
Bättre cancervård med patienten i fokus



Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala 
cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum 
syftar till att genom samordning förbättra och utveckla 
hela cancerprocessen – från prevention och diagnostik till 
behandling, uppföljning, rehabilitering och palliation. RCC Syd 
innefattar södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region 
Halland, Landstinget Blekinge och Landstinget Kronoberg med 
ett befolkningsunderlag på 1.7 miljoner. Genom utåtriktat 
arbete och samarbete med regioner och landsting, hälso- och 
sjukvårdspersonal, forskare och patientföreträdare syftar 
RCC Syd till att på bästa sätt möta framtida utmaningar inom 
cancerområdet.

RCC Syd

Medicon Village E-mail: rccsyd@skane.se

Scheelevägen 8, byggnad 404 Telefon: 0768-890189

223 81 Lund Hemsida: www.cancercentrumsyd.se

En nationell cancerstrategi för framtiden anger följande
nationella mål:
 Minska risken för insjuknande i cancer
 Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer
 Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos
 Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos
 Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid

Vision
RCC Syd är ett nav för cancerfrågor. Genom samverkan lyfter vi cancerfrågan, åtgärdar brister 
och flyttar fram positionerna för att stå bättre rustade för framtiden.

Utmaningar
Cancer drabbar en av tre svenskar någon gång under livet. Antalet patienter med cancer 
förväntas att fördubblas fram till år 2030. Ökningen beror framför allt på att andelen äldre
i befolkningen ökar, men speglar också längre överlevnad vid flera cancerformer. De vanligaste 
cancerformerna i Sverige är bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, kolorektalcancer 
och lungcancer. Den relativa 5-årsöverlevnaden vid cancer är i Sverige 70%. Den svenska 
cancervården är i ett internationellt perspektiv god, men fragmenterad. Patienter och 
närstående beskriver inte sällan otrygghet vid överflyttning mellan vårdinstanser och upplever 
alltför långa väntetider. Från ett patientperspektiv är vård av hög kvalitet, god information och 
tillgänglighet nyckelfrågor. Jämlik vård är en fråga som kräver åtgärder. Socialstyrelsen har 
beräknat att 1500 svenska patienter årligen dör på grund av regionala skillnader och 3000 på 
grund av socioekonomiska skillnader i cancervården.

Den nationella cancerstrategins 
målsättningar



Fokusområden
Den nationella Cancerstrategin definierar 10 fokusområden. Inom dessa presenteras uppdrag 
för RCC och åtgärder inom RCC Syd.

Förebyggande insatser och tidig 
upptäckt av cancer
 RCC ska
 Utforma och införa en plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och 

tidig upptäckt av cancer.

 Det här vill vi göra
• Kartlägga riskbeteende och cancerinsjuknande
• Stimulera till riktade primärpreventionsprojekt
• Erbjuda sekundärprevention i form av aktivt deltagande i screening och hälsosamtal 

med kontaktsjuksköterskor
• Bedriva kunskapshöjande åtgärder kring tidiga symptom på cancer
• Möjliggöra utredning via diagnostiska centrum

Vårdprocesser
 RCC ska
 Leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera vårdprocesserna
 inom cancervården.

 Det här vill vi göra
• Säkra patientprocesser med en tydlig färdplan
• Erbjuda utbildning i processarbete

 

Psykosocialt stöd, rehabilitering 
och palliativ vård
 RCC ska
 Ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till psykosocialt stöd,
 rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen och ska 

arbeta för att stödet till närstående till patienter med cancer utvecklas.

 Det här vill vi göra
• Implementera vårdprogrammen för rehabilitering och palliation
• Bedriva riktade informations- och utbildningsinsatser
• Samordna bedömningen av rehabiliteringsbehov och tillgången till rehabiliteringsinsatser
• Kartlägga och förbättra den palliativa vården
• Stimulera utveckling av avancerad vård i hemmet

Patientens ställning i 
cancervården
 RCC ska
 Arbeta för att en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje patient med cancer och 

att patienter med cancer får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande 
kontaktperson. Verka för att patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet 
med att utveckla cancervården och öka kunskapen om patientens rätt till

 förnyad bedömning.

 Det här vill vi göra
• Kartlägga geografiska och socioekonomiska skillnader
• Förbättra samarbetet med patienter och närstående
• Möta unga vuxnas särskilda behov
• Erbjuda patientföreträdarutbildning
• Utvärdera möjligheten till forskningspartners
• Vidareutveckla kontaktsjuksköterskans funktion
• Införa ”Min vårdplan”
• Tydliggöra och underlätta möjligheten till förnyad bedömning, s.k. second opinion



Utbildning och 
kompetensförsörjning
 RCC ska
 Utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för
 sjukvårdsregionens cancervård.

 Det här vill vi göra
• Kartlägga utbildnings- och kompetensbehov
• Erbjuda utbildning för kontaktsjuksköterskor

Kunskapsstyrning
 RCC ska
 Utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan för
 sjukvårdsregionens cancervård, delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov
 utarbeta regionala vårdprogram. Stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och
 annan frontlinjekunskap inom cancervården införs i hela sjukvårdsregionen.
 RCC ska också arbeta för att nationella kvalitetsregister används för
 cancervårdens verksamhetstveckling.

 Det här vill vi göra
• Öppet redovisa och populärvetenskapligt presentera kvalitetsregisterdata
• Inkludera patientrapporterade mått och följa upp seneffekter efter cancerbehandling

Klinisk cancerforskning och 
innovation
 RCC ska
 Arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet och för att
 vetenskapliga framsteg snabbt kommer patienter med cancer till del och utveckla
 strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin samt
 främja innovationer i cancervården.

 Det här vill vi göra
• Stimulera klinisk registerforskning
• Öka deltagandet i kliniska studier genom forskningssjuksköterskor vid länssjukhusen, 

samordnad studierekrytering och etablering av en hemsida för kliniska studier.
• Tillförsäkra en strukturerad samverkan med den forskande bioteknik- och läkemedelsindustrin
• Implementera en gemensam biobanksstruktur

Ledningsfunktion, RCC-samverkan 
och uppföljning av cancervårdens 
kvalitet
 RCC ska
 Ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i landstings- respektive
 regionledningarna i sjukvårdsregionen, samverka med andra RCC och skapa system för
 uppföljning av cancervårdens kvalitet.

 Det här vill vi göra
• Vara en aktiv partner inom RCC:s nationella samverkan
• I ökande omfattning koppla kvalitetsregisterdata till uppföljning av cancervårdens kvalitet

Utvecklingsplan för cancervården 
i sjukvårdsregionen
 RCC ska
 Ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården.

 Det här vill vi göra
• Skapa en regional cancerplan och bidra till att denna implementeras i verksamheten

Nivåstrukturering
 RCC ska
 Utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och stödja
 arbetet med att införa den.

 Det här vill vi göra
• Medverka i nationella nivåstruktureringsprojekt
• Arbeta med regional nivåstrukturering
• Stimulera ökad användning av regionala diagnostik- och behandlingskonferenser



Den nationella cancerstrategin är ambtitiös och ställer stora 
krav på samordning. RCC:s uppdrag är omfattande. Samtidigt 
skapas unika möjligheter att flytta fram positionerna och att 
säkra framtida kvalitet. De övergripande målen följs upp genom 
expertbedömningar, jämförelser och regelbundna uppföljningar. 
RCC Syd välkomnar synpunkter inom vårt ansvarsområde.
Är du anställd inom cancervården eller vill medverka i något av 
projekten är du välkommen att ta kontakt med oss.

www.cancercentrumsyd.se


