskrivs ovan – inställd vård och 
en förändrad vård, så har ju nya arbets-
sätt främjats i covid-19 pandemins 
kölvatten. Samarbete, digitala möten 
och snabbare användning av de digitala 
verktyg som redan finns, är ju positiva 
”effekter” av det som hänt. •

”Sjuksköterskor har den högsta kompetensen 
för omvårdnad och ett specifikt ansvar för 
att förebygga vårdrelaterade skador”

Facebook:  www.facebook.com/cancervard.se/  Twitter: @sskicancervard  Instagram: @sskicancervard

Ordförande
Helena Ullgren

STYRELSEN TYCKER
Vi i styrelsen står till fullo bakom rekommendationerna  

för en högkvalitativ och säker vård, beskrivna i vår debatt

artikel i Dagens Medicin:

1. Att chefer och ledare på alla beslutsnivåer har den 
omvårdnadskompetens som krävs för att skapa rätt 
förutsättningar i verksamheten att prioritera patien
ternas omvårdnadsbehov.

2. Att sjuksköterskor ges förutsättningar att ta sitt 
omvårdnadsansvar.

3. Att sjuksköterskors erfarenheter och kunskap tas 
tillvara vid verksamhetsförändringar.

4. Att det finns ett tillräckligt antal sjuksköterskor,  
specialistsjuksköterskor, avancerade specialistsjuk
sköterskor samt disputerade sjuksköterskor som en 
del av verksamheten för patienten genom hela vård
kedjan, med ett tydligt uppdrag för respektive nivå.
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Här kommer andra numret av Cancervården för 2021! 
Våren är här och vaccinering pågår. Tyvärr också pandemin. 
Att det fortfarande skulle vara så ansträngt i vården på 
grund av corona, det trodde jag inte när jag skrev förra 
numrets redaktörsord. Alla påverkas vi mer eller minder av 
detta. Nu håller jag tummarna att läget ska vara ett annat 
när nästa nummer kommer ut. Förhoppningsvis ska vi precis 
ha kunnat genomföra Onkologidagarna i Uppsala då. Läs 
mer på medlemssidorna om planeringen kring det.

Temat för detta nummer är ”Digitalisering”. Inom det 
området har faktiskt corona och dess utbrott, om man nu 
kan säga så, varit positivt. Det har hänt så otroligt mycket 
på kort tid. Det har skett en enorm utveckling och vården 
har fått ställa om och tänka nytt. Hur kommer det att se ut 
i framtiden? Hur skapar vi förutsättningar. Var kommer vi 
att möta våra patienter? Det finns mycket att fundera på. Vi 
måste utmana och vi måste våga testa!

Det pågår många projekt runt om i landet kring digitala 
verktyg och digitalisering. Det år många som ställt upp 
och skrivit om det i detta nummer. Det har kommit så pass 
mycket att vi även i nästa nummer kommer att ha några 
artiklar inom detta område. Stort tack till er alla!

Spännande artiklar om den forskning som pågår på KI 
inom Ann Langius forskargrupp. Både Tina Gustavell och 
Maria Fjell har skrivit om sina projekt med appar. 

Även forskning från Jönköping finns representerad då 
Annika Grynne skriver om ett informationsverktyg som 
riktar sig till kvinnor som behandlas för bröstcancer och 
väntar på strålbehandling. 

Camilla Wennerberg från Kalmar skriver om eHälsa som stöd 
vid rehabilitering av prostatacancer. Mycket spännande!

Läs även artiklarna om Min Vårdplan och Ny medicinsk 
bedömning som idag finns digitalt. 

Missa inte artiklarna om omställning till digitalt i Li n-
köping och på Danderyds sjukhus. 

Emma Ravandoni deltog på ICCN2021, självklart digitalt. 
Läs hennes fina rapport från den. 

Vi fortsätter med den uppskattade artikelserien ”I huvudet 
på en forskare” där vi lyfter fram intressanta forskare och 
intressant forskning som pågår inom vårt område. I detta 
nummer har vi intervjuat Maria Giovinazzo Brovall, docent i 
omvårdnad vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Hon 
är forskningsledare för pedagogiska innovationer i omvård-
nad (PIO) samt FROMMELT gruppen, där forskning kring 
existentiell vård ingår. 

Krönikan har denna gång skrivits av redaktionens egen 
Emma Larsson. Kloka tankar kring livsval. Missa inte den!

Jag vill uppmana er alla som skriver uppsatser, driver 
projekt eller förändringsarbeten att fundera ett varv på om 
det inte kan vara något att publicera i tidningen så att även 
andra kan lära sig av era erfarenheter och resultat. Kontakta 
gärna oss i redaktionen och dela med er av era tankar. 
Samma sak gäller om ni vill berätta något om er verksamhet. 
Kontaktuppgifter finns längst bak i tidningen.

Nästa nummer av Cancervården kommer i höst och 
då är tanken att temat ska vara ”Palliativ vård-Hemsjuk-
vård-Hospice”. Vi tar gärna emot tips, idéer och texter som 
skulle kunna passa in inom detta tema. 

Var nu rädda om varandra och var väldigt stolta över det 
fantastiska arbete ni gör ute i vården för alla patienter!

Jag hoppas alla får en fin vår och sommar med lite ledighet. 
Önskar er alla allt gott tills vi hörs igen framåt hösten! •

Ulrika Persson
Chefredaktör

         cancervarden@gmail.com

Redaktören har ordet

Glöm inte att följa  
oss på Facebook!
Skriv gärna inlägg och skapa debatter  
där. Berätta om föreningen för era kollegor. 
Ju fler vi är desto bättre!  
Tillsammans blir vi starka!
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KRÖNIKA

K
anske tillhör du dem som 
fattar dina beslut på andra 
grunder än du tror och tror 
att valet som du gjort är ett 

val gjort utifrån din egen vilja. Men är 
det verkligen så?

Jag tror att vi alla, medvetet eller 
omedvetet, påverkas av vår omgivning 
mycket mer än vi tror. Att valen som 
vi gör kanske till och med handlar om 
att vi gör det som vi tror att andra 
tycker är rätt. Att vissa beslut grundar 
sig på önskan att vara andra till lags 
och att inte göra någon besviken, sna-
rare än vad vi innerst inne egentligen 
vill. Jag säger inte att detta är fel, 
men jag vill att du ska reflektera över 
följande scenario:

Lisa och Kalle är livskamrater 
sedan flera år tillbaka. De sitter 
bekvämt tillbakalutade med morgon-
tidningens olika delar uppslagna. Ett 
dimhöljt landskap med en annalkande 
soluppgång kan anas genom köks-
fönstret. På Lisas assiett ligger en halv 
vallmofralla. Trots att hon föredrar 
överdelen så har hon tagit underdelen 
i tron om att Kalle tycker likadant som 
hon. Kalle bläddrar i tidningen och 
ögnar igenom ett reportage om det 
lokala fotbollslaget. Sport i all ära, men 
ibland upplever han att lokaltidning-
ens sportbevakning är ganska trivial. 
Kulturdelen, som Lisa bläddrar i, fin-
ner han betydligt mer intressant. Han 
tar en tugga av frallan, kombinationen 
av ost och apelsinmarmelad är svårsla-
gen. Vallmofröna däremot kunde han 
vara utan, då de alltid envisas med att 
fastna mellan tänderna.

Följande scenario må vara banalt, 
men försök att se det underliggande 
budskapet. Hur många gånger har 
du handlat i tron om att du gjort det 
bästa för någon annan istället för att 
göra det som är bäst för dig själv? 
Har du någon gång upptäckt att det 
som du gjort i god tro trots allt inte 

varit det som den andre önskat? Det 
har jag. Därför har jag i allt större 
utsträckning försökt att göra mina val 
utifrån vad jag anser är bäst – för mig 
och/eller för andra. 

Jag tror att du, precis som jag, 
någon gång har upplevt känslan av att 
”hur jag än gör så blir det fel”. Om så 
är fallet har ditt beslut varken infriat 
din egen eller någon annans önskan. 
Hur ska du då veta vilket val som är 
bäst för andra? 

Svaret är enkelt – fråga dem. Jag 
tror att dialog många gånger är vägen 
för att undvika onödiga missförstånd, 
besvikelse och frustration. Kanske har 
jag fel. Oavsett hur du väljer att göra 
dina val, vill jag att du reflekterar över 
frågan: ”för vems skull gör jag detta?” 
Svaret på frågan kan ge dig ledtrådar 
om vilket beslut du ska fatta och hur 
du ska gå tillväga för att kunna ta ett 
välgrundat och genomtänkt sådant. 
Jag säger inte att det är enkelt, men 
försök göra medvetna val och undvika 
att ”din uppfattning om vad du tror att 
andra tycker är bäst” styra dig. •

KRÖNIKÖR 
Emma Larsson, är specialistsjuksköterska inom avancerad cancervård. Hon arbetar på  
Onkologiska kliniken i Kalmar och är tidningen Cancervårdens senast tillkomna redaktionsmedlem.

”För vems skull gör jag detta?”

”Jag tror att  
dialog många 

gånger är vägen 
för att undvika 

onödiga  
miss förstånd,  
besvikelse och 

frustration.”

Foto: P
rivat



RESOURCE® ULTRA FRUIT
– äntligen en klar näringsdryck
med EXTRA MYCKET PROTEIN

Till hälso- och sjukvårdspersonal

Resource® Ultra Fruit är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
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Digitalisering av 
hälso-och sjukvården

Maria Roos
Redaktionen Cancervården

Idag pågår redan en mängd olika initiativ i hälso-och sjukvården med satsningar 
på olika digitala lösningar som till exempel monitorering av kroniska sjukdomar, 
införande av digitala vårdmöten och utveckling av gemensamma, nationella 
kliniska kunskapsstöd. Covid-19 pandemin, som vi nu har befunnit oss i över ett 
år, har medfört nya utmaningar och sannolikt också bidragit till att driva på den 
digitala utvecklingen av olika lösningar för både patienter och personal inom 
hälso-och sjukvården. 

F
ör personalen har den pågå-
ende pandemin bland annat 
inneburit att konferenser, 
utbildningar, föreläsningar och 

möten har övergått till att ske digitalt 
istället för genom fysiska möten. 
Kommunikationen med vården har 
förändrats och e-hälsomyndigheten 
rapporterar att användningen av 
e-hälsotjänster har ökat. För patienter 
innebär det bland annat att digitala 
vårdmöten med återbesök och upp-
följningar sker via telefon, chatt- eller 
videosamtal. Patienten har i vissa fall 
laddat ned en app på sin smartphone, 
dator eller surfplatta för att kunna göra 
detta.  I några landsting kan patienten 
efter att de loggat in på 1177.se fått 
information hur de kopplar upp sig till 
ett digitalt vårdmöte. Ett digitalt möte 
kan underlätta för patienter som har 
svårt att ta sig till vården, men kan 
också kännas som ett hinder då man 
kan ha svårt med tekniken och olika 
IT-lösningar.

Ett annat exempel på digitalisering 
är Min vårdplan som börjat införas 
för allt fler cancerdiagnoser och för 
allt fler verksamheter. Ungefär ett 
trettiotal verksamheter har idag infört 
en digital Min vårdplan som kan nås via 
1177 Vårdguiden. Förutom information 
om patientens diagnos, utredningar, 
behandling, rehabilitering och upp-
följning kan patienten skicka medde-
landen till sin kontaktsjuksköterska, 

läsa fördjupad information och svara 
på enkäter. En annan fördel är också 
att den digitala vårdplanen kan följa 
patienten även om olika vårdgivare är 
involverade. 

Vision e-hälsa 2025
Regeringen och Sveriges kommuner 
och regioner, SKR, har tagit fram en 
gemensam vision för digitalisering och 
e-hälsoarbete i hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten, Vision e-hälsa 2025. 
Den bygger på att en ökad digitalise-
ring ska ge ändamålsenliga stöd till 
verksamheterna för att få en vård av 
god kvalitet. Visionen är att Sverige 
år 2025 ska vara bäst i världen på att 

använda digitaliseringens- och 
e-hälsans möjligheter med målen 

att öka patienternas och brukarnas del-
aktighet, självständighet och trygghet 
genom förenklade kommunikationsvä-
gar. Alla människor ska ha möjlighet till 
ökad kontroll över sin egen hälsa med 
individuellt anpassade stöd, att kunna 
fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. 

För verksamheterna kan digitali-
seringen bidra till en mer jämställd, 
jämlik, effektiv och tillgänglig hälso- 
och sjukvård och socialtjänst, men 
även till bättre arbetsförhållanden för 
medarbetare/personal. Personalen ska 
ha tillgång till rätt information på rätt 

Foto: yanlev / stock.adobe.com

Det har snabbt skett stora omställningar för såväl personal som 
patienter vad gäller användningen av olika digitala lösningar.
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plats och i rätt tid. E-hälsolösningarna 
ska fungera som ett konkret stöd som 
ska göra det lättare att fatta beslut, 
minska administrationen och istället 
ge mer tid till mötet med patienten. 
Personalen ska ha rätt information 
och kunskap i mötet med patienter 
och brukare. Det ska var lätt att få del 
av den informationen som behövs för 
att kunna sina arbetsuppgifter, och 
bästa möjliga kunskap och evidens ska 
finnas tillgängligt i varje möte. Slutligen 
så är ett av målen att med hjälp av 
olika e-hälsoverktyg och tjänster ge 
beslutsfattare möjlighet att planera, 
leda och styra arbetet utifrån behovet 
av ständiga förändringar. 

Framtidens vårdinformationsmiljö 
Flera regioner i landet arbetar med 
att skapa det som kallas framtidens 
vårdinformationsmiljö, det vill säga 
en modernare IT-miljö för vårdinfor-
mation, där all relevant information 
ska finnas samlad istället för utspridd 
i många olika system. Detta är tänkt 
att underlätta för både patienter och 
invånare och för medarbetarna i hälso- 

och sjukvården då ny teknik och nya 
arbetssätt ska förenkla arbetet och ge 
mer tid för patientarbetet. Patientens 
delaktighet i sin egen hälso- och 
sjukvård ska öka, och information som 
en gång lämnats till vården ska finnas 
kvar och vara tillgänglig och därmed 
minska risken för dubbeldokumenta-
tion. Den nya vårdinformationsmiljön 
innebär också möjligheter till gemen-
samma besluts- och processtöd för 
olika vårdgivare, vilket leder till ökad 
patientsäkerhet. Det ska också bli enk-
lare att ta fram underlag som används 
för förbättringar i verksamheten.

Den ökade digitaliseringen ställer 
också krav på vården, till exempel 
måste den vara patient- och informa-
tionssäker. Uppgifterna om till exempel 
hälsa och livssituation ska finnas 
tillgängliga i mötet med verksamhe-
terna, men samtidigt är det viktigt att 
de hanteras säkert och skyddas från att 
obehöriga får tillgång till dem. Det är 
även viktigt att uppgifterna är korrekta, 
att patienten kan påverka hur uppgif-
terna används samt att det är möjligt 
att få veta vilka uppgifter som finns, 

hur de används och av vem. Därför är 
en trygg och säker informationshante-
ring central för att behålla och stärka 
tilliten i digitaliseringsarbetet. •

1. www.cancercentrum.se/sam

verkan/patientochnarstaende/

minvardplan/ 

2. www.skr.se/halsasjukvard/ehalsa/

internetbaseratstodochbehandling/

digitalminvardplancancervar

den.11661.html 

3. www.ehalsomyndigheten.se/ome

halsa/visionehalsa2025/

4. www.ehalsa2025.se/wpcontent/

uploads/2021/02/Strateginforge

nomforandeavvisionehal

safor20202022.pdf

5. www.skr.se/halsasjukvard/ehalsa/

dethargorskrinomehalsa/framtidens

vardinformationsmiljo.26176.html

6. www.skr.se/halsasjukvard/ehalsa/

dethargorskrinomehalsa/digitala

vardtjanster.28304.html

Referenser

Vill du och din avdelning få bättre möjlighet att bemöta patienters 
frågor om vad som händer vid håravfall och vilka hjälpmedel det finns för mer 
hår?  Beställ vårt informationspaket, som innehåller det du behöver - information 
om håravfall och peruker, hur det fungerar med rekvisition, besök på en 
peruksalong, utprovning av peruker/olika frisyrer, sortiment, fiber och mycket mer. 
För bättre tillgänglighet kan vi nu erbjuda kunden en konsultation online.

Frågor och svar
– om peruker.

Carl M Lundh salonger vänder sig till privatpersoner, som söker en lösning för mer hår, och till sjukvården. I 
sjukvården ordineras peruker som hjälpmedel vid bl. a. alopeci samt efter strålning eller cellgiftsbehandling. Vi 
har ett brett sortiment av peruker, turbaner, tillbehör, fransar och bryn etc.

Vi är nu tillgängliga med online konsultationer för våra kunder!
 

Informera dina patienter att läsa mer på carlmlundh.se! 
Om du själv önskar mer information om Carl M Lundh, beställ ett informationspaket via e-post: marknad@carlmlundh.se eller kontakta oss gärna på telefon 040-36 87 31.

CARLMLUNDH.SE
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Interaktor 
– en interaktiv app som stöd 
för personcentrerad, säker och 
kostnadseffektiv vård 
Det är känt att patienter som får behandling för cancer har symtom och 
sidoeffekter som ofta sträcker sig många år efter behandling. Det är viktigt 
att tidigt identifiera symtom och besvär som kan påverka patientens 
livskvalitet och tillfrisknande samt förebygga ohälsoproblem för en snabbare 
återgång till dagliga aktiviteter och arbetsliv. Regelbunden användning 
av patient-rapporterade utfallsmått (PROM) i den kliniska verksamheten 
med stöd av m-Hälsa (mobil hälsa) underlättar kommunikation och 
symtomkontroll mellan patient och vårdgivare.

Ann Langius-Eklöf, Leg. sjuksköterska, med dr, professor i omvårdnad
Kay Sundberg, Leg. sjuksköterska, med dr, docent.
Båda vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), 
Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet

D
et finns indikationer på att 
tiden för upptäckt av återfall 
minskar vid användning av 
patient-rapporterade utfalls-

mått med stöd av m-Hälsa. Därmed 
ökar överlevnadstiden (1, 2). Patienter 
med cancer behandlas idag i allt större 
utsträckning i öppenvård vilket ställer 
krav på patienten att vara expert på 
egen hälsa men också krav på sjukvården 
att ge säker vård samtidigt som den är 
personcentrerad och kostnadseffektiv. 
Med stöd av mHälsa finns möjligheter för 
sjuksköterskor att skapa nya vägar till 
god och säker omvårdnad.  

Appen Interaktor
Vi har utvecklat en app (Interaktor) för 
rapportering och hantering av symtom 
och besvär där våra teoretiska utgångs-
punkter är den personcentrerade 
filosofin, salutogenes och begreppet 
delaktighet (3). (figur 1)

Interaktor består av flera olika 
komponenter: 1) frågor om symptom 

och besvär som patienten besvarar 
och som i realtid kan avläsas av en 
sjuksköterska, 2) ett larm-träd för 
symptom och besvär som kräver 
åtgärd av sjuksköterskan. Denna får 
larmet via SMS; röda larm innebär 
att patienten ska kontaktas inom en 
timme och gula larm inom 24 timmar, 
3) kontinuerlig tillgång till evidens-ba-
serade egenvårdsråd kopplade till 
skattade besvär och relevanta länkar 
på web-sidor, 4) grafer så att patient 
och sjuksköterskan kan följa utveck-
ling av symptom och besvär över 
tid och 5) en funktion för fritext om 
det är något annat patienten önskar 
förmedla. Det finns även en påmin-
nelsefunktion om inte patienten har 
inkommit med en daglig rapport.

Sammanfattningsvis bygger appen 
på att patient och sjuksköterska får 
återkoppling i realtid, ett larm-träd 
för tidig upptäckt av allvarliga symtom 
samt att det finns egenvårdsråd 
kopplade till skattade besvär. 

Innehållet i appen utvecklas genom 
en litteraturöversikt samt intervjuer med 
personal och patienter för varje specifik 
grupp (t ex. diagnos, behandling, reha-
bilitering).  Appen finns på Karolinska 
Institutet och används idag endast i 
forskning och all kommunikation sker 
krypterat via en säker server. 

Om studierna är framgångsrika så är 
appen utvecklad så att den ska kunna 
integreras i till exempel elektroniska 
journaler eller 1177. I vårt forsknings-
program utvärderas appen i kon-
trollerade studier hos patienter som 
behandlas för bukspottkörtel-, prostata 
eller bröstcancer (avslutade) och 
första året efter kurativ behandling för 
prostata- eller bröstcancer (pågående) 
samt hos äldre som har hemsjukvård. 
Syftet är att utvärdera effekter av att 
använda appen avseende symtom-
börda, livskvalitet, egenvårdsförmåga, 
delaktighet, tillfrisknande och 
kostnader samt patienternas använd-
ningsmönster av appen. 
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Forskningsprogram
Forskningsprogrammets design är 
grundad i Medical Research Council’s 
modell med fyra faser för komplexa 
interventioner. I den första fasen sker 
utvecklingen av innehållet i appen för 
varje patientgrupp. I den andra fasen 
testas appen i en mindre pilotstudie. 
I den tredje fasen undersöks effekter, 
användarvänlighet och acceptans i en 
fall-kontrollstudie.  I den sista fasen 
fastställs effekter av användandet 
av appen i större randomiserade 
kontrollerade studier. 

Våra resultat hittills visar att appen 
är ett stöd för symtomhantering och att 
patienter i hög utsträckning använder 
den men med individuella variationer 

avseende till exempel hur ofta de 
läser egenvårdsråden eller använder 
graferna. Det indikerar tydligt att 
appen är personcentrerad. Intervjuer 
visar att patienter tycker att den är 
lättanvänd, ger trygghet och underlät-
tar kontakten med vården. Personalen 
tycker att det är ett bra sätt att få 
en övergripande bild av patientens 
situation men att det tog extra tid då 
de måste logga in i ett annat system 
än journalhanteringen.•

SjuksköterskaPatient

Individuell återkoppling

Symtom och 
egenvårdsråd

Beslutstöd och 
aggregerad data

SÄKER SERVER

Råd och svar på larm

Patientrapporterad  
data

Patientrapporterad  
data

Figur 1. Illustration av Interaktor.
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Lästips

”Mobilen var en 
trygghetsfaktor  

för mig och om det 
var något problem 
blev man uppringd 

…det var som att 
ha en sjuksköter-
ska i sitt hus och 

man kunde få hjälp 
snabbare.”

Arrow-right I följande två artiklar kan ni 
läsa om Interaktor-appstöd för 
bröstcancerpatienter respective 
pancreascancerpatienter. 
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Interaktor för patienter med 
bröstcancer – lyckade resultat

Maria Fjell 
Leg. sjuksköterska, Onkologisjuksköterska, Med. Dr. Institutionen 
för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Sektionen för 
omvårdnad, Karolinska Institutet  maria.fjell@ki.se

Andelen patienter med bröstcancer som får neoadjuvant cytostatikabehandling 
ökar. Behandlingen innebär att cytostatika ges före kirurgi för att framför allt krympa 
tumören så att den blir lättare att operera bort. För patienter som rekommenderas 
neoadjuvant cytostatika innebär det ofta att tumören är aggressiv varav en snabb 
start av behandling efter diagnostillfället ofta sker. Under behandlingen upplever 
patienterna flertalet symtom och besvär som kan påverka deras livskvalitet negativt 
under en lång tid även efter avslutad behandling.

I
dag får de flesta patienter sin vård och behandling i 
öppenvård och patienten vistas i hemmet mellan behand-
lingarna och behöver ta ett stort ansvar för egenvård för 
att hantera symtom och besvär orsakade av sjukdom och 

behandling. Förutom sämre livskvalitet vet vi också att om 
symtom inte hanteras i tid finns risk för att behandlingen 
måste skjutas upp eller i värsta fall avbrytas, vilket kan leda till 
sämre behandlingsresultat. 

Patientens kontaktsjuksköterska har ansvaret för att främja 
hälsa under behandlingen, men det är känt att patienter med 
bröstcancer upplever att de behöver mer stöd för att hantera 
sin sjukdom och symtom orsakade av cytostatikabehand-
lingen. Det rör sig ofta om behovet av mer information om 
sjukdom och behandling, men också hur symtom ska hanteras 
under behandlingen. 

För att möta patienternas behov behöver såväl symtom som 
behovet av stöd identifieras, utvärderas och hanteras regelbun-
det och i rätt tid. Som tidigare beskrivits kan mHälso-verktyg 
utgöra det stöd som patienterna efterfrågar. Tidigare studier 
har visat att sådan teknik kan minska symtom och förbättra 
livskvalitet hos patienter med cancer, men har även visat sig 
kunna öka interaktion och kommunikation med vården. 

För patienter som genomgår neoadjuvant cytostatikabe-
handling finns det få omvårdnadsstudier som beskriver hur 
patienterna upplever sina symtom och vilka vårdbehov de 
har under behandlingen, vilket kan spegla bristen på stöd-
jande interventioner för denna patientgrupp. Utifrån detta 
utvecklades appen Interaktor för patienter med bröstcancer 
som behandlades med neoadjuvant cytostatika med syfte att 
utvärdera hur patienterna kunde få stöd under sin behandling 
med hjälp av denna. Genom Interaaktor rapporterade patien-
terna dagligen under hela behandlingsperioden sina upplevda 
symtom till kontaktsjuksköterska på kliniken. 

Innehåll i bröstcancerversionen av Interaktor
I bröstcancerversionen av appen skattar patienten före-
komst, frekvens och besvärsgrad av fjorton symtom som är 
vanligt förekommande under cytostatikabehandling: feber, 
andningssvårigheter, smärta, domningar/stickningar i händer 
och fötter, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, 
munproblem, depression, ångest/oro, trötthet, sömnlöshet 
och smärta/svullnad/rodnad i armen (relaterad till PICC-li-
nen). I slutet av rapporteringen kan patienten lämna en 
fritextkommentar om det finns annat att rapportera. Där 
finns också egenvårdsråd som är kopplade till symtomen 
som patienten rapporterar och det finns även egenvårdsråd 
för andra områden såsom hud, hår, slemhinnor, nutrition 
och rökavvänjning. Utöver egenvårdsråden finns tillgång till 
internetlänkar för ytterligare information.

Utvärdering av appen
Appen utvärderas genom en randomiserad och kontrollerad 
studie som i sin tur omfattar tre delstudier. I den första 
delstudien randomiserades (lottades) 75 patienter till en 
interventionsgrupp som rapporterade sina symtom i appen 
under den neoadjuvanta behandlingstiden i kombination med 
sedvanlig vård. Till kontrollgruppen lottades 75 patienter som 
endast erhöll sedvanlig vård. Samtliga patienter från båda 
grupperna fyllde i enkäter avseende symtom och hälsorelate-
rad livskvalitet före start av behandling och två veckor efter 
avslutad behandling. Enkäterna analyserades sedan för att 
utvärdera och jämföra interventionens effekter på patienter-
nas skattade symtom och hälsorelaterad livskvalitet. 

I den andra delstudien ingick samtliga patienter som 
använt appen. I denna studie användes loggad data för att 
undersöka patienternas användningsmönster av appen under 
behandlingstiden samt om det fanns faktorer som påverkade 
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användningen. Genom intervjuer med samtliga patienter som 
använt appen efter avslutad rapportering undersöktes även 
patienternas upplevelse av att använda den. 

I den tredje delstudien intervjuades 40 patienter, fördelat 
på båda grupperna, tre månader efter avslutad behandling 
avseende deras upplevelser av vården under behandlingstiden 
med eller utan stöd av Interaktor.

Resultat
Resultaten visade att patienterna som använde appen under 
den neoadjuvanta cytostatikabehandling rapporterade färre 
symtom såsom illamående, kräkningar, aptitlöshet och 
förstoppning samt förbättrade sin emotionella funktion, det 
vill säga hade mindre oroskänslor, irritation och nedstämdhet 
två veckor efter avslutad behandling jämfört med patienterna 
som inte använt appen. 

Vidare visade resultaten att följsamheten hos patienterna 
att rapportera sina symtom som planerat var hög (83%). De 
vanligaste symtomen som patienterna rapporterade i appen 
var trötthet, munproblem och sömnsvårigheter. Majoriteten 
av patienterna använde fritextfunktionen för att beskriva 
sina symtom eller lägga till symtom som inte ingick i rappor-
teringen. Samtliga patienter läste egenvårdsråden i appen 
där munproblem, illamående och smärta var de vanligaste 
lästa råden. 

Den enda faktorn som påverkade användningen av appen 
var att ju högre ålder patienterna hade desto färre antal 
fritextmeddelanden skickades. Intervjuerna med patienterna 
visade att appen upplevdes som lättanvänd med relevant 
innehåll. De flesta patienter ansåg att daglig rapportering var 
som mest betydelsefullt de dagar de mådde dåligt. Vidare 
ansåg patienterna att egenvårdsråden var värdefulla och 
lättillgängliga och stöttade dem i att utföra egenvård av 
upplevda symtom. Genom att använda graferna möjliggjordes 
egen monitorering av symtom som underlättade planering av 
dagliga aktiviteter. 

Patienterna beskrev att rapportering av symtom och 
användandet av appens olika funktioner gav möjlighet att: 
Reflektera över sin egen hälsa, ha en nära, kontinuerlig och 
interaktiv kontakt med kontaktsjuksköterskan vilket upplev-
des som tryggt samt att bli sedd och vara delaktig i sin egen 
vård. Resultaten visade också att patienterna överlag var 
nöjda med vården som de fått under cytostatikabehandlingen, 
oavsett om de använt appen eller inte. 

Patienter ur båda grupperna beskrev ibland brist på 
kontinuitet till följd av att de träffade olika vårdpersonal under 
sin behandlingstid eller att de inte visste vem deras kontakt-
sjuksköterska var. Det fanns också tillfällen då patienterna 
upplevde svårigheter att nå vårdpersonalen när de behövde. 
De patienter som använde appen beskrev den som ett 
mervärde och stöd under behandlingen. Stödet beskrevs 
som en lättillgänglig källa för information om behandling och 
hur symtom kunde hanteras genom egenvård. Patienterna 
berättade även att appens möjlighet till egen monitorering 
av symtomen upplevdes som stödjande och de ansåg att den 
underlättade kontakten med vården vid svårare symtom. 

Figuren visar exempel på hur symtom och livskvalitet föränd-
rades över tid för de olika grupperna. Siffrorna anger grup-
pernas medelvärden skattade i formuläret EORTC QLQ-C30. 
För symtomen illamående och kräkningar, aptitlöshet och 
förstoppning innebär ett högt värde att man mår sämre i sitt 
symtom. För emotionell funktion innebär ett högt värde att 
man mår bättre i sin funktion.
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”Användare kände sig trygga i  
hemmet och delaktiga i sin vård”

Interaktor för patienter med pankreascancer

Patienter med pankreas- eller periampullär cancer har dålig prognos även efter 
kurativt syftande kirurgi. Den vanligaste operationen är pankreatikoduodenektomi 
som ofta resulterar i svåra symtom och försämrad livskvalitet under lång tid 
efteråt. Patienterna har ofta otillräcklig kunskap och stöd för att kunna hantera 
sina symtom. Interaktor utvecklades därför för patienter med pankreascancer som 
genomgått kirurgisk behandling med pankreatikoduodenektomi för att utvärdera 
om denna sårbara grupp kan vara hjälpta av ett stöd som Interaktor. 

Tina Gustavell 
Leg.sjuksköterska, med dr, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
(NVS), Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet; Medicinsk Enhet Övre Buk, Tema 
Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset 

G
enom appen rapporterade patienterna symtom till 
sin kontaktsjuksköterska en gång per dag under de 
första sex månaderna efter operationen.

Pankreasversionen innehåller tio frågor om sym-
tom; feber, ätsvårigheter, illamående, kräkning, lös avföring, 
förstoppning, smärta, yrsel, trött/orkeslös, ledsen/nedstämd/
orolig samt två frågor om problem med dagliga aktiviteter i 
och utanför hemmet. Dessutom har patienten möjlighet att 
lämna en fritextkommentar om de vill ta upp andra besvär. För 
de patienter som genomgår adjuvant cytostatikabehandling 
finns tre tilläggsfrågor; andningssvårigheter, domningar och 
tecken på infektion vid SVP/PICC-line. Till varje symtom 

finns specifika egenvårdsråd och utöver dessa finns även råd 
kopplade till andra områden av betydelse till exempel sårvård 
samt alkohol- och rökavvänjning.

Resultat
Pankreasversionen utvärderades i en fall-kontroll studie med 
26 patienter som använt appen och 33 patienter som inte 
använt appen. Grupperna jämfördes avseende livskvalitet, 
symtombörda och egenvårdsförmåga, sex veckor respektive 
sex månader efter operationen. Vidare analyserades loggad 
app-data samt intervjuer med patienterna som använt appen 
och deras kontaktsjuksköterskor. 

Slutsatser
Slutsatserna från studien är att patienter med bröstcancer 
under pågående neoadjuvant cytostatikabehandling får ett 
värdefullt stöd under sin behandling genom att använda en 
app som Interaktor. Genom att patienten rapporterar sina 
symtom regelbundet i hemmet mellan behandlingarna och blir 
kontaktad av en kontaktsjuksköterska på kliniken vid svårare 
symtom, underlättas såväl interaktion som kommunikation 
mellan patient och kontaktsjuksköterska. Att använda appen 
ger patienten möjlighet att reflektera över sin egen hälsa, 
ha information och egenvårdsråd lättillgängligt samt ger 
möjlighet att följa sin symtomrapportering via grafer och på 
så sätt underlätta egen planering av aktiviteter när de mår 
bra. På detta sätt kan symtom identifieras och hanteras tidigt 
vilket kan leda till att patienten upplever såväl symtomminsk-
ning som förbättrad livskvalitet, men även att denna känner 
sig trygg, sedd, omhändertagen och delaktig i sin egen vård. 
Sannolikt kommer patienter med bröstcancer även i framtiden 
fortsätta att få sin vård och behandling inom öppenvård 
och då kan en app som Interaktor vara ett komplement till 
den sedvanliga vården och bidra till att ge stöd utifrån varje 
enskild patients behov. •

1. Fjell, M., LangiusEklöf, A., Nilsson, M., Wengström, 

Y., & Sundberg, K. (2020). Reduced symptom bur

den with the support of an interactive app during 

neoadjuvant chemotherapy for breast cancer – A 

randomized controlled trial. Breast, 51:8593. 

2. Crafoord, MT., Fjell, M., Sundberg, K., Nilsson, M., 

& LangiusEklöf., A. (2020). Engagement in an Inte

ractive App for Symptom SelfManagement during 

Treatment in Patients With Breast or Prostate 

Cancer: Mixed Methods Study. J Med Internet Res, 

22(8), e17058.

3. Fjell, M. (2021). Supportive care for patients with 

breast cancer by using an interactive app during 

neoadjuvant chemotherapy  a Randomized 

Controlled Trial. [Doktorsavhandling, Karolinska In

stitutet]. Karolinska Institutet Open Archive. https://

openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47480?_

Lästips
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Patienterna som använde appen hade hög följsamhet 
till att rapportera symtom. De hade rapporterat symtom i 
genomsnitt 82 procent av de dagar som avsågs och några 
patienter hade rapporterat 100 procent, det vill säga varje 
dag i sex månader. Det var stor skillnad mellan patienterna 
hur många symtom de rapporterade in via appen. Som 
minst rapporterades nio symtom under hela perioden och 
som mest 994. I hela gruppen var trötthet/orkeslöshet samt 
smärta de mest förekommande symtomen. 

För alla patienter utom två hade deras rapporter triggat 
ett larm och det vanligaste larmet var feber. Även gällande 
hur många gånger patienterna läst egenvårdsråd var det 
stor skillnad. Den som läst minst antal gånger hade läst 
tre råd och den som läst mest hade läst 181 råd. De som 
lästs flera gånger var råd om Creon, kost, smärta, feber 
och viktförlust. Möjligheten att skriva en fritextkommentar 
användes av de flesta patienterna och gällde framför allt 
beskrivningar av symtom men också för andra meddelanden 
som till exempel önskemål om att bli uppringd eller inte, 
registrering av olika mätvärden eller behov av förnyade 
recept.

Sex veckor efter operationen sågs att patienterna som 
använt appen upplevde ökad emotionell funktion och färre 
symtom jämfört med patienter som inte använt appen. Sex 
månader efter operationen var skillnaderna i symtom inte 
lika stora, däremot rapporterade patienterna som använt 
appen högre egenvårdsaktivitet. I intervjuerna framkom att 
patienterna genom att använda appen kände sig trygga i 
hemmet och delaktiga i sin vård. Appen möjliggjorde att de 
kunde få sina röster hörda, att de hade en förlängd arm till 
sjukvården och att de lärde sig om sin egen hälsa. 

Kontaktsjuksköterskornas upplevelser
I likhet med patienterna upplevde kontaktsjuksköterskorna 
att patienterna genom appen fick hjälp med symtomlindring 
och en ökad känsla av delaktighet, vilket de ansåg ledde till 
personcentrerad vård. Tack vare appen fick kontaktsjuk-
sköterskorna även hjälp att identifiera de patienterna som 
hade störst behov och de kunde därför lägga sina resurser 
på de patienter som behövde resurserna mest, vilket de 
ansåg effektiviserade vården. För att kunna införa arbets-
sättet med appen som en rutin i den kliniska cancervården 
ansåg kontaktsjuksköterskorna att de behövde stöd från 
organisationen såsom; en anpassad arbetsplats, struktur, tid, 
teknisk support, enhetlig dokumentation och intresserade 
kontaktpersoner.

Figur: Tre exempel på hur livskvalitet och symtom 
förändrades över tid för patienterna i de olika grupperna. 
För emotionell funktion innebär ett högt värde ökad 
emotionell funktion (man mår bättre) och för pankreatisk 
smärta och aptitlöshet innebär ett högt värde mer symtom 
(man mår sämre). Siffrorna anger gruppens medelvärde och 
formulären som användes var EORTC QLQ-C30 och PAN26.
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Det var inte alla patienter som tackade ja till att delta 
i studien och att använda appen. Ungefär 40 procent 
av de tillfrågade patienterna var inte intresserade. De 
vanligaste orsakerna var att de kände sig osäkra på tek
niken eller att de inte orkade koncentrera sig på annat 
än den kommande operationen. En bortfallsanalys visar 
att det inte var någon skillnad i kön eller ålder mellan de 
som ville testa appen och de som inte ville det. Däremot 
fanns en skillnad i utbildningsnivå och hälsolitteracitet 
där de som vill testa appen hade högre utbildningsnivå 
och högre nivåer av både funktionell samt kommunikativ 
och kritisk hälsolitteracitet.

Foto: hakinm
han / stock.adobe.com
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Slutsats
Slutsatsen är att en interaktiv app som Interaktor kan 
stödja patienter med svåra symtom och dålig prognos. Att 
monitorera patienter som befinner sig i hemmet kan få dem 
att känna sig trygga och omhändertagna. Patienter kan 
lära sig om sin egen hälsa genom att ha enkel tillgång till 
egenvårdsråd och genom att analysera sina dagliga symtom. 
Personcentrerad vård kan främjas genom att göra patienter 
till aktiva partners i vården och genom att i rätt tid identi-
fiera symtom som är viktiga för dem. Interaktor kan bidra 
till att utveckla vården till att vara anpassad för patienters 
individuella behov och inte enbart följa ett förutbestämt 
sjukdomsspecifikt vårdprogram. 

Alla patienter är inte intresserade av att använda mHälsa 
men de som är det har hög följsamhet och tycker det är 
värdefullt och enkelt att använda. För att kunna implementera 
arbetssättet i standardiserad cancervård krävs en fungerande 
struktur och kontaktsjuksköterskornas synpunkter om 
organisatoriskt stöd behöver tas i beaktande. Att rutinmässigt 
arbeta med en app som Interaktor skulle även kunna möj-
liggöra en jämlik vård även för så kallade utomlänspatienter 
som har långt till den högspecialiserade vården. I nuläget har 

dessa patienter hänvisats till vården på sitt hemsjukhus men 
med den monitorering som Interaktor möjliggör skulle dessa 
patienter kunna fortsätta ha kontakt med kontaktsjuksköter-
skan vid specialistkliniken som har specifik omvårdnadskun-
skap om pankreascancer och dess behandling.•

1. Gustavell, T., Sundberg K., Segersvärd, R., Wengström, 

Y., LangiusEklöf, A. (2019). Decreased symptom burden 

following surgery due to support from an interactive app 

for symptom management for patients with pancreatic and 

periampullary cancer. Acta Oncologica, 58(9):13071314.

2. Gustavell, T., Sundberg, K., LangiusEklöf, A. (2020). Using 

an Interactive App for Symptom Reporting and Manage

ment Following Pancreatic Cancer Surgery to Facilitate 

PersonCentered Care: Descriptive Study. JMIR mhealth 

uhealth, 8(6):e17855.

3. Gustavell, T. (2019). Personcentered care supported by 

an interactive app for patients with pancreatic cancer fol

lowing surgery. [Doktorsavhandling, Karolinska Institutet]. 

Karolinska Institutet.

Lästips

Camilla Wennerberg RN
Uroterapeut Kirurgkliniken Region Kalmar; doktorand Institutionen 
för Hälso och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet. 

eHälsa som stöd i rehabilitering 
efter prostatacancer
eHälsotjänster kan stärka patienters motivation och engagemang i egenvård 
och överbrygga gap som kan uppkomma i rehabiliteringen. Det är dock viktigt 
att undersöka effekterna av eHälsotjänster innan de införs i större skala. I två 
pågående forskningsprojekt undersöker vi hur ehälsostöd kan påverka prostat-
ektomerade patienters egenvård och sexuella rehabilitering.

P
 rostatacancer är Sveriges 
vanligaste cancerform och 
  en vanlig behandlingsform 
 är radikal prostatektomi, då 

prostatakörteln opereras bort. Efter 
operationen upplever dock många 
patienter sänkt livskvalitet på grund 
av trötthet, urinläckage och erektil 
dysfunktion. Män som opererats för 
prostatacancer rekommenderas egen-
vård bland annat i form av bäckenbot-
tenträning och fysisk aktivitet för att 
minska risken för kroniska besvär och 
påskynda återhämtning. Studier har 
visat att patienterna, trots information, 
upplever att de är oförberedda både 
på hur de ska hantera sin egenvård när 

de skrivits ut från sjukhuset och hur 
de ska navigera i sjukvårdssystemet 
(Schildmeijer mfl, 2019). eHälsa har 
potential att stärka patienternas delak-
tighet i den egna vården och därmed 
överbrygga gap i vårdövergångar.

I vår forskningsstudie testar vi om 
tillägg av en individanpassad eHälso-
tjänst, kan stärka prostatektomerade 
patientens egenvårdsförmåga och 
minska postoperativ symtombörda 
i jämförelse med standardvård. En 
randomiserad kontrollerad studie 
har genomförts på tre orter i syd-
östra Sverige (Ekstedt mfl, 2019). 
Datainsamlingen avslutades vid 
årsskiftet 20/21 och analysarbete 

pågår. Forskningsprojektets hypotes 
är att stärkt stöd till egenvård genom 
en eHälsotjänst, kan öka patienternas 
motivation till en uthålligare bäcken-
bottenträning och fysisk aktivitet samt 
en större delaktighet och kunskap om 
sin sjukdom och rehabilitering, vilket 
kan minska risken för kroniska besvär 
och ge ökad livskvalitet.

Patienter som opererats med radikal 
prostatektomi och var villiga att delta 
lottades till en interventionsgrupp eller 
kontrollgrupp. Interventionsgruppen 
hade som komplement till traditionell 
eftervård, tillgång till eHälsotjänsten 
i ett år. Både interventionsgrupp och 
kontrollgrupp har svarat på webb- 
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enkäter för att mäta symptombörda och 
hälsa vid fem tillfällen under detta år. 

eHälsotjänsten ePATH
eHälsotjänsten, ePATH (electronic 
Patient Activation in Treatment at 
Home) är utvecklad med en moti-
vationsteoretisk grund (self-deter-
mination theory). En sådan bygger 
på antagandet att, om personens 
kompetens, autonomi och känsla av 
samhörighet stärks, kan patientens 
motivation till egenvård och följsamhet 
till planerad behandling öka. Patien-
terna kan läsa individanpassad informa-
tion om diagnos, behandling samt hur 
och varför de bör genomföra egenvård 
i ePATH när de vill. De har möjlighet 
att själva välja aktiviteter, samt justera 
planerade aktiviteter, till exempel hur 
ofta de genomför fysisk aktivitet. Det 
stärker deras autonomi och kompetens 
att hantera sin egenvård. 

Patienterna kan välja att få förstärk-
ning av motivation genom påminnelser 
och att göra skattningar av sin hälsa. 
Samtidigt kan de skicka meddelanden 
till sina vårdkontakter genom en säker 
inloggning och vården kan fråga hur det 
går, påminna och förmedla information. 
Genom att förstå sambanden mellan till 
exempel genomförd bäckenbottenträ-
ning och mindre urinläckage över tid 
utvecklas kompetens och motivation. 
Gapet mellan att veta och att göra kan 
därmed överbryggas.  

Ett mindre antal patienter fick testa 
en prototyp av ePATH innan studien 
startade (Nilsson mfl, 2020). Patien-
terna fann att den var lätt att använda 
och att det var intressant att kunna 
följa sin egenvård och koppla genom-
förd träning till förbättring över tid. De 
tyckte det var positivt att i lugn och ro 
läsa information om sin diagnos och 
möjlighet att kommunicera med vården 
genom meddelandefunktionen. 

En patient uttryckte: ”Önskar 

att jag haft detta stöd - då hade jag 
kanske varit mer uthållig i träningen 
efter operationen.”

Forskarna har kontakt med Regio-
nala Cancer Centrum för att förmedla 
resultat när analyserna är klara och 
diskutera vad som kan användas i inför-
andet av den digitala Min Vårdplan.

Grund för vidareutveckling av  
stöd i sexuell rehabilitering
Parallellt med utvärderingen av ePATH, 
genomfördes också intervjuer med 
patienterna i studien för att följa upp 
hur de upplevde att axla egenvården 
efter operationen. De 18 patienter som 
intervjuades beskrev sina erfarenheter 
av att hantera egenvård, som en process 
där de genom en serie av sammankopp-
lade steg med tiden ökade sin kompe-
tens till egenvård. Patienterna behövde 
först få en förståelse för situationen 
genom information. De etablerade också 
relationer som på olika sätt gav dem 
stöd att hantera biverkningar av opera-
tionen. Männen kämpade därefter med 
att ta kommando över och landa i den 
nya situationen. När sex månader gått 
efter operationen hade de flesta symtom 
efter operationen bearbetats och 
patienterna kunde börja blicka framåt 
och fundera över hur de skulle hantera 
de långsiktiga konsekvenserna, framför 
allt gällande den sexuella funktionen 
(Wennerberg mfl, 2021).

Tankar på framtiden gav tvetydiga 
känslor, allt ifrån hopp till rädsla och 
otillräcklighet. För vissa resulterade 
detta i ångest, sorg, påverkan på 
självbild och känsla av manlighet. 

En patient sa: “Vad har jag att 
erbjuda? En krackelerad självbild 
och ingen potens. Ska jag sitta där 
oförmögen och sönderslagen?”

Det är svårt att sia om framtida 
rehabilitering, men flera levde med ett 
hopp om spontant förbättrad erektil 
funktion utan aktiv egenvård (Wenner-

berg mfl, 2021). Både patienter som 
haft tillgång till ePATH och de som 
endast följt klinikens vård för uppfölj-
ning efterfrågade ett särskilt stöd för 
sexuell rehabilitering. 

Stöd i sexuell rehabilitering vid 
prostatacancer finns tillgänglig via 
sjukvården idag. Det saknas dock 
en nationell standardiserad rutin för 
uppföljning av den sexuella hälsan för 
män som genomgått prostatektomi 
och deras partners. I vissa regioner 
finns möjlighet till uppföljning med 
sexualrådgivare eller sexolog. I andra 
regioner hänvisas männen till opere-
rande läkare, kontaktsköterska eller 
uroterapeut. Detta gör att tillgången till 
stöd inte är lika för alla vilket kan leda 
till att vissa par inte får det stöd de 
skulle behöva. Därför var det naturligt 
för forskargruppen att gå vidare och 
undersöka hur ett digitalt stöd för 
sexuell rehabilitering skulle kunna 
utformas.

Internetbaserat stöd  
för sexuell rehabilitering
När det gäller den sexuella rehabi-
literingen är det inte enbart erektil 
dysfunktion som kan vara problema-
tiskt och idag finns inget rutinmässigt 
stöd till paret. Många män önskar 
stöd gällande intimitet, manlighet och 
självbild, samt hur man inom paret 
kan kommunicera om sexualitet. 
Till följd av detta har olika former av 
terapi föreslagits där också partnern 
involveras. De framtagna terapierna 
bygger oftast på kognitiv beteendete-
rapi (KBT), där man följer en manual 
och har ett bestämt antal moduler som 
lyfter olika aspekter. Studierna som 
gjorts på dessa terapier kommer från 
andra länder, bland annat Australien, 
USA, Kanada och Storbritannien. De 
visar att KBT-baserade program för 
sexuell rehabilitering kan ge förbättrad 
livskvalitet och sexuell funktion, genom 
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doktorand Camilla Wennerberg 
– Institutionen för Hälso och vård
vetenskap, Linnéuniversitetet.
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ökad intimitet, maskulint självförtro-
ende, tillfredsställande orgasmer och 
trygghet samt minskad stress relaterat 
till sexuell funktion. 

I föreliggande projekt utvecklar vi 
ett internetbaserade KBT- program som 
består av åtta moduler med olika teman 
som de deltagande paren arbetar sig 
igenom under 8-10 veckor. Modulerna 
har både ett sexualmedicinskt och ett 
psykologiskt perspektiv, med fokus på 
interaktion i paret. Innehållet bygger 
på diagnosspecifik pedagogisk terapi, 
övningar samt information. 

Projektet testar två olika spår. Det 
första alternativet innebär att patienten 
och dennes partner via internet själv-
ständigt arbetar igenom modulerna i 
programmet. Det andra alternativet 
innebär att en coach kopplas till 

patienten, så att återkoppling kan ges 
varje vecka. Huvudsyftet för coachen 
är att hjälpa paren med problemlösning 
om de kör fast samt höra av sig till dem 
om de är passiva och uppmuntra dem 
när de är aktiva. Paren kommer både 
att få besvara enkäter och medverka 
vid intervjuer för att undersöka på 
vilket sätt programmet kan stödja när 
det gäller erektil funktion, upplevelse 
av intimitet, självbild, självförtroende 
samt syn på relation och kommunika-
tion inom relationen. 

Programmet kommer att förmedlas 
via Stöd och behandlingsplattformen 
på 1177, där också Min vårdplan 
är tillgänglig för patientgruppen. 
Utvecklingen av programmets moduler 
har pågått under 2020 och bygger 
på forskargruppens tidigare studier 

och erfarenheter av att utveckla 
internetbaserade KBT-program samt 
erfarenheter från samtal och möten 
med patienter i klinisk verksamhet. 

Pilotstudien vänder sig i denna fas 
till par och ambitionen är att inkludera 
20 par totalt, från två urologiska 
kliniker i södra Sverige. Paren 
kommer sedan att lottas till något av 
de två alternativen och följas upp av 
forskargruppen under ett år. Om det 
internetbaserade KBT-programmet 
visar positiva resultat kan det komma 
att testas och implementeras i större 
skala, för att sedan spridas nationellt. 
Förhoppningsvis kommer studien att 
leda till ökad tillgänglighet för stöd i 
sexuell rehabilitering för fler par samt 
en bättre helhetssyn av patientens och 
partnerns situation. •
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Kvinnor med bröstcancer som väntar på strålbehandling förbereds med hjälp av 
VR-teknik och en frågor och svar-app.

Forts. nästa sida

Digi-Do, ett digitalt 
informationsverktyg
I den här artikeln beskriver vi utvecklingen av och innehållet i ett digitalt  
informationsverktyg som riktar sig till kvinnor som behandlas för  
bröstcancer och väntar på att påbörja strålbehandling.

B
land kvinnor är bröstcancer 
den vanligaste cancer-
diagnosen och den främsta 
dödsorsaken gällande cancer. 

Strålbehandling (SB) är en av flera 
behandlingsmetoder en person med 
bröstcancer kan erbjudas. Väntetiden 
inför start av strålbehandling är ofta 
lång och många patienter upplever 
denna väntan som meningslös. En 
väntetid över två veckor anses orsaka 
onödig oro och lidande för den enskilde 
individen. Patienternas egna tankar, 
farhågor och rädslor har visat sig 
orsaka oro både före, under och efter 
avslutad SB samt ökar känslan av att 
vara oförberedd inför behandlingen. 
Förutom att hantera sjukdomen och 
potentiella biverkningar av SB, måste 
patienterna också hantera komplexite-
ten i den högteknologiska vårdmiljön 
som de möter när strålbehandlingen 
skall påbörjas. 

Hälso- och sjukvården är medve-
ten om behovet och vikten av god 
information och kommunikation för 
att patienten ska känna sig delaktig i 
vårdplaneringen. Idag ges information 
om strålbehandling muntligt vid besök 
till sjukhuset som rutin, ofta komplet-
terad med skriftlig information i form 
av olika broschyrer.Trots det är det 
inte ovanligt att patienter upplever 
en bristande kunskap bland annat 
relaterat till behandlingsprocedur 
och rädsla för biverkningar. Det kan 
ha en negativ inverkan i form av ökad 
stress och oro. Svårigheter att ta till 
sig, förstå och använda information för 
att bibehålla och främja hälsa kan bero 

på otillräckligt tillhandahållande av 
information men kan även relateras till 
låg nivå av hälsolitteracitet (HL). 

HL kan definieras som ”relaterat till 
litteracitet och har med människors 
kunskap, motivation och förmåga att få 
tillgång till, förstå, värdera och tillämpa 
hälsoinformation för att kunna göra 
bedömningar och ta beslut i vardagen 
som har med sjukvård, sjukdomspre-
vention och hälsopromotion att göra, 
för att bibehålla och förbättra livskva-
litet under hela livet”.  En persons 
nivåer av HL kan påverkas av faktorer 
som upplevelsen av stress och oro. En 
fungerande kommunikation mellan 
patient och sjukvårdspersonalen är en 
förutsättning för en jämlik vård och 
ökad delaktighet. Idag möjliggör digital 
teknik andra sätt för patienten att ta 

till sig information, ett sätt som kan ses 
som ett komplement till muntlig och 
skriftlig information. 

Digital informationsteknologi
I samverkan med patienter och vård-
personal på en strålbehandlingsenhet 
har vi utvecklat ett digitalt informa-
tionsverktyg (Digi-Do) som bygger på 
Virtual reality (VR)-teknologi för att 
förbereda kvinnor som behandlas för 
bröstcancer inför SB. VR är en teknik 
som utnyttjar de senaste framstegen 
inom datavetenskap för att skapa en 
virtuell värld för sina användare. 

VR skiljer sig specifikt från andra 
medier genom att ge en känsla av 
"närvaro"; känslan av att vara på plats 
i den verkliga miljön, i detta fall på 
strålbehandlingsavdelningen. Detta kan 

Annika Grunne
Leg.sjuksköterska, doktorand, 
Högskolan Jönköping University

Foto: H
alfpoint / stock.adobe.com



20.

TEMA  |  DIGITALISERING

Projektgruppen för Digi-Do

Annika Grynne, doktorand,  
Jönköping University, Maria 
Brovall, docent Jönköping  
University, Frida Smith, PhD, 
forskningsledare RCC väst,  
Sofi Fristedt, docent, Jönköping 
University , Kristina Ek, 
docent, avd.chef, Avdelning för 
Omvårdnad, Högskolan i Skövde

möjliggöra ett virtuellt studiebesök till 
platser som normalt inte kan besökas i 
förväg. Genom vår lösning kan strålbe-
handlingsavdelningen besökas virtuellt 
hemifrån innan start av behandling. 
Genom att erbjuda information på ett 
nytt sätt kan väntetiden till start av SB 
göras mera meningsfull för patienter 
och samtidigt öka möjligheten till del-
aktighet. Det digitala informationsverk-
tyget gör det även enkelt för anhöriga 
och vänner att ta del av informationen 
och på så sätt få en ökad förståelse. 

Patienterna får tillgång till två 
mobilapplikationer som de själva enkelt 
laddar ner på sina smarta telefoner 
(iPhone, Android) och kan välja när 
de vill ta del av den information som 
finns presenterad där. Verktyget består 
av två separata appar, 1) ’Digi-Do’; en 
app där deltagaren använder ett par 
VR-glasögon för ett virtuellt studiebesök 
till sjukhuset med en guidad tur och 
speakerröst som informerar hur de går 
från sjukhusentrén till strålbehandlingen 
och om vad som händer i olika miljöer 
på strålbehandlingskliniken. Det är 
även möjligt att navigera manuellt och 
göra ett simulerat studiebesök utan 
VR-glasögon men ändå med en känsla av 
att vara på plats i den verkliga miljön. 2) 
’Min Strålbehandling’; den här appen 
består av informationsmaterial i form av 
frågor och svar i text och tal, praktisk 
information så som karta över sjukhuset, 
kollektivtrafik, patienthotell, samt tre 
korta animerade filmer. Patienten kan 
titta och få svar på sina specifika frågor 
när de har behov samt kan dela denna 
information med sina närstående. 

Utgångspunkten är att möjlighet till 
en ökad förståelse och kunskap för sin 
situation, sjukdom och hälsa ger ökad 
tillfredsställelse. Detta i kombination 
med ett aktivt arbete för att skapa en 
trygg vårdmiljö antas förbättra patient-
upplevelsen och känslan av att förstå vad 
som händer under SB samt ge patienten 

en större möjlighet att kunna delta i 
beslutsfattande och ta en aktiv del i 
den egna vården. Vi tror att det digitala 
informationsverktyget har potential 
att öka patienters förberedelse inför 
strålbehandling men det behöver testas 
och vetenskapligt utvärderas innan den 
kan introduceras i större skala. 

Forskningsprojektet Digi-Do
Projektet innehåller en randomiserad 
kontrollstudie och genomförs som 
en del av en doktorandavhandling. 
Inklusion till studien sker vid två olika 
sjukhus i Västra Götalandsregionen. 
I studien kommer 80 personer vid 
vardera två SB-enheter att inkluderas 
och slumpmässigt lottas till antingen 
interventionsgrupp (får information 
på sedvanligt sätt samt via det digitala 
informationsverktyget) eller kontroll-
grupp (får information på sedvanlig 
sätt). Vi vill utvärdera om det digitala 
informationsverktyget kan öka deltagar-
nas kunskap om egen hälsa (hälsolitte-
racitet), tilltro till sin egen förmåga, och 
förberedelse inför strålbehandlingen. 
Genom att använda mätinstrument 
(enkäter) avser vi fånga detta. 

Vidare kommer vi att be 30 av 
deltagarna från interventionsgruppen 
att fylla i en loggbok, och intervjua dem 

utifrån denna för att fånga oförutsedda 
aspekter av att använda det digitala 
informationsverktyget. Unders studiens 
gång genomför vi även en tidmätning 
med personer i både interventions- och 
kontrollgrupp för att se om tiden som 
behövs i SB-rummet påverkas av vilket 
sätt deltagaren informerats och om 
det påverkar innehållet i frågorna som 
ställs. Då projektet påbörjades så sent 
som hösten 2020 finns det ännu inga 
resultat att presentera men utifrån de 
intervjuer som har gjorts är majoriteten 
av deltagarna positiva till det digitala 
informationsverktyget. Efter att ha 
använt sig av Digi-Do appen uttryckte 
en av kvinnorna:

”Det var som att använda sig av en 
’krycka’, det var fantastiskt tryggt att 
veta vart jag skulle gå, jag hade kontroll 
över något”. 

Inkludering kommer att fortgå 
till och med hösten 2021, ett fram-
gångsrikt genomförande av projektet 
kan vara användbart för utveckling 
av ytterligare studier för patienter 
med andra cancerdiagnoser än just 
bröstcancer. Då det digitala informa-
tionsverktyget innehåller information 
i form av bilder, ljud och text finns det 
även en potential att användas som ett 
hjälpmedel för personer med ett annat 
språk samt personer med någon form 
av lässvårigheter. • 

Bild genom VR-glasögon.

”Det var som att 
använda sig av 
en ’krycka’, det 
var fantastiskt 
tryggt att veta 

vart jag skulle gå, 
jag hade kontroll 

över något.”
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Individanpassade  
AI-system coachar  
patienter och sjuksköterskor
Vården blir alltmer patientcentrerad, preventiv, personanpassad och prediktiv. 
Den förutsätter även att patienten aktivt deltar i sin vård (participatory).  
Vården sker också i allt högre grad i hemmiljö snarare än i sjukhusmiljö.  
En central möjliggörare i denna förändring är digitala verktyg som bygger på 
teknologier från området artificiell intelligens (AI). Vi ställde oss frågan hur 
cancervården skulle kunna stödjas av AI-baserade lösningar?

V
arje cancerpatient har sina 
egna, individ-specifika behov. 
För att möta dessa behov 
behövs en högre grad av 

individanpassning inom vården. 
– Vi ser att det finns ett stort behov 

av att utveckla fler och nya metoder 
för att förbättra cancervården på 
andra sätt än när det gäller medicinska 
behandlingar, säger Anna Klintbo, 
utvecklingskoordinator på Cancercen-
trum vid Norrlands Universitetssjuk-
hus, NUS, i Umeå. 

Cancercentrums patienter kommer 
från hela Norra sjukvårdsregionen, ett 
stort geografiskt upptagningsområde som 
motsvarar ungefär halva Sveriges yta. 
Detta innebär att många patienter har 
långt att resa för att få sin cancervård. 

Tvärs över gatan från NUS ligger 
Umeå Universitet. På institutionen 
för datavetenskap arbetar en grupp 
forskare med Artificiell Intelligens, AI, 
inriktat mot hälso- och sjukvård. De 
utbildar även framtidens utvecklare av 
personanpassade AI-system. Ett utbild-
ningsspår innehåller kurserna Inter-
aktivitet i smarta miljöer och Design 
av interaktiva AI-system. Där samlas 
studenter från olika utbildningspro-
gram, bland annat datavetenskap, kog-
nitionsvetenskap, artificiell intelligens 
och ingenjörsprogram i datavetenskap 
och interaktion och design. Detta spår 

handlar om människa-AI interaktion, 
personanpassad AI, att människan och 
AI interagerar samt att AI ger stöd och 
coachar i utmanande situationer för att 
underlätta för människan. Under hös-
ten 2020 inleddes ett samarbete mellan 
utbildningen och sjuksköterskor på 
Cancercentrum. En förhoppning med 
samarbetet var att komma en bit på väg 
i strävan mot nya, innovativa arbetssätt 
och högre grad av personcentrering. 

– Vi hade identifierat ett antal 
områden där patienter upplever att 
de har det jobbigt och skulle vilja ha 
mera stöd. En av utmaningarna är att 
varje patients situation är unik och 
önskemålen kan variera över tid, säger 
Anna Klintbo. När vi fick möjlighet att 
medverka som problemägare i AI-kur-
serna valde vi ut fyra problemområden 
som vi trodde skulle kunna passa. Vi 
beskrev även vad vi hoppades att AI 
skulle kunna hjälpa till med.

Fyra olika teman
Studenterna tog sig an problemen och 
samarbetet med Cancercentrum har 
genomförts inom fyra olika teman, tre 
för interaktion mellan AI och patient 
och ett tema för interaktion mellan 
AI och sjuksköterskor. Inom samtliga 
fyra teman har samarbetet resulterat 
i att prototyper utvecklats som 
använts för demonstrationssyften och 

utvärdering av idéer. 
Till en början var idén att patienter 

själva skulle få träffa studenterna, ge 
sina personliga preferenser angående 
teknikval och prova tekniken. Det fanns 
idéer om att små söta robotar skulle 
kunna vara partners, att mat-coachen 
skulle kunna lysa upp olika livsmedel 
i skafferiet och med ljus guida vilka 
ingredienser patienten skulle ta. 
Recept skulle kunna projiceras på 
köksbänken eller en skåplucka för att 
göra matlagningen enklare och roligare. 
Att interagera genom hologram och 
avatarer var andra idéer som fördes 
på tal. På grund av den fortgående 
pandemin och restriktioner relaterat 
till coronaviruset tvingades tekniken 
begränsas till sådana lösningar som var 
möjliga att skapa på distans. Därför blev 
prototyperna huvudsakligen utformade 
som appar.  Att använda appar har 
emellertid sina fördelar. Genom att 
tillämpa teknik som kan implementeras 
i vanligt förekommande system och 
smartphones kan liknande intelligenta 
system bli tillgängliga för patienter 
relativt enkelt och sannolikt till ett 
annat pris än om man använder mer 
avancerad teknologi.

Madeleine Blusi 
 Leg. sjuksköterska, fil. dr. Omvårdnadsvetenskap, 
Cancercentrum, Region Västerbotten

Helena Lindgren
 Professor i datavetenskap, Umeå Universitet

Arrow-right På nästa sida följer en beskrivning 
av de fyra teman projektet jobbar med:  
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Mat vid cytostatika

Problem/behov: Att behöva tänka kring mat när man ge
nomgår en cytostatikabehandling kan vara jobbigt. Illamåen
de är ett problem, men förändringar i smak och luktsinne kan 
också påverkas. Vad ska jag äta? Vad får jag äta? Hur ofta 
behöver jag äta? Hur får jag i mig extra kalorier? 
Önskemål med AI: Göra matlagning roligare, avlasta beslut 
och tankevånda genom att välja rätt ingredienser och 
proportioner, så att patienten inte själv behöver tänka på att 
välja rätt/bra ingredienser hela tiden. Så att patienten kan 
tänka på, och ägna sin energi till, annat som hen tycker är 
roligare. 
Resultat: Chemo Companion  AI baserad personanpassad 
nutritionsupport for cancerpatienter. Baserad på patientens 
preferenser och restriktioner kan 
systemet föreslå recept för 
olika måltidssituationer, 
påminna när det är dags 
att äta och uppmuntra 
positiva beteenden. 
Kommunikationen sker i 
dialog mellan patienten 
och systemet. 

Fysisk aktivitet inför stamcellstransplantation 

Problem/behov: Det är viktigt med fysisk aktivitet inför en 
stamcellstransplantation. Som patient kan man behöva stöd 
för att komma ihåg att göra övningarna och utföra dem på 
rätt sätt. 
Önskemål med AI: Stötta, motivera, påminna och ge feed
back till hur olika övningar utförs. 
Resultat: Två olika varianter har tagits fram: 
a) En app för smartphone. Beroende på hur patienten mår, 
ger AI förslag på passande övningar. Under tiden övningen 
pågår kan patienten se hur mycket hen har gjort respektive 
har kvar innan det är klart. (Bild figur 1) 
b) En webkamera registrerar användarens rörelse under rö
relseövningen. Systemet bedömer om rörelsen är korrekt el
ler behöver justeras. Användaren 
ser sig själv på en skärm och får 
visuell återkoppling. Om rörelsen 
är korrekt får användaren beröm, 
om rörelsen behöver justeras 
visar systemet hur den behöver 
justeras för att bli korrekt. 

Förebygga ångestattacker

Problem/behov: En del patienter får ångestattacker re
laterat till sin livssituation med cancer och tycker det är 
mycket stressande. Attacker skulle kunna förebyggas om 
det vore möjligt att identifiera en kommande ångestat
tack i ett tidigt skede. 
Önskemål med AI: Förebygga ångestattacker. 
Resultat: Genom att systemet lär sig över tid vad som 
triggar ångest, upptäcker riskfaktorer/tecken i tidigt 
skede och coachar patienten, kan ångestattacker und
vikas eller minimeras. Systemet samlar information från 
patienten avseende vad som utlöser ångestattack samt 
vad patienten vet/tror kan hjälpa att avstyra attacken. 
Beroende på patientens situation och behov använder 
AI relevanta sätt för att upptäcka triggers, till exempel 
sensorer för att upptäcka vissa ljud eller ljus, pulsmätare 
kan användas för att identifiera stress. När en trigger 
identifieras får patienten veta det och kan välja vilken 
motåtgärd hen vill vidta i den aktuella situationen. Till 
exempel om man vill prata med en viss person, så räcker 
det att patienten trycker på knappen, så ringer systemet 
upp personen.  

Coaching för sjuksköterskor  
att läsa av situationer

Problem/behov: Som ny sjuksköterska är det många 
praktiska moment att träna på och lära sej. Hur kan vi lära 
oss och träna på att läsa av sociala situationer i patient
nära arbete? Och att få reflektera kring detta? 
Önskemål med AI: Stötta, träna och utveckla sjukskö
terskans förmåga att läsa av sociala situationer. Samt att 
kollegialt kunna reflektera kring dessa. 
Resultat: En simulator, CERT Caregivers Emotional 
Recognition Training. Simulatorn använder röst och an 
ansiktsigenkänning, kan känna igen tonlägen och koppla 
dessa till hur personen anger känsloläge med hjälp av 
emojis.  Personen som använder simulatorn får åter
koppling på hur hen agerade i, och tolkade, den aktuella 
situationen. I simulatorn kan flera kollegor tillsammans 
interagera med systemet och bidrar till att lära upp och 
förfina AIsystemets uppfattning.

TEMA 3. 

TEMA 4. 

TEMA 2. 

TEMA 1. 

ARROW-SQUARE-UP PAP - panic attack prevention. Bilderna visar: Notis 
när angiven trigger upptäcks, användaren får förslag på 
vad hen vill göra för att häva triggern, återkoppling och 
bekräftelse när mot-åtgärd är utförd.

Arrow-square-right Helena Lindgren lagar 
mat med stöd av AI  
implementerat i robot.

Arrow-square-right Figur 1. Bilden visar hur den 
interaktiva mobilappen (prototyp) 
visar användaren/patienten hur 
långt hen har kommit under 
pågående träning.
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Digital ordination
Nya rutiner minskar  
risken för missförstånd
Tidiga morgnar med över en timmes bilfärd till arbetsplatsen i Kalmar har 
ersatts med behagligare, men inte mindre produktiva, arbetsförhållanden på 
sydöstra Öland. Överläkare och onkolog Elsy-Britt Schildt kan tack vare den 
tekniska utvecklingen ordinera morgondagens cytostatikabehandlingar och 
fungera som bakjour utan att lämna bostaden.

-D
en största fördelen 
med att ordinera hem-
ifrån är definitivt den 
ostörda arbetsmiljön, 

säger Elsy-Britt. 
För drygt ett år sedan öppnade sig 

möjligheten till att kunna arbeta hemi-
från en dag i veckan. Arbetsrummet på 
Onkologiska kliniken på Länssjukhuset 
i Kalmar ersattes således med ett 
ombonat och numera även högfunk-
tionellt hemmakontor i den egna 
bostaden. Utsikten över sjukhusets 
plåtfasad byttes mot en vy över det 
öländska landskapet. Ofrånkomliga 
störningsmoment i form av dörrar som 
öppnades, kollegor som passerade och 
ljudet av skrivaren har ersatts av tyst-
nad. Tystnaden avbryts emellertid av 
telefonens envisa ringande, något som 
trots allt ingår i rollen som bakjour. 
Fördelarna med att arbeta hemifrån 
dominerar Elsy-Britts upplevelse:   

– Jag har hunnit prata med betydligt 
fler patienter ostört hemifrån och 
dessutom med en arbetstid utan lång 
restid därtill.

 
Digital informationsöverföring  
vid ordination
Det tidigare ordinationsförfarandet 
som var väl inrutat innebar att läkaren 
noterade på tidbokslistor som sjuk-
sköterskan på onkologiska dagvården 
skrivit ut dagen innan. När ordine-
ringen var klar gick läkaren tillsammans 
med ansvarig sjuksköterska igenom 

morgondagens ordinationer. Vid detta 
tillfälle tydliggjordes vad som eventuellt 
skulle åtgärdas inför eller i samband 
med patientens besök på dagvården. 

– Om patienten inte tolererar 
behandlingen kan det vara nödvändigt 
att sänka läkemedelsdosen eller byta 
behandling. Ibland kan det även vara 
nödvändigt med ett extra läkarbesök 
för klinisk bedömning och diskussion 
med patienten om den fortsatta 
behandlingen, förklarar Elsy-Britt.

Att fortsätta med det tidigare 

ordinationsförfarandet var inte 
längre möjligt då Elsy-Britt, en av de 
ordinerande läkarna, skulle göra detta 
hemifrån. Således infördes en ny rutin 
där papperslistorna ersattes med att 
ordinatören kommenterade direkt i 
patientens bokningsunderlag samt 
överrapporterade till ansvarig sjukskö-
terska vid ett förutbestämt klockslag. 
Den muntliga rapporteringen har 
således fortfarande en viktig funktion 
för att tydliggöra eventuella oklarheter. 
Tack vare den nya rutinen minskar 

Emma Larsson
Redaktionen Cancervården

Foto: P
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Elsy-Britt Schildt utanför hemmet i Össby på Öland.
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risken för missförstånd som tidigare 
kunde bero på att läkarens noteringar 
var svårläsliga eller att information 
försvann i överrapporteringen. 

– Det känns tryggt att informa-
tionen som läkaren vill förmedla 
återfinns digitalt och kan läsas av den 
sjuksköterska som ska träffa patienten 
nästkommande dag. Tidigare fanns 
denna information endast i pappers-
form och ibland var ordinatörens 
noteringar svårtydda. Ibland fick man 
be en kollega som arbetat länge på 
kliniken och som lärt sig känna igen 
läkarens handstil om hjälp för att 
kunna se vad det stod. Det kändes 
inte patientsäkert, säger onkologisjuk-
sköterska Jeanette Andersson.

Övergången till digital informa-
tionsöverföring vid ordinering är 
således värdefull ur patientsäkerhets-
synpunkt, men också ur ett tidsbespa-
rande perspektiv menar sjuksköterska 
Mattias Karlsson.

– Att ha muntlig avstämning med 
ordinerande läkare är värdefullt då jag 
som sjuksköterska kan ha följdfrågor 
till läkarens noteringar. Den digitala 
lösningen möjliggör att jag kan titta i 
morgondagens tidbok och i förhand 
läsa läkarens kommentarer - exem-
pelvis att en patient är neutropen och 
att morgondagens behandling behöver 
flyttas fram. Detta ger mig en för-
handsindikation på vilka åtgärder jag 
som sjuksköterska behöver göra och 
jag kan börja förbereda detta.

Fördelarna med att kunna ordi-

nera hemifrån till skillnad från på 
sjukhuset är också flera. Ordinerande 
läkare behöver vara uppmärksam på 
förändringar i patientens mående 
och provsvar för att kunna avgöra om 
behandlingsplanen behöver förändras, 
ett arbete som kräver koncentration 
och att få arbeta ostört.

– Att inte bli avbruten mitt i en 
dosreducering eller planering av 
terapibyte är viktigt - inte minst ur 
patientsäkerhetssynpunkt, betonar 
Elsy-Britt.  

Läkarbesök på hemmaplan
Digital teknik har bidragit till ökad 
användning av digitala vårdmöten 
som möjliggör att patienten kan 
träffa läkaren utan att behöva lämna 
hemmet. Den rådande pandemin har 
drivit på detta och på onkologiska 
kliniken i Kalmar registrerades 54 
digitala vårdmöten under år 2020, 
vilket kan jämföras med fyra stycken 
året innan. Digitala vårdmöten kommer 
inom kort att ersättas med tjänsten 
e-visit där videosamtal mellan patient 
och vårdgivare sker via Skype som 
patienten ansluter till via appen ”Min 
hälsa” eller via 1177. Att slippa långa 
resor är värdefullt för patienter som 
genomgår onkologisk behandling då 
behandlingen ofta resulterar i ökad 
trötthet. Dessutom orsakar cytostatika-
behandling ofta ökad infektionskänslig-
het, vilket kan motivera att läkarbesök 
sker digitalt istället för fysiskt. 

– Diskussioner om sjukintyg, 

medicin- och receptfrågor kan med 
fördel ske via digitala vårdmöten, vilket 
medför att både patient och läkare kan 
spara in på långa resor. Restid som för 
patienten kan vara mycket tröttande, 
framhåller Elsy-Britt. 

Fördelarna med digitala vårdmöten 
är många - inte minst under rådande 
pandemi. Tack vare digitala vårdmö-
ten har patienter kunnat få svar på 
röntgenundersökningar och liknande 
utan rädsla för att bli smittade under 
transporten eller i samband med 
besöket på sjukhuset.  

– Utöver att kunna ge svar på 
röntgenundersökningar har vissa 
bedömningar av biverkningar kun-
nat utvärderas under det digitala 
vårdmötet eftersom vi ser varandra. 
Närstående kan också sitta med under 
samtalet och får således möjlighet att 
komma med frågor liksom komplet-
tera patientens uppgifter. Detta kan 
emellanåt resultera i livliga diskussio-
ner - men i patientens tjänst, förklarar 
Elsy-Britt.  • 

Digital informationsöverföring vid 
ordinering är  värdefull ur patient-
säkerhetssynpunkt, men också ur 
ett tidsbesparande perspektiv.
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Elsy-Britt 
Schildt.
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– Finns äntligen en framkomlig 
väg för ett breddinförande? 
Alla patienter med cancer bör få en skriftlig, individuell vårdplan – 
Min vårdplan, som stärker patientens möjlighet att vara delaktig i 
den egna vården, i den mån patienten vill och kan. Tillsammans med 
patienter utvecklades och fastställdes 2013, en första mall för en 
individuell vårdplan som kom att benämnas Min vårdplan, förkor-
tad MVP i den här texten.  Användning, utformning och innehåll har 
sedan dess varierat mellan regioner, kliniker och diagnoser.

F
rån och med 2020 erbjuder 
Regionala cancercentrum 
(RCC) nationella versioner av 
MVP för olika diagnosgrupper. 

Vårdplanerna innehåller fördjupad 
och individanpassad information om 
patientens vård och behandling och ska 
säkerställa att patienter med cancer får 
samma information, oavsett var man 
bor i landet. MVP erbjuds både via 1177 
Vårdguiden och för utskrift på papper.

I RCC:s uppdrag ingår att fortsätta 
utvecklingen av MVP utifrån patienternas 
behov och att aktivt stödja implemente-
ringen. Målsättningen är att alla patienter 
med cancer ska erbjudas en MVP.

Bakgrund
Den nationella cancerstrategin identi-
fierade ett antal utvecklingsområden 
utifrån ett tydligt patientperspektiv. Ett 
av dessa områden var att en skriftlig 
individuell vårdplan skulle tas fram 
för varje patient (1).  Inom projektet, 
Ännu bättre cancervård, togs en 
första mall för individuell vårdplan fram 
i ett samarbetsprojekt mellan RCC 
och patientföreträdare. Denna kom att 
benämnas Min vårdplan (MVP) (2). 

Min vårdplan i cancervården
Syftet med Min vårdplan är att 
patienten: 
• Får tydlig och individanpassad 

information.
• Får stöd och förståelse om nästa 

steg i vårdkedjan.
• Får möjlighet till ökad delaktighet 

och inflytande över det som är 
viktigt.

• Känner ökad trygghet.
 MVP är patientens dokument och 

ska följa patienten genom vården. Den 
bör upprättas tidigt i vårdprocessen, 
senast vid diagnos. 

Det finns en generisk nationell mall 
framtagen för innehåll i MVP som består 
av flera delar. Att det finns en nationell 
mall ökar möjligheten för ett jämlikt 
stöd och innehåll, oavsett diagnos och 
bostadsort. MVP fylls med innehåll 
som utgår från individens behov, samt 
information som vården är skyldig att ge 
utifrån patentlagen (4). 

Hälso- och sjukvården använder 
olika vårdplaner för god och säker 
vård. Flera av dem tas fram i samråd 
med patienten och ofta är de journal-
handlingar (4). MVP är ingen journal-

Nationell Min vårdplan i cancervården

Forts. nästa sida

Denna text, samt Nationell digital Min vårdplan Bröst-
cancer på sidan 27, är skriven av Nationell arbetsgrupp 
för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan:
Katja Voullet Carlsson, Regionalt cancercentrum RCC Norr 
Astrid Isoz, RCC Syd 

Sofie Grinneback, RCC Väst
Charlotta Lönnqvist, RCC Stockholm Gotland
Fotini Koutakis Wolin, RCC Mellansverige
Lina Sarv och Karin Vriste, Nationell samordnare  
Min vårdplan.

Foto: hvostik16 / stock.adobe.com



26.

TEMA  |  DIGITALISERING

1. Nationella cancerstrategin, 2009, 

www.regeringen.se/49b6a6/conten

tassets/e343b40615eb46b395e5c

65ca38d1337/ennationellcancerstra

tegiforframtidensou200911 

2. Individuella vårdplaner i cancervården, 

Ännu bättre cancervård delrapport 10, 

2013 cancercentrum.se/globalassets/

patientochnarstaende/samverkan/

delrapport10_individuella_vardpla

ner_130131.pdf

3. Patientlag (2014:821), www.riksdagen.

se/sv/dokumentlagar/dokument/

svenskforfattningssamling/patient

lag2014821_sfs2014821 
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6. KVÅkoder för Min vårdplan, 
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Referenser

handling, men att patienten har fått en 
MVP ska journalföras. 

Som ett stöd för dokumentation 
och uppföljning finns klassifikation 
av vårdåtgärder (KVÅ). Det finns 
KVÅ-koder för upprättande och för 
revidering av MPV;,som bör användas 
(6). Vid överlämning till en annan vård-
givare revideras MVP, istället för att en 
ny upprättas. En ansökan om KVÅ-kod 
för digitalt stöd kommer att initieras 
inom ramen för Min vårdplan via 1177 
vårdguiden. Utgångspunkten kommer 
att vara att KVÅ-koden ska kunna 
användas för digitala stöd som används 
inom all hälso- och sjukvård.

Vad kan möjliggöra att  
patienten får Min vårdplan?
MVP är ett av RCC:s kunskapsstöd (5) 
och är ett verktyg för att göra vården 
mer personcentrerad. Genom att 
erbjuda en nationell MVP ökar jämlikhe-
ten och kvaliteten på informationen och 
stödet. Samtidigt avlastas verksamhe-
terna från att själva behöva ta fram och 
förvalta information. I cancervårdens 
nationella vårdprogram finns rekom-
mendationer för MVP.

För att patienten ska få en MVP med 
ett individanpassat innehåll, krävs det 
att någon har uppdraget att upprätta och 
uppdatera den tillsammans med patienten 
genom vårdprocessen. I kontaktsjukskö-
terskans uppdrag ingår att säkerställa att 
MVP upprättas, även om flera olika profes-
sioner kan vara delaktiga i innehållet. För 
att individanpassa innehållet gör kon-
taktsjuksköterskan behovsbedömningar 
med stöd av formulär tillsammans med 
bedömningssamtal. Dessa bedömningar 
ligger till grund för rehabiliteringsplanen, 
men även för information om sjukdomen 
och behandling, egenvårdsråd samt 
beskrivningar av åtgärder som tillsam-
mans utgör MVP. •

Här kan du läsa mer om:
Min vårdplan: cancercentrum.se/

samverkan/patientochnarstaende/

minvardplan/ 

Min vårdplan via 1177 vårdguiden: 

cancercentrum.se/samverkan/pa

tientochnarstaende/minvardplan/

minvardplanpa1177/ 
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2020 påbörjade landets regionala 
cancercentrum (RCC) ett arbete 
med att ta fram nationell patient
information till Min vårdplan, per 
cancerdiagnos eller diagnosgrupp. De 
första nationella versionerna av Min 
vårdplan publicerades kring årsskiftet 
2020/2021 och finns tillgängliga både 
digitalt, via 1177 Vårdguiden och för 
utskrift på cancercentrum.se. Under 
2021 och framåt kommer ytterligare 
nationella versioner av Min vårdplan 
att publiceras. 

Min vårdplan för bröstcancer, 
peniscancer och tjock och änd
tarmscancer är publicerade. Under 
2021 publiceras även nationell patient
information för Min vårdplan inom 
diagnoserna: Prostatacancer, ägg
stockscancer, huvud och halscancer, 
urinblåsecancer, tumörer i centrala 
nervsystemet, myelom, barncancer. 
Ambitionen är att under året starta 
upp nya arbetsgrupper för bland 
annat hudcancer, sarkom, lungcancer, 
bukspottkörtelcancer och cancer utan 
känd primärtumör (CUP).

Nationell patientinformation till Min vårdplan 
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Nationell digital  
Min Vårdplan – Bröstcancer
Kirurgcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå och vid Skellefteå 
lasarett är en av de första enheterna i landet som infört nationell Min Vårdplan 
bröstcancer i februari i år. Min vårdplan bröstcancer är den allra första diagnos-
specifika nationella versionen av Min vårdplan och finns digitalt och analogt.

V
id Kirurgcentrum har 
vi arbetat med en egen 
variant av Min vårdplan på 
papper sedan 2014. Jeanette 

Bäcklund, kontaktsjuksköterska 
Kirurgcentrum NUS, har representerat 
norra sjukvårdsregionen i den natio-
nella grupp som tagit fram information 
till Min vårdplan bröstcancer. I 
arbetsgruppen har patientföreträdare 
från Bröstcancerförbundet deltagit. 
Patientföreträdaren har tydliggjort 
vad som betydelsefullt för patienterna. 
Vårdplanen som tas fram för och med 
patienten är lätt att individanpassa. 

– Vår målsättning är att alla patien-
ter ska erhålla den nationella versionen 
och att alla som vill ska få vårdplanen 
digitalt, säger kontaktsjuksköterskan 
Jeanette Bäcklund. 

Hos oss är det vi kontaktsjukskö-
terskor som startar Min vårdplan 
och informerar patienten. Patienten 
erhåller Min vårdplan vid besöket då 
cancerbeskedet lämnas. Patienter 
tillfrågas då om de vill ha vårdplanen 
digitalt eller analogt på papper. Målet 
är att vårdplanen sedan ska följa 
patienten över klinikgränserna. Oavsett 
vilken enhet som ansvarar för patienten 
så har patienten bara en vårdplan. 
Inte som tidigare när varje enhet har 
sin egen information man delar ut. 
Vårdplanen ska ge patienten infor-
mation under hela vårdförloppet och 
individanpassas utifrån varje enskild 
patient. Den samlade kunskapsbanken 
i vårdplanen möjliggör för patienten 
att lätt se helheten i sitt vårdförlopp 
och kan själva enkelt välja vad de 
vill läsa. Möjlighet finns också att 
spara ned delar som känns viktiga för 
patienten och kan göra det lättare för 

anhöriga att få ta del av 
information. 

– Patienterna 
efterfrågar digitala 
lösningar och vill ha 
all information samlad 
och överskådlig. 
Informationen i Min 
vårdplan via 1177 
vårdguiden kan enkelt 
individanpassas, säger 
kontaktsjuksköterskan 
Maria Sandberg vid 
Kirurgcentrum NUS. 

Vi ser flera fördelar 
med att vårdplanen 
är gemensam för hela 
landet. Den kommer 
årligen att revideras 
nationellt vilket är tids-
besparande. Texterna 
håller därigenom en 
hög kvalitet och blir 
jämlika. Patientinfor-
mationen i Min vårdplan har granskats 
av den nationella vårdprograms-
gruppen och av patientföreningar. 
Vi som personal kan vara trygga att 
vårdplanen innehåller faktagranskad 
information. 

– Träffar jag en patient som är utredd 
och har fått sin diagnos i annan region 
och där erhållit nationell vårdplan så vet 
jag vilken skriftlig information patienten 
har fått, säger kontaktsjuksköterskan 
Maria Sandberg.  

Många fördelar 
Som kontaktsjuksköterskor har vi ett 
övergripande ansvar för patienten 
under vårdförloppet. Genom att vi 
startar den individuella vårdplanen 
så behöver vi också se till att konti-

nuerligt följa upp patientens behov 
av cancerrehabliering. Vi upplever 
att cancerrehabiliteringen tydliggörs 
i den digitala Min vårdplan. Här blir 
patienten mer delaktig genom att 
tidigt i vårdplanen få fylla i formuläret 
Vad är viktigt för mig. Sen faller 
det sig naturligt att komma vidare 
med formuläret Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering. För oss kon-
taktsjuksköterskor blir det därigenom 
i samråd med patienten smidigare att 
kartlägga rehabiliteringsbehov tidigt i 
cancerresan. 

På Kirurgcentrum NUS och Skellef-
teå har det funnits ett gott stöd kring 
införandet både från verksamhets-
ledning, projektledare och utbildare. 
Från början fanns hos os en farhåga 
att det skulle ta lång tid att starta 

Forts. nästa sida

Maria Sandberg och 
Jeanette Bäcklund, 

kontaktsjuksköterskor, 
Kirurgcentrum NUS.

Skriven av Nationell arbetsgrupp för  
kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan:
Katja Voullet Carlsson, Regionalt cancercentrum RCC Norr 
Astrid Isoz, RCC Syd 

Sofie Grinneback, RCC Väst
Charlotta Lönnqvist, RCC Stockholm Gotland
Fotini Koutakis Wolin, RCC Mellansverige
Lina Sarv och Karin Vriste, Nationell samordnare Min vårdplan.
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Ny medicinsk bedömning  
– för en jämlik och god vård

Ralf Segersvärd
Verksamhetsutvecklare, kirurg, 
RCC Stockholm Gotland

Min vårdplan 
digitalt. Men 
det har visat 
sig vara 
både tids-
besparande 
och enkelt, 
eftersom 
många delar 
finns inlagda 
redan från start. 

Med den digitala varianten av Min 
vårdplan förenklas dessutom kommuni-
kationen mellan patienten och vården. 
Via den digitala vårdplanen kan patien-
ten få kontakt med sjukvården utan 
att passa telefontider och de kan läsa 
sin individanpassade information i sin 
telefon eller dator när det passar. 

– Med meddelandefunktion kan 
patienten på ett säkert och enkelt sätt 
kommunicera med sin kontaktsjuk-
sköterska, säger Victoria Nilsson som 

är kontaktsjuksköterska vid Kirurgen 
i Skellefteå. 

Enkelt att arbeta med
Även om vi nu är i starten med att arbeta 
med digital Min vårdplan, och hittills 
bara startat ett 30-tal, så tycker vi redan 
nu att det är mycket att använda. 

– Arbetet med att införa den digitala 
vårdplanen har gått långt utöver 
förväntan. Verktyget är otroligt enkelt 
att arbeta med. Vi ser bar a fördelar 
och arbetet innebär absolut ingen 
ökad arbetsbörda vilket vi trodde från 
början, säger kontaktsjuksköterskan 
Jeanette Bäcklund.

Vi har ställt frågor till de patienter 
som fått digital Min vårdplan för att 
tidigt få återkoppling om vad de tycker 
och så här säger patienterna. Alla 
tillfrågade patienter som fått digital 
vårdplan föredrar vårdplanen digitalt i 
stället för analogt. 

”Smidigt att läsa när man vill, 
man kan ta ett steg i taget och inte 
läsa allt på en gång”.

”Lätt att navigera i”.
”Lätt att få kontakt med vården 

via meddelandefunktionen”.
”Bra med informationsfilm om 

strålbehandling, nu förstår jag hur 
det går till”.

Vi vill inspirera andra att komma i 
gång med införandet! Vi har demon-
strerat den digitala vård planen på 
regionmötet för norra regionen. Efter 
mötet har intresset varit stort och 
nästan alla enheter har hört av sig med 
frågor om hur vi gjort för att komma i 
gång. Vi har även haft genomgång på 
vår klinik för andra kontaktsjuksköter-
skor samt övrig personal. Det är lätt att 
man kan få en förutfattad mening att 
ett nytt arbetssätt ska vara svårt och ta 
mycket tid från annat. I det här fallet är 
det inte så utan tvärtom. •

I
dag råder närmast konsensus om 
att detta uppnås bäst på en så kallad 
multidisciplinär konferens (MDK) 
där skilda perspektiv representeras 

av olika specialister och professioner, 
och där bedömningen baseras på 
tillgänglig evidens vanligtvis beskrivet i 
ett nationellt vårdprogram. Mot denna 
bakgrund skulle man kunna slå sig till 
ro med att ha blivit bedömd på en MDK 
som kan sägas utgöra fundamentet för 
en god och jämlik vård. 

Likväl och till skillnad från tumörer 
som gärna låter sig inordnas i olika 
stadier med en sannolik prognos, har 
vi med människor att göra, individer 
med olika erfarenheter, föreställningar, 
farhågor, förväntningar och prefe-
renser. Mot den bakgrunden är det 
naturlig att information om en allvarlig 

diagnos som cancer kräver lyhördhet, 
empati och en förmåga att anpassa sitt 
sätt kommunicera utifrån individens 
förutsättningar att ta emot och ta 
till sig information.  Vittnesmål från 
patienter och närstående talar dock 
för att så inte alltid är fallet. Många 
upplever att de inte fick den hjälp de 
förväntat sig, att informationen var 
otillräcklig och att man önskar mer 
kunskap om behandlingen och om 
eventuella alternativa terapier.  

Vad är en ny medicinsk bedömning? 
Patientlagen vars syfte bland annat är 
att stärka och tydliggöra patientens 
ställning innehåller ett kapitel om ny 
medicinsk bedömning, tidigare även 
kallad second opinion. I lagen står att 
en patient med livshotande eller sär-

skilt allvarlig sjukdom eller skada ska få 
möjlighet att inom eller utom den egna 
regionen få en ny medicinsk bedöm-
ning. Det innebär att bedömningen ska 
göras av en ny läkare som inte känner 
till eller är influerad av den primära 
bedömningen, det vill säga vanligtvis 
sker en ny medicinsk bedömning på en 
annan klinik [1]. 

Flera studier har undersökt motiven 
bakom varför patienter söker en ny 
medicinsk bedömning. Behovet av att 
vara säker, att få bekräftelse om att 
det här är rätt för mig, att ha uttömt 
alla möjligheter och få övervägt alla 
alternativ, kanske med hopp om en 
annan behandlingsrekommendation. 
Andra skäl kan vara missnöje med 
kommunikation och/eller större behov 
av mer personlig information samt slut-

En enhetlig bedömning av en patient med en cancersjukdom utgör grunden för 
en god och jämlik vård. Det betyder att oavsett var jag bor så ska min sjukdom bli 
värderad lika beaktande mina individuella förutsättningar och preferenser. 

Victoria Nilsson
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ligen brist på förtroende för den första 
läkaren. Motsatt, ett gott förtroende för 
sin läkare var ett skäl att avstå en ny 
medicinsk bedömning. Vidare anled-
ningar var att man inte vill riskera att 
fördröja sin behandling eller att man är 
rädd för att man genom sin önskan om 
ny medicinsk bedömning stör relationen 
med sin läkare. Slutligen, att helt sakna 
kännedom om möjligheten är natur-
ligtvis ett hinder. Sammanfattningsvis 
kan man säga att motiven i huvudsak 
handlar om kommunikation och förtro-
ende. Observera att kunskap om att den 
primära bedömningen gjorts på en MDK 
inte visat sig påverka motivationen i 
någondera riktningen [2,3,4,5,6].  

Ska alla patienter få information  
om denna möjlighet? 
Hälso- och sjukvårdspersonal är 
skyldig att ge individuellt anpassad 
information. I Socialstyrelsen handbok, 
”Din skyldighet att informera och 
göra patienten delaktig” [7] står att 
information inte får ges slentrian-
mässigt utan måste anpassas till den 
aktuella patientens förutsättningar och 
behov. I praktiken måste informationen 
anpassas efter vad som är relevant i 
det enskilda fallet. Till exempel skulle 
det förmodligen uppfattas underligt 
att fråga en patient med en liten tumör 
som man avser kurera om denne 
önskar en ny medicinsk bedömning. 
Snarare då istället individen som är 
inträngd i ett hörn av en inkurabel 
cancersjukdom där alternativen är få 
eller inga. Detta innebär att man måste 
kunna lyssna både på det som sägs och 

det som är outtalat och försöka tolka 
patientens inställning. Lyhördhet och 
empati med andra ord. 

Farhågor som framkastas från 
vården när man pratar om ny medi-
cinsk bedömning är bland annat att det 
tar ”onödig tid och resurser för vården” 
om ”alla” ska ha två bedömningar och 
som dessutom till största delen blir 
samstämmiga. Jag vill påstå att man 
missat målet med ett sådant resone-
mang eftersom syftet med ny medi-
cinsk bedömning primärt inte är att få 
en annan behandling utan att patienten 
ska känna sig trygg med sin diagnos 
och med att den föreslagna behand-
lingen är lämplig utifrån vetenskap, 
beprövad erfarenhet och patientens 
individuella förutsättningar. Som jag 
beskrev ovan är god kommunikation 
och ett förtroendeskapande agerande 
A och O. Sedan är det inte alla 
patienter som söker en ny medicinsk 
bedömning. I olika studier rör det sig 
om 6,5 - 36 procent av patienterna, där 
bland annat hög utbildningsnivå och/
eller socioekonomisk status visat vara 
en predisponerande faktor för att söka 
en ny medicinsk bedömning [8]. 

Konsekvenser av ny  
medicinsk bedömning 
Patienterna upplevde sig bättre 
informerade och var i större utsträck-
ning tillfreds med kommunikationen. 
Patientnöjdheten var hög, de kände 
sig lugnare och tryggare i de flesta 
fall, faktorer som är väl kända för att 
facilitera en god patientmedverkan 
och en effektiv vård. Dock påverkades 

patientens förhållande till sin första 
läkare om den nya bedömningen kom 
fram till en annan rekommendation 
är den primära [5]. Tyvärr är detta en 
farhåga som också lyfts i dialogen med 
patientföreträdare.  ”Om jag ber om en 
ny medicinsk bedömning känner sig min 
läkare ifrågasatt” är saker man kan få 
höra. Det visar att trots intentionen att 
patientens delaktighet i sin vård inte ska 
leda till att denne upplever sig hamna 
i en konfliktfylld situation så förefaller 
detta fortfarande vara fallet, åtminstone 
i tillräcklig utsträckning för att farhågan 
kommer upp i diskussionen. 

När det kommer till de medicinska 
konsekvenserna av ny medicinsk 
bedömning så ger olika studier lite 
olika resultat. Liknande utfall som den 
primära bedömningen har noterats i  
72 – 90 procent respektive 43–82 
procent av fallen. Omvänt, i en 
översiktsartikel noterades en förändrad 
diagnos, behandling o/el prognos hos 
12–69 procent av fallen, i en annan var 
spannet 2- 51 procent. Intrycket är 
dock att den nya medicinska bedöm-
ningen vanligtvis är samstämmig med 
den primära vilket också är att förvänta 
då båda ska vila på samma vetenskap-
liga evidens. Det medicinska värdet av 
ny bedömning, exempelvis i form av 
högre livskvalitet eller bättre överlev-
nad, är dock inte klarlagt [2,3,5,6]. 

Hur fungerar ny medicinsk 
bedömning idag?
Inte för inte har riksdagen stiftat en 
Patientlag i syfte att stärka patientens 
ställning och där möjligheten till ny 

Forts. nästa sida
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medicinsk bedömning är inskriven. 
Ett annat tecken på att processen inte 
fungerar är att flera privata aktörer 
nu erbjuder tjänsten något som alltså 
ingår i den offentliga vården. En studie 
på närmare två tusen cancerpatienter 
i Stockholm visade att endast 10 
procent fått information om denna 
möjlighet [9]. En förklaring är bristfällig 
kunskap om ny medicinsk bedömning 
hos både vårdpersonal och patienter 
och där socioekonomiska faktorer har 
betydelse som nämnts tidigare. Vidare 
saknas tydliga riktlinjer och processer 
för hur ny medicinsk bedömning ska 
göras samt svårigheter att effektivt och 
säkert dela patientinformation mellan 
vårdgivare. En bättre organisation för 
att bereda cancerpatienter möjlighet 
till ny medicinsk bedömning behöver 
således utvecklas. 

Projekt ”Ny medicinsk bedömning”
RCC Stockholm-Gotland driver ett 
nationellt projekt som RCC i samver-
kan stöder och som har som mål att ta 
fram en digital lösning som adresserar 
ovan beskrivna brister. Genom att 
presentera kvalitetssäkrad information 
om ny medicinsk bedömning till 
patient och vårdpersonal, beskriva 
process och ansvar, ta fram anvisningar 
för hur patienter väljer vårdgivare och 
dokumenterar sitt eget perspektiv 
samt ta fram en säker, enkel och rapp 
transporttjänst av patientdata, hoppas 
vi uppnå de långsiktiga målen: Att alla 
patienter och vårdpersonal känner till 
möjligheten och att det är tydligt för 
patienter och vårdpersonal hur man 
går tillväga, att processen är enkel, 
säker, skyndsam och med minimal 
administration. Fokus är cancervården, 
men lösningen ska vara nationell och 
naturligtvis kunna användas inom 
andra områden i hälso- och sjukvården. 
Projektet hoppas att kunna prova 
lösningen skarpt under senare delen 
av 2021.

Vad händer när en ny medicinsk 
bedömning ägt rum?
Enkelt utryckt är det så att om en ny 
medicinsk bedömning resulterar i att 
patienten önskar ett annat behand-
lingsalternativ så ska patienten enligt 
Patientlagen få denna, om behand-
lingen står i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet 
och att kostnaderna i förhållande till 
den förväntande nyttan är rimlig. Ju 
allvarligare sjukdom desto högre tole-

rans för högre kostnader. Notera dock 
att Patientlagen inte är en rättighets-
lagstiftning utan precis som Hälso- och 
sjukvårdslagen, en skyldighetslag-
stiftning som beskriver sjukvårdens 
skyldighet att ge nödvändig och god 

vård. Det är alltså den vårdgivare som 
har ansvaret för en patient som avgör 
vilka behandlingsalternativ som kan 
erbjudas patienten. Här finns således 
utrymme för tolkningar och bedöm-
ningar, men det är en annan historia. •
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Digitaliserad information 
om cancerrehabilitering 
när patienten vill
Jag heter Karin Gustafsson och arbetar som specialistsjuksköterska på en 
sjuksköterskeledd mottagning som heter BäckencancerRehabiliteringen, 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag vill med denna artikel berätta 
om cancerrehabilitering på min arbetsplats och ett digitaliseringsprojekt 
som jag och mina arbetskamrater har genomfört under 2020.

Karin Gustafsson
Specialistsjuksköterska inom onkologi, Bäckencancer
Rehabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

C
ancerrehabilitering – Vad 
är det? Vilka vårdinsatser 
pratar vi om? När ska man 
få rehabilitering? Av vem? 

Finns hjälp att få på sjukhuset eller 
var kan jag söka rehabilitering? Detta 
är frågor som patient och närstående 
ofta har. Vad har vi att erbjuda på 
vår arbetsplats och inom regionen? 
Hur kan jag prata med patienten om 
sexuell hälsa och om hur behandlingen 
påverkar sexualiteten? Vi har ingen 
sexolog inom onkologin – till vem ska 
jag hänvisa patienten? Detta är frågor 
som personal ofta har. 

Omfattande biverkningar av cancer-
behandlingar gör att patienten hamnar 
i en ny och okänd situation. Vården 
behöver därför tydligt beskriva vilka 
vårdinsatser i cancerrehabilitering som 
finns tillgängliga och tillsammans med 
patienten samtala om när cancerre-
habilitering behövs. Cancerrehabilite-
ringen ska följa med patienten under 
hela dennas cancerresa, alltså vid flera 
tillfällen under vårdtiden.

Ett viktigt ansvar vi har som 
sjuksköterskor är att hänvisa patienten 
rätt i vården. Samma sak gäller för 
cancerrehabilitering, att jag som 
sjuksköterska känner till hur rehabili-
teringsinsatser ser ut inom min egen 
verksamhet och inom regionen. 

Sätter av tid för kartläggning  
och kvalitetssäkring
På vår arbetsplats sätter vi av tid 
regelbundet för att kartlägga aktuella 
vårdinterventioner och vilka verk-
samheter det finns inom regionen 
som patienter kan behöva träffa. Vi 
lyfter också patientfall inom gruppen 
för att kvalitetssäkra de vårdinsatser 
vi erbjuder och att stärka kunskapen 

inom teamet. För mig är det stimule-
rande att vara i en verksamhet som 
är under ständig utveckling, att det 
finns ny kunskap för mig som sjukskö-
terska att lära men framförallt är det 
en inspirerande arbetsmiljö där jag 
tillsammans med kolleger kan driva 
kvaliteten framåt. 

På onkologen pågår förändrings-
arbete. Nyligen har vi infört att 
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I samband med pandemiutbrottet fick de 
fysiska patientföreläsningarna på Bäcken-
CancerRehabiliteringen ställas in. Istället 
provades att informera digitalt genom filmer.
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patienten får en hälsoskattning inför 
nybesöket för att bättre kunna lyfta 
patientens behov av vård och rehabili-
tering. Hälsoskattningsformuläret ger 
också möjlighet för patienten att under 
sin vård och behandling ställa frågan - 
Vilken rehabilitering behöver jag? 

Kontaktsjuksköterskan fokuserar 
på symtomhantering och att guida 
patienten rätt under onkologisk 
behandling. Jag anser att kontaktsjuk-
sköterskan har och tar ett stort ansvar i 
att hjälpa patienten i att må så bra som 
möjligt under behandlingsperioden. I 
en framtid hoppas jag att man kan ha 
en funktion inom varje diagnosteam för 
att ge patienten möjlighet att diskutera 
cancerrehabilitering. Seneffekter 
som patienten kan få av onkologisk 
behandling är ett eget expertområde. 
Här behövs ännu mer forskning, 
rutiner och utveckling för att ge rätt 
vårdinsatser. Vägen framåt är också att 

kunna erbjuda prehabilitering.
Inom Bäckencancerrehabiliteringen 

har vi etablerat ett nära samarbete med 
primärvården som under de senaste 
åren har ökat sina resurser på sina 
rehabiliteringsmottagningar. Vi skickar 
remisser och brevsvar till vårdcentra-
len för att ge upplysning om patientens 
fysiska och psykiska påverkan, senef-
fekter och rehabiliteringsbehov efter 
avslutad onkologisk behandling. Vi 
remitterar också till specialistvård när 
det behövs. Styrkan på vår mottagning 
är att vi gör bedömningar, ger råd, 
medicinska behandlingar och egen-
vårdsråd. Det är insatser som kräver 
resurser, tid och specifik kunskap om 
cancerrehabilitering.

En stor politisk fråga är hur framti-
dens vård ska organiseras. Vi sjukskö-
terskor som jobbar i cancervård har 
möjlighet att påverka och tillsammans 
med patientföreträdare jobba mot en 

utvecklad cancerrehabilitering också 
med prehabiliterande insatser. 

Filmprojekt  
cancerrehabilitering 2020
Ok, nu tillbaka till varför jag fått 
frågan om att skriva denna artikel. Jag 
börjar med att beskriva målet med ett 
filmprojekt som vi startade i samband 
med utbrottet av covid19-pandemin. 
Lättillgänglig patientinformation om 
vanliga problem och rekommenderade 
egenvårdsråd i samband med och 
efter onkologisk behandling saknades. 
Vi hade under två års tid haft fysiska 
patientföreläsningar i sjukhusets lokaler.

Att genom filmer leverera infor-
mation om cancerrehabilitering tror 
vi kan bidra till ökad livskvalitet och 
hälsa samt stärka individens egenvård 
och autonomi.

Våren 2020 under covid-19 
pandemin fick vi alltså ställa in våra 

Foto: lordn / stock.adobe.com

Digitala filmer kan bidra till ökad livskvalitet och 
hälsa hos patienterna samt stärka individens 
egenvård och autonomi.
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föreläsningar i cancerrehabilitering på 
SU. Frågan ställdes till verksamhets-
chefen hur kan vi nå ut med kunskap 
om cancerrehabilitering och idén kom 
att ge information i digital film.

Verksamhet onkologi, Cancerreha-
biliteringen, har ett tvärprofessionellt 
teamarbete. Vi tog kontakt med 
cancerberörda, kommunikationsenhe-
ten på SU och vårdgivarguiden 1177 
för att se om det var möjligt att spela in 
filmer och att lägga ut dem på 1177. Vi 
skapade en projektplan med målsätt-
ning att öka tillgänglighet om cancerre-
habilitering till alla cancerberörda.

Redan efter en vecka var vi alla var 
överens. Vi hade förslag på 14 filmer 
med olika ämnen och filmerna skulle 
publiceras via vårdgivarguiden 1177 till 
allmänheten inom Västragötalandsregi-
onen. Jag kände att detta var unikt, att 
få ett så snabbt beslut i ett samarbete 
mellan olika verksamheter, personal 
och tillsammans med cancerberörda på 
en så kort tid. 

Nyckeln till att projektet  
kunnat genomföras
Att beslutet om detta filmprojekt togs 
snabbt innebar inte att processen har 
varit enkel. Utmaningarna har varit 
kommunikation, information och 
ansvarsfördelning. Det har varit viktigt 
att att uppmuntra varandra och tänka 
om när problem uppstått.

En av nycklarna till att projektet 
har kunnat genomföras var att 
verksamhetschef Johanna Svensson 
stöttade filmprojektet och var enga-
gerad i att det skulle bli värdefullt för 
patienterna. Att 1177 sa ja direkt på 
frågan. Vårdgivarguiden gav förslag på 
layout och textning för att få en helhet 
under rubrik cancerrehabilitering på 
1177. Onkologen Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset står som ansvarig 
utgivare och granskare av filmerna. 
Kommunikationsenheten på SU gav 
stöd i manus, filmade och redigerade 
filmerna, de har kunskap om lagar och 
juridik att följa i digital informatik. 
Vårdpersonal har utmanat sig att stå 
framför en kamera och filmas för ett 
personligt och trovärdigt avtryck. En 
utmaning har varit att varje film skulle 
vara cirka fyra minuter lång.

Jag måste säga att jag beundrar 
mina kolleger som ställt upp på detta 
med att filmas och att förmedla infor-
mation via kamera på en begränsad tid. 
Vi som stod framför kameran bestod av 

många olika hälsoprofessioner; kontakt-
sjuksköterska, fysioterapeut, arbetste-
rapeut, psykolog, smärtläkare, kurator, 
sexualrådgivare, dietist, rehabiliterings-
koordinator, disputerad sjuksköterska, 
specialistsjuksköterska och teamet från 
Uppföljningsmottagningen.

Ett viktigt moment i detta filmpro-
jekt har varit patientmedverkan. Sex 
personer med tidigare cancersjukdom 
och pågående cancersjukdom gav 
feedback på innehåll i manus och film. 
Vår gemensamma utmaning har varit att 
hitta ett bra format för innehåll och lay-
out samt att under en kort tid bli färdiga 
för att publicera filmerna på 1177. 

Nedan följer några citat från patien-
ter som medverkade genom att tycka 
till om de färdiga filmerna: 

"Filmerna ger mig en känsla 
av att vara förberedd inför mina 
behandlingar och stärker mig i att 
våga fråga efter den rehabilitering 
som just jag behöver"

”Mitt första intryck är att ni 
fångat många frågeställningar som 
jag tycker är sakliga och bra formu-
lerade. Jag tycker detta angreppssätt 
borde bidra till trygghet för de flesta 
typer av patienter” 

”Jag har tagit del av texterna och 
tycker att innehållet är väl valt. Jag 
fick stora mängder smärtstillande och 
det oroade mig en del. Hade jag haft 
denna typ av information hade det 
varit lättare att ställa frågor till mina 
kontaktpersoner. Det gick väl bra 
ändå men det hade underlättat”

”Filmerna kommer att ge stor 
hjälp till cancerdrabbade patienter, 
för de beskriver vilka problem man 
kommer att handskas med under 
och efter behandlingen” 

”Bra att ni berättar i filmen att 
detta är rådgivning under och efter 
behandling”

Hur fungerar filmerna i praktiken
Patient och närstående får samtal 
med vårdpersonal vid diagnos och 
behandling om vikten av rehabilitering. 
Filmerna är ett komplement till den kli-
niska vården. Vi ansåg att sådant som 
vi behöver ge upprepad information om 
och som man som patient behöver höra 
flera gånger, är ämnen som är lämpliga 
att delegera till film.

Filmerna gör att patienten kan få 
tillgång till information när det passar 
hen. Förslag på interventioner från 
olika hälsoprofessioner ges som kan 

stärka cancerberörda och vårdpersonal 
vilket bidrar till ökad patientsäkerhet 
och kvalitet. Filmerna tydliggör vilka 
resursen vården erbjuder.

Digitalisering bidrar till en jämlik 
vård oavsett om man bor i stad eller 
landsbygd. Filmerna är ett frö till ökad 
kunskap om den nya situation som en 
cancerberörd hamnat i och ger verktyg 
för att må så bra som möjligt under och 
efter cancersjukdom och behandling.

För en jämlik och säker 
cancerrehabilitering till alla! 
Eftersom cancerberörda och personal 
efterfrågar information om cancer-
rehabilitering, har det varit självklart 
att försöka möta dem genom att 
utveckla verksamheten. Det behövs 
också engagemang från oss sjuksköter-
skor och andra hälsoprofessioner och, 
inte minst, mandat till beslut för att 
utveckla cancerrehabiliteringen. 

Mitt svar på frågan ”hur cancer-
rehabilitering ska se ut i den svenska 
sjukvården” är 1) ett stärkt inter-
professionellt nätverk, 2) en tydlig 
struktur av rehabiliteringsinsatser och 
3) ett synligt samarbete mellan lands-
ting och primärvård inom regionen. 
Då behöver vi alla samarbeta; cancer-
berörda, vårdpersonal, tjänstemän och 
regionala politiker. •

De ämnen som tas upp är: 
• Fatigue – cancerrelaterad 

trötthet, Smärta, 
•  Mat för att må bra under 

/efter behandling, 
•  Sexuell hälsa och rehabilitering 

vid cancersjukdom, 
•  Barn som närstående, 
•  Alternativ medicin, 
•  Tarmproblem vid strålbehand

ling mot bäckenområdet, 
•  Fysisk aktivitet och träning, 
•  Balans i vardagen, 
•  Psykologiska utmaningar,
•  Oro och ångest,
• Återgång till arbete  

efter cancersjukdom,
• Kontaktsjuksköterskan – din 

fasta punkt under cancer
behandlingen och Information 
om Uppföljningsmottagningen 
efter barncancer.

Ämnen för de 14 filmerna
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Omställning till digital vård 
– erfarenheter från tarm och stomiterapin  
på Danderyds Sjukhus AB
Det mesta med covid-19 har bara varit tråkigheter, men en positiv aspekt 
är en uppspeedad start av digital vård. På kirurgmottagningen på DS blev vi 
under våren 2020 erbjudna att vara med i ett pilotprojekt om att starta upp 
digitala besök med hjälp av appen Alltid Öppet. Erbjudandet kom lägligt då 
de allmänna rekommendationerna vid det tillfället var att endast de patienter 
som absolut måste skulle komma till sjukhuset. Vi kom överens om att tarm- 
och stomiterapi skulle bli först ut att prova den nya vårdformen eftersom våra 
besök inte är medicinska utredningar och ofta handlar om återbesök.

V
i var egentligen mest måna 
om att våra 70+ patienter, 
och de med underliggande 
riskfaktorer, till exempel 

nydiagnostiserade cancerpatienter, i 
så liten omfattning som möjligt skulle 
behöva komma till sjukhuset. Sam-
tidigt var vi ganska osäkra på hur de 
skulle klara hanteringen av appen.

Det var en del som behövde 
ombesörjas innan vi kunde dra igång. 
Vi saknade datorer med videokamera 
och dessa hade blivit hårdvaluta under 
våren. Men tack vare support från vår 
engagerade e-hälsa, lyckades vi få till 
externa videokameror till våra datorer. 
Därefter fick vi en introduktion och 
sen var det bara att köra igång.

I uppstartsfasen av digital vård var 
det i ärlighetens namn en hel del som 
krånglade, både gällande ljud och bild. 
Ibland kunde patienten bara se eller 
höra oss, och ibland misslyckades 
uppkopplingen totalt. I de fallen 
konverterades besöket till ett telefon-
samtal. Men allteftersom vi lärde oss 
tekniken bättre, och appen genomgick 
uppdateringar, så blev besöken bättre 
och mer tillförlitliga. 

Oron vi hade kring teknologikun-

skaperna hos våra äldre 
visade sig vara ganska 
obefogad. Majoriteten 
av våra 70+ patienter 
har klarat hanteringen 
av den digitala vården 
med bravur. Ibland har 
det varit lite krångel 
med nedladdning av 
Alltid öppet-appen eller 
bank-id, men många har 
fått hjälp av sin familj. 
Såklart har det inte 
funkat för alla.  I vissa fall 
har det handlat om att 
man inte har en smart-
phone eller läsplatta, 
eller att man bara vill 
ha ett fysiskt besök / 
telefonsamtal.

Erfarenhet för tarmterapeuten 
För tarmterapeuten bygger mycket 
av patientbesöken på samtal och det 
funkar jättebra att göra digitalt. Att 
då, till skillnad mot telefon, kunna se 
patienten samtidigt är en stor fördel, 
det blir en helt annan närvaro. Att gå 
igenom bäckenbottenträning digitalt 
funkar ofta relativt väl. Jag visar på 

bilder och förklarar hur musklerna 
är uppbyggda och patienten kan 
själv känna i mellangården eller efter 
samtalet själv palpera och känna efter. 
Dock saknas möjligheten att bedöma 
styrka, uthållighet och precision i 
knipet. Biofeedback-behandlingar 
med hjälp av apparatur har vi i nuläget 
inte kunnat erbjuda. Men teknologin 
är utvecklad, så det handlar nog 
egentligen om efterfrågan och att 
hitta rätt utrustning och pedagogik. 

Charlotta Bergström
Tarmterapeut, Kirurgmottagningen Danderyds 
sjukhus, doktorand, Karolinska Institutet

Anna Lenart
Stomiterapeut, Kirurgmottagningen, 
Danderyds sjukhus

Maria Godberg
Stomiterapeut, Kirurgmottagningen, 
Danderyds sjukhus

Foto: P
rivat

Många patienter, men inte alla, 
uppskattar de digitala besöken.
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Att demonstrera mindre hjälpmedel 
såsom inkontinensskydd, analpropp 
och minivattenlavemang funkar också 
bra. Större vattenlavemang har dock 
visat sig vara en utmaning att få till en 
demonstration av digitalt. Slangarna 
på en sådan utrustning är långa och 
behandlingen ger lätt ett intryck av att 
vara krångligare än det är när man ska 
visa hela apparaturen i kameran. En 
ytterligare dimension är att det inte 
ges möjlighet att prova på plats som vi 
oftast gör vid fysiska besök. 

Erfarenhet för stomiterapeuterna 
För stomiterapeuter har utmaning-
arna varit större med videobesök. 
Bedömning av stomi, hud och även 
sår som är vanligt förekommande 
bygger på så mycket mer än att 
bara se på en skärm. En del prak-
tiska moment såsom suturtagning, 
behandling av hudproblem kan endast 
ske på mottagningen. Vår uppfattning 
är nog att de flesta ändå föredrar 
ett fysiskt besök. Det vi även har 
märkt är att patienterna kan känna 
en obehagskänsla av att behöva 
visa intima delar av sin kropp för en 
person bakom en skärm vilket kan 

upplevas utelämnande och till viss del 
integritetskränkande. Dock har det 
varit ett bra alternativ när det inte 
är möjligt med fysiska besök. En stor 
fördel har varit att vi träffar patienten 
i deras hemmiljö och råden kan ges 
individuellt utifrån förutsättningarna 
i hemmet. Demonstration av hjälp-
medel och omläggningsrutiner har 
fungerat väl. 

Vi har mycket kvar att lära i det 
fortsatta arbetet med digital vård och 
vi sammanfattar nedan lite lärdomar 
från det gångna året.

Lärdomar /sammanfattning
Reaktioner hos patienterna har varit 
varierande. För en del patienter har 
det fungerat bra och de är nöjda med 
att inte behöva ta ledigt från arbete för 
att åka in till sjukhuset. 

Några patienter har däremot 
uttryckt att ”Digital vård är det bästa 
som har hänt sjukvården. Jätteskönt 
att slippa åka till sjukhuset om man 
inte måste. Jag vill fortsätta med 
digitala besök efter coronan”.

Andra tycker att elektroniken är 
krånglig. 

De digitala mottagningarna har 

fortfarande en del teknikstrul, så man 
får vara beredd på att man ibland kan 
behöva byta till telefonkontakt.

Digital vård för oss har inte 
inneburit att vi klämmer in fler 
patienter. Vi avsätter lika mycket tid 
och försöker ge lika bra vård trots att 
besöket inte är fysiskt.

Vi kan se en stor potential där 
det digitala mötet skulle kunna vara 
ett bra alternativ, till exempel när 
patienter inte klarar stomiskötsel själv-
ständigt och vårdpersonal eller anhörig 
behöver guidning. Även i situationer 
där konsultation är nödvändigt mellan 
vårdinrättningar, men där transporten 
inte är lämplig för patienten.

Digital vård minskar risk för smitt-
spridning då patienterna slipper resa 
hit och träffa andra människor.

I många fall är digitala besök inget 
alternativ då undersökning / inspektion 
krävs.

Digital vård är ett bra alternativ och 
är här för att stanna. I vissa fall kan 
patienten själv bestämma vilket sorts 
besök hen önskar, men ibland måste 
sjukvården fatta det beslutet.

Studier behövs för att säkerställa 
att vården håller samma kvalitet. •

Foto: insta_photos / stock.adobe.com

Tarm - och stomiterapin vid Danderyds 
sjukhus ser plus och minus med digitala 

besök men ser generellt att de kan ha en stor 
potential som komplement till fysiska besök.
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Eva Gärdsmo Pettersson
Frilansskribent

Digitala och virtuella  
innovationer i patienternas tjänst

Maria Giovinazzo Brovall, docent omvårdnad, 
Hälsohögskolan Jönköping University

Det var inte så många år sedan vi intervjuade Maria här i Cancervården 
senast, men med digitalisering som huvudtema för detta nummer, ville 
vi gärna uppdatera oss. Maria tillhör dem som relativt tidigt, i själva 
forskningsfältets linda, insåg de stora möjligheter som digitala och 
virtuella innovationer kan ha för att förbättra patientomvårdnaden,  
inte minst för cancerpatienter.

M
aria är cancersjuksköterska/onkolo-
gisjuksköterska i själ och hjärta och det är 
cancer patienterna hon har som målgrupp i 
sin forskning idag också. Hon hann arbeta på 

i princip alla avdelningar på onkologen på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset under åren efter sjuksköterskeexamen 
1986 till framlagd doktorsavhandling 2008. 

Idag är hon docent och ämnesföreträdare i omvårdnad 
på Hälsohögskolan vid Jönköping University och är där 
forskningsledare för pedagogiska innovationer i omvårdnad 
(PIO) samt för den så kallade FROMMELT-gruppen, där 
forskning kring existentiell omvårdnad ingår.

För den här intervjun stämde vi träff via Zoom. Maria 
från sitt hem i Alingsås. Här har hon, berättar hon, haft sin 
yrkesmässiga bas sedan pandemin innebar att universitetet 
gjorde om allt utom utbildningens rena praktiska moment 
till distansundervisning. Hon har drygt tolv mil enkel väg 
till sin arbetsplats vid Jönköping University så det här med 
hemmet som arbetsbas är inte bara av ondo. 

– Nej, mycket fungerar förvånansvärt bra. Inte bara 
för den insparade resvägen, utan också för att mycket av 
undervisningen faktiskt fungerar riktigt bra på distans. 
Men en del forskningsprojekt har samtidigt tvingats sättas 
på sparlåga eftersom de fysiska patientkontakterna behövt 
avvaktas med. Så självfallet längtar även jag efter mer 
normala tider.

När vi träffades senast, var Maria i Stockholm för att 
besöka Sophiahemmet tillsammans med kollegan Carina 
Lundh-Hagelin och diskutera möjliga samverkansformer för 
Serious game spelet Thinking and Linking end-of-life 
care, ett lärandespel som är tänkt att lära studenter vårda 

svårt sjuka och döende patienter med hjälp av scenarier 
i virtuell miljö. Scenarierna i spelet bygger på tidigare 
forskning och är helt evidensbaserade. Det var 2017. Hur 
har det gått med det projektet?

–  Projektet är för närvarande pausat. Vi har tagit fram 
en bra prototyp men det har hittills visat sig bli för dyrt 
att vidareutveckla och släppa. Men arbetet har ändå varit 
till stor nytta. Vi använder och visar lärandespelet i den 

Det är i slutändan endast nyttan för patienterna det handlar 
om för Maria Giovinazzo Brovall.

Foto: P
rivat
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egna undervisningen här på högskolan och vi har också 
lärt oss väldigt mycket som vi har stor nytta av i nuvarande 
forskningsprojekt, säger Maria.

Co-produktion och samskapande
Då, liksom nu, vill Maria utveckla sina projekt genom Co-pro-
duktion. Det ska vara projekt som bygger på vetenskaplig 
grund och som samskapas tillsammans med sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal men även datatekniker, pedagoger 
och ingenjörer. Och, framför allt, tillsammans med de tänkta 
användarna. I Thinking an Linking-projektet handlade det 
om sjuksköterskestudenter. 

–Vi testade alla delar på dem, ändrade och testade igen. 
Det behövs hjälp av externa finansiärer för det tar tid och 
kostnaden blir på kort sikt hög. I gengäld blir produkten 
eller tjänsten i slutändan bättre och går lättare att imple-
mentera, menar hon. 

En viktig kunskap är att digitala projekt behöver konkre-
tiseras. En annan kunskap som uppdagades i lärandespelet, 
är att digitala vetenskapliga projekt har en krånglig juridisk 
aspekt som handlar om vem som så småningom äger och 
förvaltar den färdiga produkten. Det kan lösas genom att fors-
karen/forskargruppen/högskolan bildar ett bolag som driver 
vidare försäljning och spridning av den färdiga produkten. Det 
har inte Maria något intresse av att göra. Hennes fokus är 
enbart att ta fram beforskade produkter/tjänster till nytta för 
patienterna. Alternativet är då att hitta ett seriöst företag, 
som är villigt att köpa äganderätten och sköta den fortsatta 
förvaltningen samt eventuell spridning.

– Grunden för våra projekt är att vi eller någon annan 
ser en potentiell möjlighet att på något sätt, direkt eller i 

förlängningen, förbättra omvårdnaden för patienterna. Den 
vetenskapliga evidensen är helt central. Det är viktigt att 
veta om appen, eller vad det är man håller på att utveckla, 
verkligen hjälper. Det är i slutändan endast nyttan för 
patienterna det handlar om.

Många idéer – gränslösa möjligheter
Idéerna till vad som kan vara till nytta för patienterna kan 
komma från alla möjliga håll. Det finns egentligen gränslösa 
möjligheter, berättar Maria. Idén till ett pågående VR- 
projektet (virtual reality), Digi-do, kom efter att Maria hade 
sett ett program där en husmäklare hade börjat VR-filma alla 
nyproducerade lägenheter och sålde som aldrig förr. Det slog 
henne då att VR-besök på strålbehandlingen skulle kunna 
minska stressen för patienten som fått sin diagnos men som 
ännu går och väntar på behandling. 

I Digi-Do-projektet som doktoranden Annika Grynne 
beskriver närmare på annan plats här i tidningen, ingår 
kvinnor som diagnosticerats med bröstcancer. De får, 
utöver VR-enheten, också en app med frågor och svar. 
Dessa har tagits fram genom intervjuer och workshops 
med alla kategorier av personal som träffar patienterna på 
strålbehandlingen samt genom enkätfrågor till patienter 
som erhållit strålbehandling.

– Vi fick tips från en av de undersköterskor vi intervju-
ade om att även involvera receptionisterna i intervjuerna. 
Det är ju den yrkesgrupp som möter patienterna först och 
som får många av de praktiska frågorna, till exempel: Var 
ska min man vänta medan jag är inne på strålbehandling? 
Var finns toaletterna? Var kan man köpa kaffe? Vi tänkte 
inte själva på att ha med den här typen av svar i appen, 
men det har visat sig hjälpa patienterna att kunna slappna 
av under behandlingen, då de vet att deras anhöriga har det 
bra där de sitter och väntar. Att vi får in den informationen, 
tycker jag belyser styrkan med samskapande.

Det finns nu intresse av att ta fram versioner av 
Digi-Do-projektet för olika språk. I pipeline ligger också att 
eventuellt göra ett liknande projekt på uppdrag av barnon-
kologen. Men Maria vill först kunna göra klart och utvärdera 
projektet på vuxna innan man planerar att göra ett för barn 
och deras föräldrar.

I huvudet på en forskare

I huvudet på 
Maria Giovinazzo Brovall just nu:

60% Utbildning, bland annat invol-
verad i en ny kurs om innovationer, 
entreprenörskap och informatik på 
sjuksköterskeutbildningen.

30% Forskning, 
inklusive finansiering 
av tre pågående 
projekt.  

10% Ämnesföreträdare, 
ansvarar för att se över 
ämnet omvårdnad i sjuk-
sköterskeutbildningen på 
grund- och avancerad nivå. 

Forts. nästa sida
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Andningsträning hemma 
Ett annat nyligen påbörjat projekt har, berättar Maria, 
potentiellt stor nytta för gruppen bröstcancerpatienter som 
behandlas med strålbehandling mot vänster sida. Sedan 
länge ges den behandlingen endast under djupinandning, 
med så kallad DIBH-teknik (Deep Inspiration Breath Hold), 
för att möjliggöra lägre stråldos till riskorgan som hjärtat. 

Tekniken innebär att patienten instrueras till att ta ett 
djupt andetag och hålla andan i 15-20 sekunder. And-
ningsövningarna upprepas tills patienten har uppnått ett 
bra och reproducerbart läge och repeteras igen inför varje 
behandlingstillfälle. 

– Det upplevs som stressande av patienterna, det tar 
tid och skapar oro. Tillsammans med bland andra Frida 
Smith, sjuksköterska och forskningsledare på RCC väst och 
radiofysikern Anna Karlsson på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset har vi fått godkänt att undersöka om möjligheten 
att göra korrekta andningsövningar i hemmiljön, med hjälp 
av ett digitalt hjälpmedel, kan minska stress och oro samt 
eventuellt också spara tid för både patienten och strålper-
sonalen på plats, säger Maria.

I projektet kommer det digitala hjälpmedlet att utveck-
las i olika steg och genom samskapande. Projektet inleds 
med att använda friska frivilliga testpersoner som kommer 
att få träna på djupinandning genom instruktioner av 
personal på plats (bröstkorgs- och bukandning) samt att 
hålla andan i 15-20 sekunder. Dessa övningar filmas med 
magnetkamera och utvärderas sedan avseende hjärtats 
position i förhållande till bröstkorgsväggen. Vilken typ 
av djupinandning som är bäst lämpad för att uppnå det 
önskade resultatet kan därmed upptäckas. De frivilliga 
testpersonerna kommer också att intervjuas enskilt kring 
vilken information de upplevde som viktigast för att förstå 
hur djupinandningarna skulle utföras, samt om de saknade 
någon information.  Även vårdpersonal som utför CT-un-
dersökning och strålbehandling samt patienter som genom-
gått strålbehandling med DIBH kommer att intervjuas. 

– All denna kunskap kommer vi att använda för att 
utveckla ett digitalt hjälpmedel. Och som ett sista steg 
kommer vi framöver att testa det i en stor randomiserad 
multicenterstudie, berättar Maria.

Många svårigheter men nödvändiga att lösa
Utvecklingen av digitala och virtuella innovationer inom 
sjukvården går snabbt men är fortfarande relativt ny. Det 
visar det olika svårigheter som projekten ställs inför och 
som Maria och kollegan Frida Smith som hon arbetar nära 
tillsammans med menar att de får lära sig tackla efter hand. 
För forskargruppen, som vill driva sina innovativa projekt 
genom Co-produktion och samskapande, innebär detta ”nya” 
sätt att forska stora utmaningar. Det handlar om allt från 
sjukvårdens hårda upphandlingskrav, till juridiska frågor så 
som förvaltning och ägande till nya vägar att söka forsknings-
medel samt att samverka med nya spelpartners så som olika 
företag och intressenter. 

– Vi har haft stor hjälp av Science park i Jönköping och 
Innovationsplattformen i Göteborg. Men många gånger känns 
det som vi är ute på tunn is och inte riktigt vet hur det ska 
landa för att bli bäst för oss och projektet, konstaterar hon.

Ändå är Maria hoppfull och tycker att det känns både 
spännande och väldigt utmanande att arbeta på detta nya 
innovativa sätt. 

– Vi har ett fint samarbete med bra personer som vi litar 
på och har stort förtroende för, vilket är väldigt viktigt som 
forskare. Och vi kommer att lära oss hantera alla dessa 
nya utmaningar. Det måste vi, för digitala lösningar i olika 
former är en del av lösningen för framtidens sjukvård. 

Det är dags att runda av mötet. Hemarbete eller ej, 
dagarna för Maria är fortfarande fulltecknade och det gäller 
att vara effektiv under arbetstiden. En stor del av fritiden 
ägnas nu för tiden åt de tre små barnbarnen som alla bor i 
närheten. Tiden med dem ger energi. •

År 2000, doktorandstudier vid Institutionen för Vårdve
tenskap och Hälsa på Sahlgrenska Akademien vid Göte
borgs universitet. Studier 50 % och kliniskt arbete 50%.
År 2008, avhandlingen: "Experience of adjuvant treat
ment among postmenopausal women with breast cancer 
– HealthRelated Quality of Life, symptom experience, 
stressful events and coping strategies", lades fram.
År 2003 - 2008, ordförande i föreningen Sjuksköterskor i 
cancervård. 

Tre post-doc tjänster: 
• Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och  
 Samhälle (NVS). Sektionen för Omvårdnad. Handledare:  

 Docent/professor Yvonne Wengström. 50% adjunkt  
 och 50% postdoc, 2011 2013.  
• Johns Hopkins University School of Nursing, Baltimore,  
 USA. Handledare: Professor Fannie GastonJohansson,  
 20092011.   
• Avdelningen för Onkologi. Institutet för klinisk cancer  
 epidemiologi. Onkologiskt centrum, Sahlgrenska  
 universitetssjukhuset, Göteborg. Handledare: Professor  
 Gunnar Steineck, 2008.  

2010, klinisk lektor, 2014 docent och 
2017, bitr. professor, Skövde högskola.
2018, docent i omvårdnad, Jönköping University.

Mer om Maria

”Digitala lösningar i  
olika former är en del 

 av lösningen för  
framtidens sjukvård.”
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Som ledare för den svenska delen av nätverket Young Cancer Nurses fick jag 
möjligheten att delta på ICCN som är en internationell onkologisk konferens 
som anordnas av The International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC). 
ISNCC är en internationell medlemsorganisation som består av ledande sjuk-
sköterskor inom onkologi som vill förbättra hälsan och välmåendet för individer 
som riskerar att drabbas av cancer eller som redan lever med cancer.

O
rganisationen gör detta 
genom att tydliggöra 
sjuksköterskans roll i 
förbättrandet av denna typ 

av vård samt att utveckla ledarskapet 
på sjuksköterskenivå i cancervården. 
ICCN grundades 1984 och har arbetat 
med dessa frågor sedan dess. Då, när 
den första internationella konferensen 
för sjuksköterskor inom cancervård 
arrangerades, var det väldigt svårt för 
sjuksköterskor att få komma loss från 
vårdarbete och få möjligheten att resa 
och ta del av sådana tillställningar. Det 
var underbart att se hur långt vi ändå 
har kommit idag, med så många enga-
gerade sjuksköterskor från hela världen 
som samlas i det som är det viktigaste 
för oss i vårt arbete; att utvecklas och 
göra det bästa möjliga för våra patien-
ter. Det finns också en mängd sponsorer 
som gjort denna konferens möjlig, så 
som BD, EONS, Bayer m.fl. 

Konferensen var i år, 2021, tänkt 
att hållas i London, men på grund av 
rådande situation i världen med pande-
min fick organisatörerna tänka om och 
tänka nytt. Så konferensen blev istället 
en digital tillställning med en portal 
uppbyggd av olika delar, som en virtuell 
plattform, där deltagarna kunde klicka 
sig runt i de olika ”rummen” så som 
lobby, föreläsningssessioner, sponsorer, 
nätverkande etc. Konferensens digitala 

portal öppnades 2 februari och dagliga 
sessioner hölls till och med 5 februari. 
Eftersom alla deltagare och föreläsare 
fick sitta hemma, i olika tidszoner 
världen över, så finns alla föreläsningar 
tillgängliga för deltagarna under ett 
helt år efter avslutad konferens vilket 
är en otrolig förmån! Även posterpre-
sentationer som laddats upp digitalt 
finns tillgängliga, så möjligheten att 
sprida kunskaperna vidare finns under 
en längre tid.

Organisationens arbete
Konferensen inleddes starkt med en 
Opening Session där fokus låg på att 
året som gått har varit sjuksköterskans 
och barnmorskans år och hur vi alla 
faktiskt har stått vid frontlinjen, i alla 
olika delar av vården, och hela världen 
har fått upp ögonen och sett hur viktig 
vår roll är. Ett av FN:s 17 globala mål 
som de satt upp, belystes också. Målen 
skall vara uppnådda år 2030, och det 
som lyftes var det som handlar om 
hälsa och sjukvård. Målet lyder ”Ensure 
healthy lives and promote well-being 
for all at all ages”. WHO menar dock 
att för att kunna uppfylla detta mål så 
behövs ytterligare 9 miljoner sjukskö-
terskor och barnmorskor i världen, och 
detta var innan pandemins framfart. 
Så, i dagens läge, är situationen nog 
än mer kritisk än den tidigare varit. 

Sjuksköterskornas viktiga roll och värde 
känns av på så många platser i världen 
just nu. Organisationen har som mål 
att sjuksköterskor ska fortsätta ha den 
ledande rollen inom vården och konfe-
rensens program belyser och lyfter hur 
sjuksköterskor skulle kunna göra detta. 

Visionen är att sjuksköterskor 
världen över får ha hälsa och vara friska 
samt att vara centrala ledare inom can-
cervården och inneha styrande positio-
ner. Organisationens uppdrag är att leda 
globala sjuksköterskeföreningar för att 
minska bördan, som blir flerdimensio-
nell, av cancer. Detta vill organisationen 
uppnå genom olika strategier så som att 
skapa och engagera ledande sjukskö-
terskor, påverka den globala hälsopoli-
tiken, öka och applicera kunskap, skapa 
föreningar och organisationer världen 
över för att öka samarbetet samt skapa 
medlemsrelationer. 

Organisationen arbetar också 
mycket med partnerships med andra 
stora organisationer och föreningar, 
som till exempel ICN (International 
Council of Nurses), där ISNCC för 
cancersjuksköterskornas röst. 

Robert Tiffany Lecture 
Under konferensen delades en rad 
olika nomineringar ut, en av dessa var 
Robert Tiffany Lecture. Robert Tiffany 
var en sjuksköterska verksam inom 

ICCN 2021

Emma Ravandoni
Leg. sjuksköterska, Young Cancer Nurses, Strålbehandlingsavdelningen 
Universitetssjukhuset Linköping, Region Östergötland
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cancervården, han levde 1942-1993 
i London och hans arbete kom att 
förändra hela den onkologiska vården 
på ett sjukhus i London. Han var driven 
och en pionjär inom området. Genom 
sitt arbete visade han den viktiga rollen 
som sjuksköterskan har i den onkolo-
giska omvårdnaden. Han var en del av 
organisationen ISNCC.  

Den som blivit nominerad var den 
svenska sjuksköterskan Lena Sharp, 
verksam i RCC Stockholm-Gotland 
och före detta ordförande i EONS, 
med bakgrund av hur hon genom sitt 
arbete inspirerar sjuksköterskor att ge 
bästa möjliga cancervård, precis som 
Robert Tiffany.

Lena pratade under sin föreläsning 
mycket om hur vi kan fortsätta 
utveckla cancervården och varför 
det är viktigt. Bland annat lyfte hon 
EONS projekt som hon är en del av 
och driver ”The RECaN project”. 
Projektets mål är att öka erkännandet 
av cancersjuksköterskans värde och 
bidrag i hela Europa – med fokus på 
expertkunskaper inom cancersjukskö-
terskans omvårdnadsarbete, forskning, 
utbildning, kliniskt ledarskap, strategi 
och ledningsroller, förespråkande och 
policyutveckling. Idag är onkologisjuk-
sköterska en erkänd specialisering i 
endast hälften av Europas länder, och 
syftet är att den rollen skall etableras i 
större delen av Europa.

Cancer och covid-19
Ett ämne som var underförstått att 
det skulle ta upp stor plats under 
konferensen var coronapandemin, då 
den påverkat oss alla som arbetar inom 
vården. Inte minst inom cancervården. 
De kortsiktiga förändringarna som 
pandemin har skapat är inte bara av 
ondo, utan saker som vi kan fortsätta 
bära med oss även in i en framtid utan 

en pågående pandemi. Till exempel 
har det multiprofessionella arbetet 
förbättrats och stärkts, e-vård över 
nätet har utvecklats explosionsartat 
och i många avseenden kan den typen 
av vård fungera. Den stora befolkningen 
har blivit mer medveten om den egna 
hälsan och vårt ansvar att arbeta 
hälsofrämjande som sjuksköterskor får 
möjlighet att ta plats på ett nytt sätt. 

De långsiktiga effekterna av 
pandemin kan vi inte riktigt se ännu, 
men det finns saker vi kan göra för att 
minska de negativa effekterna. En av de 
största och viktigaste faktorerna är att 
lyssna på sjuksköterskor som arbetat 
mitt i stormens öga, vid frontlinjen. 
Lyssna på patienternas upplevelser och 
deras familjer. Genom lyssnandet och 
förståelsen kan vi skapa oss strategier 
och förebygga långsiktig ohälsa. Under 
konferensen diskuterades även vacci-
nation mot covid-19, både till personal 
samt cancerpatienter, då detta ännu 
inte tagit fart ordentligt vid tidpunkten 
för konferensen. I skrivande stund är en 
stor del av vårdpersonalen vaccinerad 
och även äldre personer samt riskgrup-
per. Det är glädjande att det inom så 
kort tid hänt så mycket.

Interaktiv föreläsning om  
njur- och levercancer
Förutom traditionella föreläsningar via 
Zoom, bestod konferensen av delvis 
interaktiva delar där vi som deltagare 
fick vara med i mindre diskussions-
grupper och lyfta patientfall. Detta 
skapade otroligt spännande och 
givande diskussioner och infalls-
vinklar då alla deltagare hade olika 
erfarenheter, kulturella skillnader och 
sjukvårdssystem som ekonomiskt är 
uppbyggda på olika sätt. En föreläs-
ning som var uppbyggd interaktivt var 
en föreläsning av Dr Verna Lavender 
(UK) om upptäckt och handläggning 
av avancerad njur- och levercancer.

Njurcancer har ökat kraftigt sedan 
1970 och idag motsvarar diagnosen 
tre procent av alla vuxencancrar. 
Femårsöverlevnaden är 44 procent men 
det råder stora skillnader i överlevnad 
kopplat till när patienten får sin 
diagnos. Levercancer motsvarar idag 
cirka två procent av alla vuxencancrar 
och de flesta patienterna som drabbas 
får sin diagnos sent i livet, efter att de 
fyllt 85 år. Behandlingsmetoderna för 
dessa cancersjukdomar är begränsade, 
då varken cytostatika eller strålbe-
handling har särskilt bra effekt. Den 

vanligaste behandlingsmetoden är 
istället antikroppsbehandling, antingen 
interferon alfa-2a eller interleukin-2 
eller en kombination utav båda dessa. 
Att behandla på detta sätt ökar medi-
anöverlevnaden med flera månader 
jämfört med cytostatikabehandling. Det 
finns tyvärr ingen standardbehandling 
för patienter med avancerad, inope-
rabel och/eller metastaserad sjukdom 
på grund utav bristfällig forskning och 
evidens inom området.

En avslutande del av denna föreläs-
ning innefattade ett patientperspektiv 
där en patient med metastaserad njur-
cancer pratade om vikten av stödjande 
vård vid denna diagnos med begränsade 
behandlingsmetoder. Han beskrev 
vad som hade hjälpt honom i de olika 
skedena av hans sjukdomsprogress. 

Även Dr Karen Campbell aktiv på 
Macmillan Cancer Support Centre 
(UK) presenterade forskning kring hur 
behovet av stöd ser ut för cancerpatien-
ter, och vikten av att ge rätt typ av stöd 
vid respektive vård. Hon presenterade 
tre olika grupper av cancersjukdomar; 
grupp ett där de flesta lever mer än 
tio år efter diagnos, grupp två där 
cancersjukdomen mer ses som ett 
långvarigt, kroniskt tillstånd och grupp 
tre där majoriteten av de drabbade har 
en korttidsöverlevnad. Stödet för dessa 
tre grupper såg därför olika ut med 
olika fokus beroende på situationen. 
Stödjande vård handlar om att bemöta 
patienten på ett bra sätt med rätt stöd 
redan vid diagnostillfället och särskilt 
den närmsta tiden som följer.

Det blev intressant att få både en 
patients direkta upplevelse för att sedan 
få vårdens syn på vad stödjande vård 
är. Båda parterna lyfte fenomenet ”livet 
efter cancersjukdomen”, förväntning-
arna från samhället på att man ska må 
bra, vara glad och tacksam och återgå 
till att allt är som vanligt. Medan all 
forskning pekar åt andra hållet, att en 
stor del av canceröverlevare lever med 
en ständig oro över att få tillbaka sin 
sjukdom och att uppföljningskontroller 
upplevs svåra och ångestladdade. 

Avslutningsvis
Konferensen blev inte riktigt som man 
först föreställt sig, men jag är otroligt 
imponerad av att arrangörerna fått 
till en så givande tillställning trots att 
de fått tänka om och anpassa sig till 
den situation som nu råder i världen. 
En stor eloge till ISNCC, EONS och 
resterande sponsorer.•
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Som tidigare meddelats har årets Onkologi dagarna 
flyttats till den 13-15 september. Tema är "Var går 
gränsen", en allt viktigare frågeställning i vår yrkes-
vardag. Välkomna!

För mer information och anmälan: 
www.onkologidagarna.se

Four free of charge education programme has been 
developed by a group of leading cancer nursing 
experts for the European Oncology Nursing Society 
(EONS) in 2020. The programme is designed for 
clinical cancer nurses across Europe, at all stages of 
their career. 

1. Handling cancer drugs during pregnancy and 
breast feeding (26/4) 

2. Personal Protective Equipment (14/6) 
3. Safety Culture (23/8) 
4. Effective communication, key to safe cancer care 

(6/12).

www.cancernurse.eu/eonsonlinepatientand 
occupationalsafetywebinars

Onkologidagarna 
2021 

EONS14

EONS Online Patient 
and Occupational Safety 
Webinars – Free of charge

Cancer Nursing: Towards  
a New Era in Cancer Care
18-20 September 2021 

Vi söker personer i eller runt Uppsala som är 
intresserade av att ingå i den lokala program-
kommittén för onkologi dagarna. 

Är det du? 
Kontakta då Helena Ullgren:  
helena.ullgren@sll.se eller  
Katarina Karlsson:  
katarina.karlsson@kau.se i styrelsen. 

Rehab för livet

Rehabcenter Mösseberg        

En cancersjukdom påverkar mer än bara det fysiska må- 
endet. Vi på Rehabcenter Mösseberg vet detta och arbetar 
därför med individuella rehabplaner som hjälper till på 
flera plan – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vi finns 
här för dem har genomgått sin cancerbehandling och är 
redo för nästa steg. 

Läs mer om vår rehabilitering och hur du remitterar på vår 
webb: brackediakoni.se/mosseberg/cancerrehabilitering 
eller scanna qr-koden med din mobilkamera.

We are delighted to inform you that, for the 4th year 
running, EONS will be holding our virtual cancer nur-
sing conference from 18-20 September 2021 alongside 
the ESMO Congress (17-21 September). The theme of 
our 3-day EONS14 conference will be Cancer Nursing: 
Towards a new era in cancer care. 

We are honoured to announce that our virtual conference will 
open with an address by European Commissioner for Health, 
Stella Kyriakides, entitled From theory to implementation: the 
EU Beating Cancer Plan in motion. 

You can find out the other exciting topics we will be 
exploring in our programme by viewing the abstract catego-
ries below. The full draft programme, including the names of 
top speakers from across the cancer nursing world, will be 
available in the Further Information section of this page in 
due course.
www.cancernurse.eu/eons14/
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Venös tromboembolism (VTE) utgör en av 
de vanligaste dödsorsakerna hos patienter 
med cancer.1

Risken för återkommande VTE är tre 
gånger högre vid cancersjukdom.2

Risken för VTE ökar signifikant när 
patienter med cancer blir immobiliserade.3

Fragmin (dalteparin) var det första 
lågmolekylära heparinet med indikation 
för behandling och sekundärprevention av 
VTE hos patienter med cancer.4

Hennes cancer är  
under kontroll. 

Lat inte en blodpropp 
komma i vägen för 
tillfrisknandet.

Referenser: 1. Khorana AA. Thromb Res. 2010;125(6):490–493. 2. Kakkar AK et al. The Oncologist 2003;8,381-88. 3. Lyman GH et al. J Clin Oncol. 2013;49:1118-1134. 
4. Fragmin Produktresume, fass.se.
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Fragmin® (dalteparinnatrium). Injektionsvätska. Rx. B01AB04. Ingår i läkemedelsförmånen. Godkända indikationer: 1. Behandling av akut djup ventrombos och lungemboli när trombolytisk 
behandling eller kirurgi inte är aktuell. 2. Cancerpatienter: Behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. 3. Trombosprofylax vid kirurgi. 4. Profylax till patienter med 
kraftigt ökad risk för venös tromboembolism och som är tillfälligt immobiliserade p.g.a. akut sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinsufficiens, andningsinsufficiens, allvarlig infektion. 5. Instabil 
kranskärlssjukdom (instabil angina och icke Q-vågsinfarkt). 6. Trombosprofylax-antikoagulation vid extrakorporeal cirkulation under hemodialys och hemofiltration. Kontraindikationer: 
Överkänslighet för Fragmin eller andra lågmolekylära hepariner och/eller heparin t.ex. tidigare konstaterad eller misstänkt immunologiskt medierad heparininducerad trombocytopeni (typ II). 
Akut gastroduodenalt ulcus och hjärnblödning eller annan aktiv blödning. Svår koagulationsrubbning. Akut eller subakut septisk endokardit. Skador och operationer i centrala nervsystemet, 
öga och öra. Epidural anestesi eller punktion av spinalkanalen och samtidig behandling med höga doser dalteparin (såsom vid behandling av akut djup venös trombos, lungemboli och 
instabil kranskärlssjukdom). Epidural anestesi under förlossning är absolut kontraindicerat hos kvinnor som behandlas med antikoagulantia. Hos gravida kvinnor har halveringstider för 
dalteparin på 4-5 timmar uppmätts under den sista trimestern. Styrkor: 2500 IE/ml, 5000 EI/ml, 7500 IE/ml, 10000 IE/ml, 12500 IE/ml, 18000 IE/ml, 25000 IE/ml. Hos cancerpatienter bör 
den totala dagliga dosen ej överstiga 18000 IE för behandling och sekundärprevention av djup ventrombos och lungemboli. Förpackningar och priser: se www.fass.se. För gällande priser 
på sjukhusartiklar på rekvisition, se regionala upphandlingsavtal. Datum för senaste översyn av produktresumén 2020-10-02. För mer information se www.fass.se. www.pfizer.se.

pfizer.sePfizer AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden | Tel 08-550 520 00 
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Address: Swedish Orphan Biovitrum AB, Postal address: SE-112 76 Stockholm, Sweden.
Visitor address: Tomtebodavägen 23A, Solna, Phone: +46 8 697 20 00, Web site: www.sobi.com

Referens: 1. Akynzeo SPC

Akynzeo (netupitant/palonosetron), (A04AA55). Blisterförpackning innehållande en 300 mg/0,5 mg (netupitant/palonosetron) kapsel ges oralt cirka 1 timme före start av varje 
kemoterapicykel. Indikation: Akynzeo är avsett för vuxna som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med högemetogen cisplatinbaserad kemoterapi 
vid cancer och som profylax mot akut och fördröjt illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi mot cancer. Kontraindikation: Överkänslighet mot den 
aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varning och försiktighet: Förstoppning, Serotoninsyndrom, QT-förlängning. Rx. F. Uppdatering av produktresumén 2020-01. För fullständig 
information vid förskrivning, se www.fass.se. www.sobi.com  PP-7832

Dubbelverkande antiemetika
med en kapsel1


