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Förord 
Utifrån de principer som angavs i betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) 
uppdrogs åt den dåvarande nationella cancersamordnaren, Kjell Asplund, att definiera de tio 
kriterierna som ska utmärka ett regionalt cancercentrum. Kriterierna och vad som ingår i dem 
presenterades i januari 2011. De tio kriterierna tillsammans med den regionala utvecklingsplanen, 
En ännu bättre cancervård (RCC Väst 2015), är de överordnade styrdokumenten för Regionalt 
cancercentrum väst. Två av dessa kriterier, nivåstrukturering och vårdprocesser, var föremål för 
bedömning vid Socialstyrelsens platsbesök på RCC Väst i mars 2017.  

Vid detta möte lyfte Socialstyrelsen fram styrkan i RCC Västs systematiska arbete med 
patientcentrering och att främja patienters och närståendes medverkan i hela vårdkedjan. Även 
det förhållandevis snabba införandet av namngivna kontaktsjuksköterskor framhävdes.  

Socialstyrelsen valde även att lyfta fram framgångsrika exempel och satsningar som kan bidra till 
att utveckla en ännu bättre cancervård: 

• Etableringen av fem diagnostiska centrum i regionen för patienter med ospecifika,  
diffusa symtom. Målet är tidig upptäckt och kortare väntetider från symtom till diagnos 
vid cancer eller annan allvarlig sjukdom. 

• Kraftens hus i Borås, med tonvikt på stöd och psykosocialt omhändertagande av 
cancerpatienter och närstående och en nära samverkan med exempelvis 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

• Flexibel sjukskrivning. I Västra Götalandsregionen driver Försäkringskassan och de 
kliniker i regionen som behandlar cancerpatienter ett pilotprojekt med flexibel 
sjukskrivning. Syftet är att det ska bli enklare för patienter med cancer att kombinera 
medicinsk behandling med sjukskrivning. 

Socialstyrelsens kartläggning visar även att RCC Väst har lyckats väl med införandet av 
standardiserade vårdförlopp, tack vare en fungerande infrastruktur med god logistik och ett gott 
resursstöd. Information och dialog har varit ledord i arbetet med införandet 2016, vilket har 
bidragit till en stark grund i det fortsatta arbetet med vårdförloppen.  

Många processägare har också lyft fram värdet av det processtöd som RCC ger i form av 
exempelvis tillgång till statistiker och analysverktyg. Det framkom även att mer stöd önskas. 

Socialstyrelsen sammanfattade besöket med att båda kriterierna är väl uppfyllda i Västra 
Götalandsregionen. I arbetet med till exempel nivåstrukturering finns dock utmaningar kvar, 
bland annat frågan om hur Halland på ett tydligare sätt kan införlivas i ett gemensamt arbete för 
att stärka och utveckla cancervården. 

Denna verksamhetsberättelse beskriver hur RCC Väst har arbetat med de tio kriterierna inklusive 
den regionala utvecklingsplanen inom cancervården under 2016. 

 

Marie Röllgårdh 
Ordförande 
RCC Västs styrgrupp 

Thomas Björk-Eriksson 
verksamhetschef 
RCC Väst 
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MÅL OCH UPPDRAG 
De båda regionerna i Västra sjukvårdsregionen har inrättat Regionalt cancercentrum väst  
som ett led i att uppfylla målen för en god cancersjukvård och cancerforskning. Målen för 
cancersjukvården är enligt En nationell cancerstrategi för framtiden att:  

• minska risken att insjukna i cancer  
• förbättra omhändertagandet av patienter med cancer  
• förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten   

efter diagnos  
• minska regionala skillnader i överlevnadstid  
• minska skillnader mellan befolkningsgrupper i   

insjuknande och överlevnadstid  

Inrättandet av ett regionalt cancercentrum är en del av arbetet med att förverkliga den nationella 
cancerstrategins mål. Visionen är En ännu bättre cancervård. För att uppnå visionen måste hela 
cancersjukvården utvecklas för människors behov, genom människors samlade kompetens med 
gemensamma resurser.  

Arbetet vid Regionalt cancercentrum väst ska bedrivas i enlighet med de tio kriterier som 
Socialdepartementet har beslutat ska gälla för regionala cancercentrum. 

Så har RCC Väst arbetat med de tio kriterierna under 2016 
Under 2016 har Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) fortsatt att leva upp till de tio 
kriterierna och att stödja arbetet för en ännu bättre cancervård. Arbetet har skett lokalt, regionalt 
och nationellt tillsammans med både patienter, närstående, vårdmedarbetare, universitet, 
myndigheter, företag, organisationer och regionernas förvaltningar.  

Nedan listas exempel på insatser. Mer utförliga beskrivningar finns under respektive område 
längre fram i verksamhetsberättelsen.  

Förebyggande insatser och tidig upptäckt  

• En cancerpreventionsplan har tagits fram och fastställts i Samverkansnämnden.  
• Fortsatt stöd till barnhälsovården inom ramen för satsningen Sunda solvanor.  
• Livmoderhalscancerprevention: Cytburken täcker nu över 60 procent av den kvinnliga 

befolkningen, har nio anslutna landsting och har tecknat avtal för ytterligare sju landsting.  
• Regionalt genomförande och nationell samordning av kampanjen Cellprovsveckan. 
• Deltagande i HPV-vaccindagen och kolposkopiutbildning. 
• Utveckling och utbildning inom mammografi- och tarmcancerscreening. 
• Deltog i arbetet med att starta fem nya diagnostiska centrum i  

Västra Götalandsregionen (VGR).  
• Publicering av två vetenskapliga artiklar i studien om tidiga symtom på cancer.  
• Stöd vid införandet av ytterligare 13 standardiserade vårdförlopp.  

Vårdprocessarbete 

• Ett 30-tal vårdprocesser drivs av regionala processägare med stöd av utvecklingsledare, 
statistiker, registerkoordinatorer och patient- och närståenderepresentanter för att arbeta 
för en jämlik vård utifrån bästa tillgängliga kunskap samt genomföra förbättringar. 
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Psykosocialt stöd, rehabilitering, palliativ vård och patientens ställning i vården 

• Patient- och närståendeperspektivrådet har tagit fram foldern Så vill vi ha det som 
innehåller patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande. 

• Nätverksträffar för kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister i 
cancervården. 

• Projektet Kraftens hus, som ska ge stöd och kraft till cancerberörda.  
Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående och ett flertal organisationer.  

• Har tagit fram underlag för kompetenshöjande utbildning för kuratorer med start 2017. 
• Vidare implementering av Min vårdplan.  
• Spridning av webbutbildningen i palliativ vård.  
• Arbete med flexibel sjukskrivning, tillsammans med Försäkringskassan. 

Utbildning och kompetensförsörjning  

• Utbildning av kontaktsjuksköterskor. 80 procent av patienterna inom de flesta 
cancerbehandlande specialiteterna i VGR har nu en kontaktsjuksköterska.   

• Utbildning i säker cytostatikahantering. 
• Klinisk forskarskola.  
• Utbildningar inom standardiserade vårdförlopp till olika verksamheter i VGR. 
• Utbildningar för patient- och närståendeföreträdare.  

Kunskapsstyrning  

• Har deltagit i framtagning av nio nationella vårdprogram, fem regionala medicinska 
riktlinjer och flertalet nya standardiserade vårdförlopp.  

• Utveckling av kvalitetsregistren för att förbättra och stödja vårdprocesserna.  

Forskning och innovation  

• Medverkar i forskningsprojekt inom överlevnad, cancerprevention, förbättrad behandling 
och eftervård. Studier inom epidemiologi, socioekonomi, onkologi, intensivvård samt 
vårdkonsumtion och systemdynamisk modellering av behandlingsförlopp pågår också.  
Många av studierna utgår från nationella kvalitetsregister.  

• Gör kontinuerliga sammanställningar av forskningsprojekt inom cancerområdet.  
I Västra sjukvårdsregionen pågår cirka 500 projekt.  

• Medverkar i utvecklingen av infrastruktur för cancerforskning nationellt och regionalt.  
• Stödjer det regionala införandet av IT-lösningen för strålbehandlingsdata (MIQA) som 

möjliggör semiautomatisk insamling och överföring av stråldata från landets 
strålbehandlingsavdelningar till det nya nationella kvalitetsregistret för strålbehandling. 

• RCC Västs läroplattform är ett aktionsforskningsprojekt vid Centre for Healthcare 
Improvement vid Chalmers.  

Ledningsfunktion, RCC i samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet  

Under 2016 har RCC Väst:  

• Placerats närmare Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsorganisation, direkt 
under Hälso- och sjukvårdsdirektören. Ett utvecklingsarbete pågår för att tydliggöra 
uppdrag, mandat och mål för RCC:s styrgrupp.  
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• Deltagit i utvecklingen av nationella kvalitetsregister på INCA-plattformen och 
funktioner för återrapportering. I Koll på läget syns aktuella data i form av 
kvalitetsindikatorer för den egna enheten jämfört med regionala och nationella data, samt 
utveckling över tid. Ett begränsat antal kvalitetsindikatorer visas också externt utan 
inloggning på Vården i siffror och på cancercentrum.se.  

• Tagit fram rapporter med ledtider för de standardiserade vårdförloppen (SVF), 
baslinjemätningar med ledtider före införandet av SVF, samt aktuella online-rapporter för 
jämförelser både per sjukhus, regionalt och nationellt.  

• Deltagit i samverkansgruppen och flertalet nationella arbetsgrupper. 

Utvecklingsplan för cancervården  

• 2015 antogs den regionala utvecklingsplanen En ännu bättre cancervård. Det saknas 
information om hur planen har spridits i olika verksamheter i Västra sjukvårdsregionen.  

• Under 2016 påbörjades en studie, med syftet att ta fram kunskap om implementering och 
användning av den regionala utvecklingsplanen. Metoden Concept Mapping används. Till 
skillnad från i sedvanliga enkätundersökningar växer frågeställningar och lösningar fram 
under projektet och det är intressenterna själva som definierar och värderar dessa.  

Nivåstrukturering  

• Arbete med regional- och nationell nivåstrukturering.  
• Spridning av kunskap inom nationell nivåstrukturering till förvaltningarna.  
• Deltog i planeringen inför den nationella nivåstruktureringen av de fyra första åtgärderna 

som startar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017.  
• En överläkare/professor har anställts för att delta i framtagningen av nya åtgärder, stödja 

och kvalitetsgranska, samt återrapportera erfarenheter kring pågående arbete.  
 

RCC VÄSTS VERKSAMHET: ORGANISATION 
OCH PERSONAL 

Regionalt och nationellt stöd till processutveckling  
Regionalt stödjer RCC Väst de olika vårdprocessgrupperna i framtagandet av regionala 
medicinska riktlinjer samt in- och återrapporteringsprocessen lokalt och regionalt för: 

• Blodcancer (sju diagnoser) 
• Bröstcancer  
• Bukspottkörtelcancer  
• Endokrina buktumörer och 

buksarkom 
• Hjärntumörer 
• Hypofystumörer 
• Lungcancer  
• Lymfom 
• Hudcancer  

• Matstrupscancer  
• Magsäckscancer  
• Njurcancer 
• Peniscancer 
• Prostatacancer  
• Testikelcancer  

(seminom/icke-seminom) 
• Tjock- och ändtarmscancer  
• Urinblåsecancer  
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Utöver lokalt och regionalt ansvar har RCC Väst också det nationella samordningsansvaret för:

• Livmoderhalscancerprevention 
• Gynekologi  

o äggstockscancer 
o livmoderkroppscancer 
o livmoderhalscancer 
o vulva/vaginalcancer 

• Huvud- och halscancer  
• Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer  
• Mammografi  
• Benignt bröstkirurgregister 
• Myelom  
• Sköldkörtelcancer 
• Nationellt kvalitetsregister för transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) 
• Nationell studie för aktiv monitorering vid prostatacancer (SAMS) 

Regionala processägare  
Vid årsskiftet var 38 regionala processägare knutna till RCC Västs arbete med vårdutveckling. De 
regionala processägarnas huvudsakliga arbetsinriktning är att kontinuerligt uppdatera kunskapsläget 
i form av vårdprogram/riktlinjer, att följa upp vårdens resultat genom kvalitetsregister och 
stimulera till lokal verksamhetsutveckling och lokala förbättringsarbeten genom dialog.  

Vårdutveckling  
Inom enheten Vårdutveckling finns tolv utvecklingsledare anställda på RCC Väst varav vissa har 
arbetat deltid under året på grund av uppdrag utanför RCC Väst och olika typer av ledigheter. 
Utvecklingsledarna arbetar både nationellt och regionalt med vårdprocessarbete. Stöd ges för 
framtagande, beredning och beslut av nationella vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer 
samt för processutveckling och förbättringsarbete med patienter och närstående i fokus. 

Enheten ansvarar för särskilda uppdrag kring Patientens ställning, Patient- och närstående-
samverkan, Hälsofrämjande och förebyggande insatser, Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, 
Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan.  

Två av utvecklingsledarna och enhetschefen har under 2016 deltagit i utbildningen kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling (30 högskolepoäng) vid Chalmers tekniska högskola.  

Registerkonstruktion/IT  
På enheten arbetar totalt 13 personer. Tre systemutvecklare och två registerproduktägare arbetar 
med utveckling och förvaltning av kvalitetsregister. Därutöver har tre externa konsulter arbetat 
heltid i utvecklingsgruppen för att stödja utvecklingsarbetet.  

På enheten finns även en projektkoordinator som har ett nationellt uppdrag att driva nationella 
INCA IT-projekt eller nationella förvaltningsfrågor, en applikationsspecialist med uppdrag att 
införa och förvalta kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, samt en lokal IT-administratör. 

Enhetschefen har ett nationellt uppdrag (80 procent) som IT-chef för INCA-plattformen och för 
den registerutveckling som sker vid RCC Norr, RCC Uppsala Örebro och RCC Väst.   
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Under 2016 har utvecklingsgruppen:  

• förvaltat de befintliga registren för RCC Väst, RCC Sydöst samt  
psykiatriregistren för Registercentrum Väst,  

• färdigställt SCREESCO-registret och utdatalösning för realtidsdata från  
INCA till cancercentrum.se, 

• fortsatt utvecklingen av det nationella cancerregistret, ombyggnationen av  
Gynregistret och konstruktion av Cytburken på INCA,  

• arbetat med de psykiatriska kvalitetsregistren vid Registercentrum Väst:  
BipoläR, BUSA, ECT, LAROS, PsykosR, SBR och Kvalitetsstjärnan.  

Registerproduktägarna har under året initierat och drivit nationellt förbättringsarbete inom 
systemutveckling, test, specifikationer, formulärutseende och arbetsprocesser gällande utveckling 
av register på INCA-plattformen. 

Vidare har gruppens IT-koordinator lett arbetet med CE-märkning av Nationella 
prostatacancerregistrets patientöversikt, integrationen mot Vården i Siffror och Mina 
Vårdkontakter, samt integrationen med NKRR för Bröstcancer och Mammografi. 

Integrationsspecialisten har dels arbetat med Regionala Biobank kravställningar inför anskaffande 
av ny IT-plattform samt arbetat med införande av kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
(Cytburken) i Värmland, Sörmland och Gävleborg. I dagsläget finns nu mer än 60 procent av alla 
kvinnors (i screeningålders) gynekologiska cellprov i registret. 

Registerkoordination  
Inom enheten för Registerkoordination arbetar åtta administrativa koordinatorer (motsvarande 6,7 
heltidstjänster). Leveransen av canceranmälningar till Socialstyrelsen för år 2015 gjordes 31 oktober 
2016.  Regionen levererade 18 359 tumördiagnoser motsvarande en täckningsgrad på 99,7 procent 
av de kända tumörfallen i Västra sjukvårdsregionen för 2015. RCC Väst är fortsatt ett av de 
regionala tumörregister som gör den mest kompletta leveransen.  

Under året har enheten fortsatt arbeta med förberedelser inför byte av IT-plattform och 
överförande av cancerregistret till INCA.  

Ett kompetensutvecklingsprojekt startade under 2014 där målet är att kartlägga processen idag och 
gemensamt ta fram förbättringsförslag. Fortlöpande nationellt arbete med att ta fram en 
arbetsmanual som ska ligga till stöd för de enskilda handläggarna. Inom processen 
registerkoordination handläggs 33 regionala kvalitetsregister. Täckningsgraderna för de flesta 
registren ligger på 95-100 procent i jämförelse mot cancerregistret. För elva av dessa register ligger 
det nationella ansvaret för registerkoordination på RCC Väst. 

Statistik  
Under 2016 har sju statistiker tjänstgjort motsvarande drygt sex heltidstjänster. Statistikerna arbetar 
aktivt i såväl nationella som regionala stödteam och är verksamma inom ramarna för följande 
nationella initiativ till generella lösningar för kvalitetsregister: 

• Vården i Siffror 
• Kvalitetsdata på cancercentrum.se 
• Presentation av data från SVF-INCA registret 
• Utveckling och test av INCA plattformen 
• Medverkan i arbetsgruppen för Kvalitetsregister och INCA (AKI) 
• Medverkan i CanINCA-gruppen 
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För de kvalitetsregister där det nationella stödteamet finns vid RCC Väst producerar statistikerna 
registrens årsrapporter och statistiska sammanställningar. I dessa ingår kvalitetsindikatorer och 
andra av registerstyrgrupperna definierade mått som enskilda kliniker kan följa online i INCA.  

Enheten producerar även andra nationella rapporter, underlag för epidemiologiavsnitt i nationella 
vårdprogram, kvalitetsindikatorer till SKL och Socialstyrelsen, samt statistik, arbetsmaterial och 
beslutsunderlag inför de nationella registerstyrgruppernas möten. Statistikerna ansvarar även för 
det praktiska arbetet vid utlämnande av data till forskningsprojekt då forskare ansökt om att få 
använda data ur något av de kvalitetsregister RCC Väst har det nationella samordningsansvaret för. 

Vidare medverkar enheten kontinuerligt i utveckling av nya mer professionella, enhetliga och 
användaranpassade sätt att presentera registerdata. Statistikerna är representerade i alla regionala 
registerstödteam där de bidrar med underlag för det fortlöpande registerarbetet i form av till 
exempel kontrollmallar, patientlistor och beräkning av täckningsgrader. De producerar även 
regionala sammanställningar för regionmöten och som stöd för utvecklingsledare och regionala 
processägare, bland annat för det löpande förbättringsarbetet och de årliga dialogturnéerna.  

Under året har arbete gjorts för att bistå arbetet med de standardiserade vårdförloppen i form av 
analyser till baslinjemätningar och nulägesbeskrivningar. Sammanställningar görs även av regional 
cancerstatistik från regionala cancerregistret och kvalitetsregistren enligt externa förfrågningar, 
framför allt från forskare och sjukvårdspersonal. I det regionala arbetet har statistiker också deltagit 
i att arrangera utbildningar för INCA-användare, bland annat utbildning av inrapportörer och 
”Hitta-statistik”-utbildningar. 

Enheten har varit delaktig i ett flertal regionala och nationella forskningsprojekt. Statistik har 
sammanställts till manuskript, abstracts och posters i samband med vetenskapliga publikationer 
inom bland annat Myelomregistret, Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, Svenska 
registret för cancer i lever och gallvägar och Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. 

Statistikerna har dessutom presenterat arbeten på vetenskapliga konferenser, medverkat i ett antal 
vetenskapliga publikationer baserade på cancer- och kvalitetsregisterdata och gett stöd med 
statistiska analyser i samband med flera doktorsavhandlingar. Några av statistikerna har under året 
medverkat vid utbildningstillfällen för forskarstuderande och två statistiker delar på uppdraget att 
vara regional systemadministratör på INCA-plattformen. 

Kommunikation  
Kommunikationsansvarig: Anna Nilsson. Kommunikatörer: Emelie Ljunggren och Karin Allander. 

Funktionen bemannas av tre personer: en kommunikationsansvarig kommunikationsstrateg och 
två kommunikatörer. En av kommunikatörerna har delad tjänst och arbetar både som 
kommunikatör (50 procent) och som administratör vid forskarskolan (50 procent). Den andra 
kommunikatören har varit deltidstjänstledig för studier och arbetat i snitt 50 procent. 
Kommunikationsansvarig har ett övergripande ansvar för intern och extern kommunikation vid 
RCC Väst och arbetsledande ansvar för de två kommunikatörerna.  

Nyhetsbrev: Under året gavs tre nyhetsbrev ut, varav ett är regionalt och 
två har en nationell målgrupp. Det regionala nyhetsbrevet innehåller 
övergripande nyheter från RCC Väst och skickades ut vid sju tillfällen 
under året. Antalet prenumeranter är cirka 1100. De nationella breven 
görs på uppdrag av de nationella kvalitetsregistren för gynekologisk 
cancer, samt lever- och gallvägscancer. Under året skickades ett nummer 
av respektive nyhetsbrev ut. Antalet prenumeranter var cirka 390 
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respektive 280. Öppningsfrekvensen var i snitt 40 procent för det regionala nyhetsbrev och 37 
procent för de nationella nyhetsbreven. 

Under året påbörjades även ett arbete med att beställa en ny mall för det regionala nyhetsbrevet. 
Syftet var bland annat att skapa ett nytt utseende och att uppdatera till en responsiv version som 
anpassar utseendet utifrån den plattform man väljer att läsa det på.  

Webbplats: 32 regionala nyheter publicerades på RCC Västs webbplats under 2016, vilket är en 
ökning med sju nyheter jämfört föregående år. Antalet besök på webbplatsen (så kallade sessioner) 
från 1 januari-31 december 2016 uppgick till 70 669 jämfört med 69 512 föregående år. De mest 
besökta sidorna var startsidan, regional information om standardiserade vårdförlopp och söksidan.  

Nyheter i facktidskrifter: Två längre reportage till facktidskrifter skrevs på uppdrag av regionala 
processägare. Det ena publicerades i Svensk Kirurgi (2016:4) och det andra är planerad för 
publicering i Svensk onkologi i Sverige (2017:2) 

Ny gemensam nationell grafisk profil: En ny version av RCC Västs logotyp infördes, som ska 
fungera bättre i tryck än den tidigare. En ny gemensam grafisk profil arbetades fram i nationell 
arbetsgrupp och implementerades delvis i väntan på att en extern produktionsbyrån färdigställde 
nya dokumentmallar för verksamheten. Implementeringen av mallar fortlöper under våren 2017. 

Sociala medier: RCC Västs företagssida på det sociala nätverket LinkedIn skapades i december 
2015. Syftet är att sprida information om arbetet som sker regionalt och nationellt på RCC och i 
hälso- och sjukvården för att utveckla cancervården. Syftet är även att ge en inblick i verksamheten 
och sprida platsannonser vid rekrytering. I december 2016 hade sidan 57 följare. 33 inlägg 
publicerades under året. De visades 33 651 gånger i nätverket, det vill säga c:a 10 000 gånger per 
inlägg. Det är ett resultat som uppnåtts utan någon direkt marknadsföring av företagssidan. 

Stöd till projekt: Kommunikationsfunktionen har bidragit med stöd till flertalet vårdprocesser, 
utvecklingsområden och projekt inom ramen för RCC Västs verksamhet. Några exempel är:  

• Kortare väntetider/standardiserade vårdförlopp: Uppdatering av regionalt material, 
informationsspridning, nyhetsproduktion, med mera.  

• Prevention: Formgivning av regional cancerpreventionsplan och material till 
konferensserien Mat och cancer som arrangerades med Dietisternas riksförbund. 

• Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer: Kapitel om 
information och kommunikation samt kommunikationsplan som ska inkluderas i 
kommande nationellt vårdprogram slutfördes under året. Aktivt deltagande i  
arbetsgruppen som utvecklar och uppdaterar innehåll i kallelse och svarsbrev.  

• Cellprovsveckan: Kampanjmaterial uppdaterades och distribuerades inom regionen. En 
särskild översyn gjordes även av ett informationsblad med HBTQ-perspektiv: Visste du att 
cellprov kan rädda ditt liv? Det gäller alla som har en livmoder. Informationsbladet sågs över i 
samarbete med Centrum för sexuell hälsa med syfte att inkludera transpersoner. Materialet 
distribuerade bland annat under West Pride 2016.  

• Palliativ vård: En handbok i palliativ vård som riktar sig till primärvården togs fram och 
kommer att spridas i hela Västra Götalandsregionen under 2017. Även en inplastad 
checklista i fickformat togs fram, samt ett tryckt arbetsmaterial som ska komplettera 
webbutbildningen i allmän palliativ vård.  

• Patient- och närståendesamverkan: Framtagning av broschyren Så vill vi ha det med 
önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården, tillsammans med Patient- 
och närståendeperspektivrådet.  
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FÖREBYGGANDE INSATSER, SCREENING OCH 
TIDIG UPPTÄCKT AV CANCER  

Hälsofrämjande och förebyggande insatser  
Utvecklingsledare: Shirin Bartholdsson.  

Cancerpreventionsplan 
En regional Cancerpreventionsplan har tagits fram tillsammans med 
representanter från Västra Götalandsregionen och Region Halland. 
Planen är fastställd i samverkansnämnden 2016-12-16 och riktar sig mot 
politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med frågor som 
berör utvecklingen av befolkningens hälsa. Cancerpreventionskalkylatorn 
presenteras i rapporten och visar de hälsoekonomiska vinster med det 
förebyggande arbetet. Dokumentet är en fördjupning av den regionala 
utvecklingsplanen: En ännu bättre cancervård, En regional utvecklingsplan för 
cancervården i Västra sjukvårdsregionen 2015 och framåt. Planen är ett 
kunskapsunderlag och kan kompletteras med regionala och lokala 
handlingsplaner. 

Mat och cancer 
Samarbete med Dietisternas riksförbund för att uppmärksamma  
matvanors betydelse för cancer. Samarbetet har främst inneburit en 
gemensamt arrangerad konferens på tre orter. Planering av program, 
inbjudan och spridning av konferensen utgjorde en stor del av arbetet.  

Ett samarbete har även initierats med hälsoguideverksamheten i  
Göteborgs stad, som drivs av stadsdelarna Angered och Östra Göteborg 
samt Angereds Närsjukhus. Under fyra månader träffade utvecklingsledare 
hälsoguiderna en gång i veckan för att diskutera mat och cancer.  
Resultatet blev en (bildbaserad) plansch med rekommendationer  
framtagen för att nå grupper som inte har svenska som modersmål. 

Sunda solvanor 
RCC Väst fortsätter stödja barnhälsovården i Västra Götalandsregionen och Region Halland och 
har under hösten skickat ut en enkät för att utvärdera årets aktiviteter. Utvärderingen ligger till 
grund för planeringen av 2017 års insatser. RCC Väst stödjer även tre andra RCC i arbetet med 
Sunda solvanor, exempelvis har flera utbildningsfilmer på Youtube producerats. 

Omvärldsbevakning och föreläsningar  

• Studiebesök på World Cancer research fund i London.  
• Föreläsning för läkare på Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
• Studiebesök på Kreftforeningen i Oslo.  
• Melanomevent på stadsbiblioteket ihop med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
• Föreläsning för allmänheten på och i samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus.  
• Föreläsning för kontaktsjuksköterskor. 
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Livmoderhalscancerprevention  
Processägare: Björn Strander. Statistiker: Chenyang Zhang. Utvecklingsledare: Mia Westlund. 
Registerproduktägare: Madeleine Book. IT-samordnare: Ulrika Hermansson. Systemutvecklare: Emil Selmeryd. 

Nytt nationellt vårdprogram 
I november överlämnades förslag till nationellt vårdprogram till RCC i samverkan efter två 
remissrundor. Huvuddelen av arbetet under 2016 har lagts på detta. Vårdprogrammet bygger 
vidare på Socialstyrelsens rekommendationer om HPV-baserad screening som kom i juni 2015 och 
är det första nationella vårdprogrammet inom detta fält. En av flera utmaningar har varit att 
vårdprogramgruppen inte har någon förlaga i andra vårdprogram att luta sig mot. IT-frågor, 
informationsfrågor och utbildningsfrågor har behövt ha en framträdande plats förutom de mer 
konventionella utrednings- och behandlingskapitlen. RCC Väst har varit stödjande RCC i denna 
process och lett arbetet.  

Kvalitetsregister och kortare ledtider 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset står för hälften av regionens screeningprover. Långa ledtider har 
varit ett problem under lång tid. I augusti 2016 visade Cytburkens statistikmodul att situationen var 
exceptionell, vilket bekräftades av flera påpekanden från verksamheterna. Vi har under hösten haft 
dialogmöten kring detta och åtgärder vidtas nu som ger hopp om förbättring.  

Cytburken har nu nio anslutna landsting och har tecknat avtal om anslutning för ytterligare sju 
landsting varav två snart är klara för uppkoppling. Cytburken täcker nu över 60 procent av den 
kvinnliga befolkningen i Sverige. Intresset för deltagande från landets landsting är nu närmast 
hundraprocentigt och RCC Västs kapacitet att driva arbetet är något otillräcklig och har blivit en 
flaskhals. En applikationsledare har anställts på 50 procent och ett utvecklingsarbete för att lägga 
över Cytburken på INCA enligt RCC i samverkans beslut har påbörjats. 

Insatser för ökat deltagande 
Processen har arbetat med logistik och planering för att införa 
självtest för HPV i Västra Götalandsregionen. Testet erbjuds 
nu till kvinnor som uteblivit från screening under lång tid. 
Närhälsan har ansvarat.  

Cellprovsveckan genomfördes under maj i samarbete med 
Region Halland. Cellprovsbussen stannade på Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg, Rymdtorget i 
Bergsjön, Andersberg i Halmstad, Storgatan i Hyltebruk och Kungstorget i Uddevalla. Bland de 
modersmål vi träffade på fanns arabiska, somaliska, pashto, kurdiska, bosniska, mandinka, persiska, 
albanska, finska och thailändska. Samtliga barnmorskemottagningar i Västra Götalandsregionen 
och Region Halland delade ut cellprovskarameller och information om vikten av att ta cellprov.  

Mammografisk hälsokontroll 
Processägare: Maria Edegran. Statistiker: Chenyang Zhang. Utvecklingsledare: Anna Karevi Verdoes. 

Regional medicinsk riktlinje och standardiserat vårdförlopp 
En ny regional medicinsk riktlinjer för mammografiscreening har arbetats fram och befintligt 
regionalt vårdprogram för mammografi har uppdaterats. Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) för 
bröstcancer har startats under året. Inför införandet har processen arbetat med att påverka 
riktlinjerna i aktuellt SVF, information till mammografiverksamheterna samt stöd till 
mammografiverksamheterna kring implementering.   
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Många av SVF-förloppen för bröstcancer är korta och startas på mammografin. Det har varit 
problem på flera håll med att inte alla korta SVF-förlopp registreras. Arbete pågår med att försöka 
förbättra lokala rutiner så att registreringen ska fungera bättre. 
Utveckling av metoder och arbetsrutiner 
Strukturerat arbete för ökad bildkvalitet inom mammografin har startat eller är på gång att starta 
vid alla mammografiavdelningar i Västra Götalandsregionen.  

I Skaraborg granskas MR-bröstkörtlar på Kliniken för bild- och funktionsmedicin och inte av 
mammografiavdelningen. Där har man börjat demonstrera MR-bröst med fynd på multidisciplinär 
konferens för diskussion och beslut angående fortsatt utredning, vilket är bra ur kvalitetssynpunkt. 

Arbete för att MR-ledda bröstbiopsier ska kunna utföras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
pågår. Metoden saknas i regionen idag. 

För närvarande utförs inte corebiopsier vid mammografin på Unilabs i Göteborg vilket leder till 
förlängda utredningstider och fördröjningar för vissa SVF i Göteborgsområdet. Arbete med att 
corebiopsier ska utföras också på Unilabs i Göteborg pågår. 

Insatser för ökat deltagande  
Ett projekt för ökat deltagande i mammografiscreeningen, i samarbete mellan Unilabs, Angereds 
Närsjukhus och RCC Väst pågår i Göteborg. Liknande arbeten och aktiviteter för ökat deltagande 
har startas i Skaraborg och NU-sjukvården. Projekten syftar också till ett mer jämlikt deltagande i 
mammografiscreeningen. Ett informationsmaterial om mammografiscreening tänkt att användas i 
samband med arbete för ökat deltagande i screeningen har arbetats fram av mammografi-
avdelningen i Skaraborg. Materialet kan även användas av övriga mammografiverksamheter.  

Dialogturné och kunskapsutbyte 
Mammografisjuksköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland samt Dalsland har 
fortsatt med regelbundna möten, med besök på varandras avdelningar för utbyte av erfarenheter 
och kunskaper. En dialogturné till mammografiavdelningarna i Västra Götalandsregionen och 
norra Halland har också genomförts.   

Kompetensförsörjning 
Det råder stor brist på mammografiläkare och röntgensjuksköterskor inom både Västra 
Götalandsregionen och Region Halland. På grund av stor brist på mammografiläkare nationellt är 
det svårt att rekrytera. Arbete pågår på lokal nivå med försök att öka ST-läkarnas närvaro på 
mammografin under utbildningstiden, vilket på lång sikt kan leda till en bättre bemanning.  

Läkarbristen leder till att flera avdelningar regelbundet använder sig av distansgranskning eller 
stafettläkare, vilket är negativt vad gäller kvaliteten. Situationen vad gäller sjuksköterskor är mer 
hanterbar tack vare att det finns många allmänsjuksköterskor som har lärts upp och arbetar med 
mammografi. I NU-sjukvården finns en röntgensjuksköterska som fungerar som en av granskarna i 
mammografiscreeningen, med bra resultat. 

Studier 
En studie angående minskad stråldos vid mammografi har genomförts i NU-sjukvården och 
resultatet har presenterats på gemensamt möte för mammografiverksamheterna. NU-sjukvården 
har även deltagit i en nationell pilotstudie angående intervallcancer (cancer som uppkommer 
mellan två screeningar). Syftet med studien är att hitta möjligheter till samarbete mellan 
mammografiavdelningar, kompetensökning och ökad kvalitet i vården. 
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Standardiserat vårdförlopp  
Projektledare: Nina Modig. Utvecklare standardiserade vårdförlopp: Johan Ivarsson, Linda Tedenbrant och 
Sandra Skogum. Projektledare registrering och uppföljning: Johan Gustavsson. Medicinsk rådgivare: Jarl Torgerson. 

Västra Götalandsregionen har gett RCC Väst i uppdrag att leda arbetet med införandet av 
standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Inom ramarna för projektet som 
löper under 2015-2018 har många aktiviteter genomförts under året. 

Regional kick-off  

• En regional kick-offdag hölls som alla inblandade parter 
var inbjudna till. Målet var att sprida goda exempel från 
arbetet med de standardiserade vårdförloppen, informera 
om vad som uppnåtts under satsningens första år, samt 
berätta om planer för arbetet 2016. 

Projektledning, processutveckling och administrativt stöd 

• Projektgruppsmöten hölls varje månad med representanter för offentliga och privata 
förvaltningar och aktörer, primärvårdsrepresentanter och patientrepresentanter.  

• Facilitering av beslut om uppstartsdatum för berörda SVF och processtöd vid införandet. 
• Flaskhalsinventering på alla sjukhus för alla förlopp som införts 2015 och 2016 för att 

kartlägga utmaningar och stötta införandet.  
• Framtagning av nulägesbeskivningar med baslinjemätningar för de cancerdiagnoser  

där standardiserade vårdförlopp ska införas under 2017. 
• Utveckling av handlingsplan och budget för 2016 i samverkan med projektgruppen. 

Handlingsplanen baserades bland annat på resultatet av nulägesanalyserna och 
baslinjemätningarna samt flaskhalsinventeringarna. 

• Utveckling av systemstöd för patient- och ledtidsuppföljning på INCA-plattformen.  
• Utveckling av befintlig lösning för registrering och uppföljning av ledtider samt 

rapportering av dessa till nationell ledtidsdatabas. 

Utbildningar, kunskapsspridning och interna möten 

• Tre grundläggande kurser för vårdpersonal om vardera tre dagar som introducerade SVF 
och väsentliga delar av satsningen, till exempel olika roller i processerna, uppföljning av 
ledtider samt utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbete. 

• Åtta primärvårdsdagar för att informera om uppstartskriterier för de olika förloppen samt 
primärvårdens roll i satsningen. 

• Lärandeseminarier för de flesta av de diagnoser som startades upp 2016. Tillfällen för alla 
berörda professioner att samlas för diskussioner om de standardiserade vårdförloppens 
utformning och ledtider. 

• Utbildning i ledtidsregistrering för berörda vårdrepresentanter. 
• Turnéer på de största förvaltningarna för samtal med lokala processledare och 

koordinatorer för de förlopp som infördes 2015 kring flaskhalsinventeringen och 
erfarenheter av arbetet med SVF. 

• Möten med berörda regionala processägare under egen regi på våren och sen i samband 
med deltagande vid internat för regionala processägare under hösten. 

• Interna arbetsmöten inom projektet. 2–3 gånger per månad. 
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Tidig upptäckt  
Processägare: Marcela Ewing. Statistiker: Chenyang Zhang. 
I uppdraget för tidig upptäckt ligger ett stort behov av att överföra kunskap mellan primärvården 
och slutenvården. Detta eftersom symtomatologin för patienter med symtom som kan bero på 
cancer skiljer sig åt, beroende på om man studerar patienter i primärvården eller slutenvården.  

Främst har processen arbetat med tidig upptäckt kopplat till införande av standardiserade 
vårdförlopp, start av diagnostiska centrum och studien Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och 
allmänna symtom i primärvården. Nedan redovisas ett urval av aktiviteter. 

Kunskapsspridning  
Har föreläst om tidig upptäckt, resultat av pågående studie och införandet av diagnostiska centrum 
på flertalet utbildningsdagar och lärandeseminarier, bland annat för:  

• Koordinatorer, sekreterare, läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen. 
• Lokala processteam i Region Halland.  
• Allmänläkarna inom Närhälsan på Hisingen och Capio Vårdcentral Mölndal. 
• Patient- och närståendeperspektivrådet, RCC Västs styrgrupp och internt på RCC Väst 
• ST-läkare vid ST-forum i Göteborg (riktar sig till alla specialiteter) 
• Lokala och regionala processledare i sju landsting i Uppsala-Örebro-området. 
• Patientföreningen Carpa. Föreläsningen streamades till sju andra orter i Sverige. 

Processen har även bidragit med utbildningsmaterial om allvarliga ospecifika symtom som kan 
bero på cancer och representerat svensk forskning innan införandet av SVF på Nordisk samverkan 
om forskning kring pakkeforløb (danska motsvarigheten till SVF). 

Diagnostiska centrum 
Processen har stöttat införandet av fem diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen, med 
start i maj 2016. Till diagnostiska centrum kan patienter remitteras som uppfyller kriterierna för 
välgrundad misstanke om cancer enligt det standardiserade vårdförloppet Allvarliga ospecifika 
symptom som kan bero på cancer. Arbetet har bland annat innefattat studiebesök samt: 

• Planering av organisation, upplägg och utredningsgång i samråd med lokalt ansvariga. 
• Anordnande av lärandeseminarium för lokala processledare, enhetschefer och personal.  
• Anordnande av möte med all personal från samtliga diagnostiska centrum. Mötet tog upp 

hur starten fungerat, funktioner för registrering, rutiner och samarbete med andra kliniker. 

Forskning 
• Muntlig presentation av abstractet Identification of early stage colorectal cancer patients in primary 

care på den nioende årliga kongressen Cancer and Primary Care Research International 
Network i Boston, USA. 

• Artikel Increased consultation frequency in primary care, a risk marker for cancer: a case-control study 
publicerad 160518 online i Scandinavian Journal of Primary Health Care. 

• Artikel Identification of patients with non-metastatic colorectal cancer in primary care: a case control study 
publicerad 161201 online i British Journal of General Practice. 

• Blivit godkänd på halvtidsseminariet i doktorandprojektet Tidig upptäckt av cancer med 
alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården. 

• Ingår i nyinstiftad grupp för nordisk pakkeforlobforskning. Planering av nordisk 
forskningsworkshop i Trondheim. 
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EFFEKTIVISERING AV VÅRDPROCESSER OCH 
CANCERVÅRDENS KVALITET 

Barncancer  
Processägare: Marianne Jarfelt. Utvecklingsledare: Chichi Malmström. 

Regional medicinsk riktlinje och nationellt vårdprogram 
Den regionala vårdprocessgruppen har under året utarbetat en 
regional medicinsk riktlinje. Det är en regional tillämpning av det 
nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter 
barncancer. Det nationella vårdprogrammet är det första i sitt 
slag och processägaren har även varit med i framtagandet som 
ordförande i den nationella vårdprogramgruppen.  

Resultat i processen 

• Vårdgaranti: Resultaten vid Barncancercentrum i Göteborg ligger i nivå med riket. Alla 
patienter registreras i Svenska Barncancerregistret. Vårdgarantin har hållits trots att 
Barncancercentrum har haft stora problem med brist på vårdplatser och sjuksköterskor.  

• Behandlingssammanfattning: Fler patienter får en sammanfattning av sin behandling i 
samband med 18-årsdagen, men rutinen är ännu inte heltäckande. 

• Multidisciplinär konferens: Hålls en gång per månad som rutin på Barncancercentrum 
sedan länge, men fortfarande finns ingen möjlighet till uppkoppling mot länssjukhusen i 
regionen. Det är en stor brist. Strålbehandling av barn diskuteras inom Svenska 
Barnradioterapigruppen i en nationell multidisciplinär konferens. Här diskuteras bland 
annat vilka patienter som bör få protonstrålbehandling i Uppsala. 

• Kompetensutveckling: Två regiondagar har anordnats. Vid regiondagen i mars var temat 
psykosocialt stöd och vid regiondagen i oktober var temat etik.  

Psykosocialt stöd och neurokognitiv utredning 
Alla barn med cancer får möjlighet till psykosocialt stöd. Det är brist på kuratorer och psykologer, 
vilket medför att tillgången på psykosocialt stöd efter avslutad behandling är begränsad. Ett PM 
finns för neurokognitiv utredning på Regionhabiliteringen Göteborg för barn med hjärntumör och 
barn som är strålbehandlade mot hjärnan av annan orsak. Rutiner för utredning av patienter med 
neurokognitiva svårigheter efter cytostatikabehandling samt fysiska men efter cancerbehandling 
håller på att utarbetas. En regional vårdprocess för förvärvad hjärnskada hos barn startades 2015 
och pågår för att förbättra möjligheterna till rehabilitering.  

Kompetensförsörjning 
Under 2016 har den svåra problematiken med brist på sjuksköterskor, specialistläkare och 
vårdplatser inom barncancervården kulminerat. I slutet av 2016 har verksamheten fått löfte om 
ökade resurser för att kunna öppna 19 vårdplatser. Rekrytering av sjuksköterskor och 
specialistläkare pågår.  

Forskning 
Samtliga patienter som diagnostiseras på Barncancercentrum ingår i någon typ av 
behandlingsstudie, ofta nordiska men även europeiska studier. Till exempel ingår samtliga barn och 
ungdomar (samt nu även vuxna upp till 45 år) med akut lymfatisk leukemi i den Nordiska ALL-
studien (NOPHO-ALL 2008).  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

19 

Blodcancer: Myelom 
Processägare: Cecilie Hveding Blimark. Statistiker: Anna Genell.  
Registerkoordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Standardiserat vårdförlopp 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) för myelom har införts i april 2016 på alla hematologienheter. 
Införande av koordinatorer och kontaktsjuksköterskor har genomförts. Fasta tider på röntgen och 
för benmärgsdiagnostik, samt SVF-nybesökstid på mottagningen har också införts. Undervisning 
av primärvård samt hematologikollegor har genomförts.  

Det återstår att ha informationsmöten med specialister inom andra specialiteter, till exempel 
ortopedi, njurmedicin och internmedicin.  

Nationellt vårdprogram och nationellt kvalitetsregister 
Ett nationellt vårdprogram publicerades i juni 2016. En genomgång  
av det nya nationella vårdprogrammet har gjorts på regionmöte för 
hematologer. En regional medicinsk riktlinje har också utarbetats 
under hösten och är på remiss.  

Kvalitetsindikatorer inom diagnostik och behandling med målnivåer 
följs på INCA. Täckningsgraden har ett visst eftersläp, men 
indikatorerna visar god följsamhet till det nationella vårdprogrammet  
i diagnostik och behandling. Täckningsgraden över tolv månader är 
cirka 90 procent, men vid tre månader är täckningsgraden svag.  
Där finns en förbättringspotential.  

Resultat i processen 

• Kontaktsjuksköterska: Nätverket för hematologisköterskor rapporterar att alla enheter i 
regionen nu har infört kontaktsjuksköterska.  

• Regionala nätverk: Ett regionalt nätverk för alla kuratorer på hematologiska enheter har 
skapats. Likaså finns ett nätverk för fysioterapeuter.  

• Rehabilitering: Vi har haft dialogmöten med palliativteamet vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset för att betona vikten av att bidra med cancerrehabilitering hos 
patienter med myelom som inte än har hamnat i livet slutskede. Patienter har nu tagits 
emot på dagvårdsenheten för palliativ rehabilitering.   
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Blodcancer: Leukemi 
Processägare: Hege Garelius. Statistiker: Anna Genell.  
Registerkoordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Diagnoser som ingår 
I den regionala vårdprocessen för leukemi ingår diagnoserna:  

• Akut lymfatisk leukemi (ALL) 
• Akut myeloisk leukemi (AML) 
• Kronisk myeloisk leukemi (KML) 
• Myelodyplastiskt syndrom (MDS) 
• Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) 

Nationella vårdprogram och standardiserat vårdförlopp 

• Införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) för AML har gått bra. Det var förväntat att 
införandet av SVF skulle vara relativt enkelt för AML, eftersom det redan fanns en väl 
etablerad rutin om snabbt omhändertagande vid misstänkt leukemi. 

• Nytt nationellt vårdprogram för ALL är under utarbetning. Första utkastet är klart. 
• Uppdatering av nordiska riktlinjer för MDS pågår. Här har vi inte anpassat riktlinjerna till 

de nationella än. En ny rapport från MDS-registret kom hösten 2016.  
• Nationellt vårdprogram för Myeloproliferativa sjukdomar är också under utarbetning.  

Den första rapporten för perioden 2008–14 publicerades 2016. 

Resultat i processen  

• Kontaktsjuksköterska: Sedan maj 2014 har hematologimottagningen på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset infört att alla patienter ska ha en namngiven kontaktsjuksköterska 
(KSSK) som kan förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov. På 
sektionen finns en kuratorstjänst på 75 procent fördelat på två kuratorer. KSSK i teamen 
har tillsammans med kurator genomgång av patienter som kan bli aktuella för insats av 
kurator en gång per vecka till varannan vecka.  

• Min vårdplan: Är införd på hematologkliniker i Göteborg, Uddevalla och Skövde. Vid 
införandet tillfrågade patienter vad de tyckte om Min Vårdplan. Patienter uttryckte sin 
uppskattning, framförallt hade många saknat en skriftlig tidsplan för sin utredning och 
behandling. Många av patienterna som behandlats under en längre tid vittande om att Min 
Vårdplan var något de hade haft stort behov av under utredningen av sin sjukdom och vid 
tiden för diagnos. En annan stor fördel med Min Vårdplan var att patienterna tyckte att det 
kändes bra att ha utrymme att kunna skriva upp vad de ville veta/ta upp vid sitt nästa 
besök. Patienterna gav även feedback på att formatet i A5 var lättanvänt. 

• Cancerrehabilitering: Nytt för 2016 är att Sahlgrenska sjukhusets arbets- och fysioterapi 
erbjuder regelbunden rehabilitering under och efter cancerbehandling. Rehabiliteringen 
innehåller bland annat individuellt anpassade träningsprogram, gruppträning, stöd och råd 
kring vardagsaktiviteter och hjälpmedel. En informationsbroschyr delas ut till patienter.  
Nytt för 2016 är också en dagvårdsverksamhet på Högsbo sjukhus. Den är till för patienter 
i palliativt skede, oavsett diagnos. Patienterna får individuellt anpassade aktiviteter i syfte att 
öka välbefinnande och funktion, som i sin tur kan skapa ökad livskvalitet.   
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Forskning och utveckling 
Projektet Photovoice för MDS-patienter har under året bland 
annat presenterats vid International Forum on Quality and 
Safety in Healthcare i Göteborg och Singapore. Photovoice är 
en metod som har börjat användas alltmer de senaste åren som 
stöd till patienter att skapa en sammanhängande berättelse.  

I Photovoice dokumenterar patienterna/klienterna sina 
berättelser med hjälp av bilder. Sammantaget visar 
erfarenheterna att Photovoice och patientberättelser tillsammans kan vara kraftfulla tekniker för att 
fördjupa förståelsen för patienternas upplevelser av vardagen med svår sjukdom och hur de 
uppfattar och tolkar begreppet egenkraft. 

Unga vuxna med cancer deltog under 2015–2016 i ett projekt lett av Anna Ringheim, 
utvecklingsledare vid RCC Väst, där även de regionala processägarna för lymfom och leukemi 
deltog. Arbetet resulterade i masteruppsatsen Att modellera för ett lärande. Projektet var ett 
aktionsforskningsprojekt där unga vuxna, närstående och medarbetare utvecklar former för 
erfarenhetsbaserat förbättringsarbete i hematologisk vård.   

Blodcancer: Lymfom/KLL  
Processägare: Herman Nilsson-Ehle. Statistiker: Anna Genell.  
Registerkoordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp 
Under 2016 fastställdes Nationellt vårdprogram för Aggressiva  
B-cellslymfom, kroniskt lymfatisk leukemi (KLL) och mantelcellslymfom. 
Arbetet med att ta fram regionala medicinska riktlinjer för dessa  
diagnoser påbörjades under året.  

I december fastställdes även standardiserat vårdförlopp (SVF) för  
lymfom och KLL. Här är de angivna maximala ledtider från remiss till 
behandlingsstart något kortare än i den gamla versionen.  

Resultat i processen 

• Ordination av cytostatika: Övergång till ett databaserat ordinationssystem för cytostatika 
inleddes 2016. Det kommer att bygga på ett nationellt regimbibliotek. Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Uddevalla sjukhus kommer att delta i pilotfasen.  

• Kvalitetsregister: Under 2016 gjordes en uppsamling av täckningsgrader i INCA för 
lymfom och KLL. För anmälningsblanketter är det 100 procent täckningsgrad för KLL till 
och med 2016. För lymfom är det 95-100 procents täckningsgrad 2015 och 2016. 
Behandlings- och uppföljningsblanketter sackar efter i Västra sjukvårdsregionen,  
liksom i riket. 

• Kontaktsjuksköterska: Namngiven kontaktsjuksköterska har nu införts på 
hematologienheterna. Det finns en lång informell tradition i detta och man kan ibland 
acceptera att det står två namn. Eftersom patienten under både diagnostik- och 
behandlingsskedet oftast är på samma enhet är kontinuiteten mellan patient och 
kontaktsjuksköterska mycket god. 

• Kompetensförsörjning: Vi har identifierat två dominerande hot vad gäller 
kompetensförsörjning. Det första är brist på sjuksköterskor, vilket har lett till stängda 
vårdplatser. Det andra är pensionsavgångar bland läkarna.   
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Analys av ledtider 
Fullständig SVF-genomgång av 60 startade lymfompatienter visade att 80 procent startade inom  
22 dagar, resterande 12 patienter med viss fördröjning. Tack vare koordinator och en sjuksköterska 
med lång erfarenhet av hematologi har vi kunnat erbjuda korta ledtider från remiss till första besök.  

Genom förbokade tider till datortomografi (CT) och benmärgsbiopsi har stadieindelningen gått 
snabbt. Det har varit problem att få tid till operation för lymfkörtelbiopsi samt svar från 
patologisk-anatomisk diagnos (PAD-svar)och svar på CT.  

PAD-svar till regionen har tagit extra dagar i anspråk på grund av lokal hantering av prover som 
ändå ska till SU/Sahlgrenska sjukhuset för diagnostik. Vissa genanalyser av betydelse för val av 
behandling vid KLL görs enbart på Sahlgrenska sjukhuset. Dessa prover tar nu för lång tid. Man 
anger två veckor när vårdprogram föreskriver en vecka.    

Bröstcancer 
Processägare: Roger Olofsson Bagge och Zakaria Einbeigi. Statistiker: Chenyang Zhang.  
Registerkoordinator: Elisabeth Kobb. Utvecklingsledare: Anna Karevi Verdoes. 

Resultat i processen 

• Psykosocialt stöd: Patienterna har tillgång till psykosocialt stöd  
på alla bröstenheter.  

• Min vårdplan: Individuell vårdplan har utarbetats regionalt inom  
ramen för Rosa boken för patienter med tidig bröstcancer och har  
publicerats i en nyutgåva. Min vårdplan ser olika ut på enheterna  
för metastatisk sjukdom och förbättras kontinuerlig.  	

• Kontaktsjuksköterska: Finns nu för alla patienter på alla  
bröstenheter.  

• Cancerrehabilitering: Fungerar bra i Borås och är under  
utbyggnad på övriga enheter. Olika enheter har kommit olika långt i arbetet.  

• Standardiserat vårdförlopp: Arbete med standardiserat vårdförlopp är påbörjat i hela 
regionen. De flesta enheter har en fungerande struktur och uppfyller kraven för ledtider 
(förutom SU/Sahlgrenska sjukhuset).	

• Kompetensförsörjning: Kartläggning inom onkologin skedde 2015 och ledde till beslut 
om finansiering av tio ST-tjänster av vilka flera redan är tillsatta inom Västra 
Götalandsregionen. Varberg har från och med oktober 2016 egen onkolog, vilket innebär 
att alla bröstenheter i regionen har minst en egen onkolog. 

• Bröstbevarande kirurgi: Ökande mängd bröstbevarande kirurgi. 

Kunskapsspridning och möten 

• Dialogturné till samtliga bröstenheter i regionen genomfördes. Turnén har gjort att varje 
enhet har haft möjlighet att studera sina egna data från INCA-registret som ett underlag för 
fortsatt förbättringsarbete.  

• Arrangerade Västsvenska bröstmötet i Borås med cirka 90 deltagare från hela regionen.  
• Under hösten hölls ett gemensamt internat mellan Södra och Västra sjukvårdsregionen i 

syfte att harmonisera riktlinjer för utredning, behandling och uppföljning av patienter med 
bröstcancer.  

• Deltagande i möten nationellt och regionalt för INCA, samt möten med utveckling av det 
nationella kvalitetsregistret. 
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• Deltagande i SweBCGs (svenska bröstcancergruppens) möte på våren och hösten, där 
processägare även har valts in i styrelsen. 

• Möte med den nationella vårdprogramgruppen och regelbundna arbetsutskottsmöten.  

Forskning och pågående projekt 

• Deltar i projekt i värdebaserad vård inom Sveus för bröstcancer.  
• Arbete med uppdatering av regional medicinsk riktlinje för utredning av misstänkt  

bröstcancer inom ramen för SVF och i samarbete med primärvården.  
• Via INCA pågår ett nationellt projekt för prognosbedömning av små brösttumörer.  
• Fyra avhandlingsarbeten pågår där underlag till studierna delvis hämtas från INCA. 
• Arbete har påbörjats för att stötta uppbyggandet av kliniska prövningsenheter på alla 

sjukhus i regionen, med syfte att alla bröstenheter ska kunna inkludera patienter i kliniska 
prövningar. Detta sker i samarbete med Gothia Forum. 

Bukspottkörtelcancer 
Regional processägare: Svein Olav Bratlie. Statistiker: Katrin Gunnarsdóttir.  
Registerkoordinator: Siv Lantz. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Standardiserat vårdförlopp 
Införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) startade i april. En redovisning av resultat för de 
övre gastrointestinala diagnoserna gjordes vid regiondagen under hösten. Koordinatorfunktionen 
och kontaktsjuksköterskefunktionen är etablerad och relativt välfungerande.  

Efter införandet av SVF ser vi ett gott flöde kring utredning och multidisciplinär konferens, men 
ett stort bekymmer med tillgång till såväl kurativt syftande kirurgi som till onkologisk 
tumörspecifik behandling. 

Nivåstrukturering, vårdprogram och RMR 
Det nationella vårdprogrammet reviderades under 2016. En regional medicinsk riktlinje (RMR) för 
regional tillämpning godkändes och blev aktuellt för ordnat införande. Introduktionsfinansiering 
ges med 2,3 miljoner kronor årligen till och med 2018. Medlen ska bland annat användas för 
utveckling av kontaktsjuksköterskefunktion, dietist, kurator och övre gastrointestinal konsult samt 
ökad bilddiagnostik. 

SU/Sahlgrenska sjukhuset är utnämnt till ett av två nationella centrum för handläggning av lokalt 
avancerad bukspottkörtelcancer (LAPC). 

Resultat i processen 

• Femårsöverlevnaden i hela gruppen har ökat från fem till sex procent. 
• Mer än 30 procent av nyinsjuknade går till kurativt syftande kirurgi.  
• I den opererade gruppen är treårsöverlevnaden 35 procent.  
• Vårdtiderna har kortats jämfört med 2012.  
• Morbiditets- och mortalitetssiffror står sig väl jämfört med europeiska data. 
• Kvalitetsregistret har en hög täckningsgrad, 97 procent.  
• Valideringsarbete av registret är avslutat och redovisat i den nationella styrgruppen.  

Det medför att ansökningar om datauttag för forskning kan beviljas. Tio ansökningar 
(varav en från Västra sjukvårdsregionen) är beviljade för uttag 2016.  
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Endokrina buktumörer och buksarkom  
Processägare: Viktor Johansson. Statistiker: Leyla Nunez. Registerkoordinator: Kerstin Dreymertz. 
Utvecklingsledare: Anna Karevi Verdoes. 

Start av regional vårdprocessgrupp och förslag till RMR 

• Under året startades en regional vårdprocessgrupp med representanter från alla sjukhus.  
• Förslag till en regional medicinsk riktlinje (RMR) med konsekvensbeskrivning och process-

kartor för neuroendokrina buktumörer har arbetats fram. Gruppen är överens om att 
försöka föra tillbaka patienterna till sina hemsjukhus för fortsatt uppföljning och kontroll. 

Gynekologisk cancer: Livmoderhalscancer 
Processägare: Pär Hellberg och Marie Svahn/Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf.  
Registerkoordinatorer: Britt-Marie Landin och Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Nationellt vårdprogram, RMR och standardiserat vårdförlopp 
Ett nationellt vårdprogram och en regional medicinsk riktlinje (RMR) har arbetats fram under året, 
men är ännu inte godkända. Möten i den regionala vårdprocessgruppen har hållits, med anledning 
av att det nationella vårdprogrammet håller på att slutföras. Den regional medicinska riktlinjen 
kommer i allt väsentligt att följa det nationella vårdprogrammet.  

På nationell nivå har riktlinjer för standardiserat vårdförlopp (SVF) utarbetats och fastställts. 
Regionalt har en kartläggning gjorts av nuvarande utredning och behandling, inklusive ledtider, 
inför start av SVF. 

Resultat i processen 

• Låg grad av komplikationer: Uppföljning av komplikationer efter kirurgi visar att dessa 
ligger på en låg nivå och väsentligen oförändrad jämfört med tidigare år. 

• Förbättrad strålbehandling: Ett stort arbete har lagts ner för att förbättra resultaten av 
strålbehandling både vad gäller överlevnad och för att minska biverkningar. Dosplanering 
börjar nu ske med hjälp av magnetisk resonanstomografi (MRI) för mer exakt behandling. 

• Psykosocialt stöd: På alla enheter finns tillgång till kontaktsjuksköterska och kurator.  
• Fokus på komplikationer: På Jubileumskliniken/Gyn finns en särskild enhet för 

cancerrehabilitering med särskild inriktning på att försöka minska de problem som uppstår 
efter extensiv behandling av tumör i lilla bäckenet, inte minst efter strålbehandling. 

• Uppföljning av fertilitetsbevarande kirurgi. Under 2016 har ett arbete gjorts för att följa 
upp kvinnor som har opererats för tidig livmoderhalscancer med fertilitetsbevarande 
kirurgi (livmodertappen tas bort, men livmodern sparas). Graviditeter, recidiv och 
biverkningar har noterats. Resultaten kommer att redovisas nästa år. Uppföljningen görs av 
Cecilia Malmsten, läkare på Kvinnokliniken vid SU/Sahlgrenska sjukhuset.  

Erfarenheter från dialogturné 
Även 2016 höll gyncancerprocesserna sin gemensamma och årligen återkommande turnévecka. 
Under veckan besöker vi gemensamt respektive enhet för att ha ett dialogmöte under en dag. Både 
Hallands sjukhus (Varberg), Södra Älvsborgs sjukhus (Borås), Norra Älvsborgs Länssjukhus, 
Skaraborgs Sjukhus (Skövde) och SU/Sahlgrenska sjukhuset (Göteborg) besöks. Under dagarna 
deltar förutom personal som arbetar direkt inom cancervården även verksamhetschefer. Det ger en 
bra möjlighet att från olika perspektiv belysa de möjligheter till förbättring som finns. 
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Under turnéveckan noteras hur många medarbetare i olika yrkesgrupper det finns på de olika 
enheterna och hur det har ändrats över tid. En slutsats från turnén är att det behöver utbildas 
medarbetare inom flera yrkesgrupper, inte minst sjuksköterskor, för att kunna ge cytostatika.  
Bland läkarna är det främst onkologer med gynekologisk inriktning som saknas. 

Gynekologisk cancer: Livmoderkroppscancer  
Processägare: Januz Marcickiewicz och Marie Svahn/Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf. 
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin och Britt-Marie Landin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) för livmoderkroppscancer kommer att starta i april 2017. Arbete 
med inventering av resurser, identifiering av flaskhalsar och förbättringar av patientprocessen 
startade under 2016. Presentation av kommande SVF har under året genomförts på kvinnokliniker 
vid Hallands sjukhus i Varberg, Södra Älvsborgs sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Sjukhus 
och SU/Sahlgrenska sjukhuset. 

Revision av det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer genomfördes under året och 
genomgick remissrunda två. 

Dialogturné och regionala möten 
Regionala möten med de lokala processägarna för livmoderkroppscancer har genomförts vid fyra 
tillfällen under 2016. Gyncancerprocesserna höll även sin gemensamma turnévecka. Både Hallands 
sjukhus (Varberg), Södra Älvsborgs sjukhus (Borås), Norra Älvsborgs Länssjukhus, Skaraborgs 
Sjukhus (Skövde) och SU/Sahlgrenska sjukhuset (Göteborg) besöktes. Aktuella data presenterades 
för verksamhetschefer, lokala processägare, kontaktsjuksköterskor och övrig utvald personal.  

Resultat i processen 

• Ledtider: En genomgång av processen med identifikation av flaskhalsar har gjorts. En 
effektivare process har utvecklats med borttagande av de tidigare obligatoriska 
läkarbesöken på Jubileumskliniken inför start av kemoterapi efter primäroperation.  

• Kvalitetsregister: Täckningsgraden i det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer 
(inklusive livmoderkroppscancer) är i stort sett 100 procent i Västra sjukvårdsregionen 
sedan starten 2010. Västra sjukvårdsregionens användning av det Svenska kvalitetsregistret 
för gynekologisk cancer (INCA) har blivit en nationell referens som ett utmärkt exempel 
att använda registret i den dagliga verksamheten och förbättringsarbetet.  

• MDK: Multidisciplinära konferenser (MDK) med gynonkologer, tumörkirurger, radiologer 
och patologer har genomförts en gång per vecka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  
I november genomfördes den första MDK på länk till hela regionen. 

• Mål för kirurgi: Minimalt invasiv kirurgi vid livmoderhalscancer är ett tydligt kvalitetsmått 
och Västra sjukvårdsregionen uppfyller målet satt för 2016. 

• Analys av centralisering: Effekten av centraliseringen av högrisk livmoderhalscancer som 
genomfördes i Västra sjukvårdsregionen 2013 är under analys och kan snart redovisas. 

Patientenkäter och patient- och närståendesamverkan 
Styrgruppen för Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer genomförde under 2015 en 
pilotstudie i Västra sjukvårdsregionen och Sydöstra regionen angående patientrapporterade 
kvalitetsmått (PREM) och gynekologisk cancer. Under 2016 togs ny data fram för att utföra 
PREM-enkäter för alla gynekologiska cancerpatienter i Sverige.  
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Patientvänliga data från registret publicerades offentligt på cancercentrum.se i maj 2015 och 
uppdaterades under 2016. Västra sjukvårdsregionen har varit samordnare och representanter från 
patientföreningarna har varit med i utarbetande av patientvänliga data för publicering. 

Gynekologisk cancer: Äggstockscancer 
Processägare: Pernilla Dahm Kähler och Marie Svahn/Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf. 
Registerkoordinator: Britt-Marie Landin och Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Nivåstrukturering gav ökad överlevnad 
Effekten av centraliseringen av äggstockscancerprocessen som 
genomfördes i Västra sjukvårdsregionen 2011 har studerats, 
analyserats och slutligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften 
Gynecologic Oncology under titeln Centralized primary care of 
advanced ovarian cancer improves complete cytoreduction and survival – A 
population-based cohort study.  
Vi redovisar bland annat en signifikant förbättrad överlevnad i 
hela kohorten oavsett behandling från 40 till 61 procent före och 
efter centraliseringen. Resultaten har under året presenterats på 
RCC Västs styrgruppsmöte och uppmärksammats i den nationella 
registertidningen, Cancerfondens rapport och på Sveriges Radios.  

Resultat i processen 

• Ledtider: En effektivare process har utvecklats, till exempel med borttagning av de tidigare 
obligatoriska läkarbesöken på Jubileumskliniken inför start och avslut av kemoterapi efter 
primäroperation. Det möjliggör en mer optimal och kortare tid från primäroperation till 
start av kemoterapi. Gynonkologerna på Jubileumskliniken fastställer alltid en 
gynonkologisk behandlingsplan för alla kvinnor med säkerställd äggstockscancer, men 
behöver inte träffa alla kvinnor. Obligatorisk palpation i narkos görs inte längre. 

• MDK: Multidisciplinära konferenser (MDK) med gynonkologer, tumörkirurger, radiologer 
och patologer har genomförts en gång per vecka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
arbetet med att utforma en MDK för gyncancer på länk till hela regionen startade 2016. I 
november genomförs den första multidisciplinära konferensen på länk till hela regionen. 

• Kvalitetsregister: Västra sjukvårdsregionens användning av Svenska kvalitetsregistret för 
gynekologisk cancer har blivit en nationell referens som ett utmärkt exempel att använda 
registret i den dagliga verksamheten och förbättringsarbetet. Täckningsgraden i registret 
(inklusive äggstockscancer) är i stort sett 100 procent i Västra sjukvårdsregionen sedan 
starten 2008. Ett mycket hårt arbete görs för att upprätthålla den goda täckningsgraden.  

• Patientsamverkan: Patientvänliga data från Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk 
cancer publicerades offentligt på cancercentrum.se i maj 2015 och uppdaterades under 
2016. Västra sjukvårdsregionen har varit samordnare och representanter från 
patientföreningarna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer har varit med i 
utarbetande av patientvänliga data för publicering: Gynekologisk cancer i siffror. 

• Kontaktsjuksköterska: Alla kvinnor med äggstockscancer i Västra sjukvårdsregionen har 
nu kontaktsjuksköterska (KSSK). Funktionen har inte funnits på alla enheter, vilket har 
uppmärksammats på våra årliga dialogmöten. I år kunde alla enheter presentera att de idag 
har namngiven KSSK, om än inte på likartat sätt på alla enheter. Vissa enheter har en mer 
utvecklad och etablerad KSSK-funktion med större tjänstgöringsgrad.  
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Standardiserat vårdförlopp 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) för äggstockscancer startade i april 2016 efter ett års arbete med 
SVF-internat, nulägesbeskrivning och flaskhalsinventering. Presentation av SVF har genomförts i 
öppenvården på Hallands sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Skara-
borgs Sjukhus och SU/Sahlgrenska sjukhuset tillsammans med de andra förloppen som startade. 

Dialogturné och regionala möten 
Gyncancerprocesserna höll även sin gemensamma turnévecka. Både Hallands sjukhus (Varberg), 
Södra sjukhus (Borås), Norra Älvsborgs Länssjukhus, Skaraborgs Sjukhus (Skövde) och 
SU/Sahlgrenska sjukhuset (Göteborg) besöktes. Aktuella data presenterades för 
verksamhetschefer, lokala processägare, kontaktsjuksköterskor och övrig utvald personal.  

Regelbundna regionala möten med de lokala processägarna för äggstockscancer i regionen har 
genomförts vid fyra tillfällen under 2016. Bland annat har det gjorts en genomgång av processen 
med identifikation av brister som kan förbättras på respektive enhet.  

Forskning 

• Publikation i Gynecologic Oncology augusti 2016 med presentation av 
centraliserings/nivåstruktureringseffekten med signifikant förbättrad treårsöverlevnad. 
Arbetet har analyserats och framtagits med hjälp av RCC Väst. 

• En regional studie kring tidig upptäckt och diagnostisering av äggstockscancer (Biomova) 
har pågått under flera år och insamlingen av data slutfördes under 2016. 

Huvud- och halscancer  
Regionala processägare: Eva Hammerlid och Jan Nyman. Statistiker: Erik Holmberg.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Standardiserat vårdförlopp  
September 2015 infördes standardiserat vårdförlopp (SVF) för huvud- och halscancer. Processen 
har därefter diskuterats på de regionala mötena med de lokala processledarna. I Mars 2016 
genomfördes en turné med dialogmöten med samtliga involverade kliniker. Därefter gjordes en 
sammanfattning som skickades ut till samtliga verksamhetschefer och processledare i regionen.  

Vi konstaterade att införandet av SVF har inneburit betydande förbättringar av processen då man 
anställt vårdkoordinator/kontaktsjuksköterska, fått förbestämda tider på röntgen samt två till tre 
fasta tider per vecka för strålbehandling. Dock finns fortfarande en del brister på vissa enheter. 

Åtgärder för att korta ledtider 
Oro för bristande operationstider på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har framförts till 
sjukhusledningen och åtgärder har vidtagits. Vi har upptäckt långa ledtider för patienter som ska få 
postoperativ strålbehandling då den senare delen av behandlingen inte har omfattas av SVF. Bättre 
interna rutiner har skapats för att förbättra logistiken. 

Under 2016 tillkom Koll på läget för huvud- och halscancer på INCA, som innebär att man kan följa 
den egna klinikens, regionens samt landets inrapporterade ledtider kontinuerligt. Det innebär att 
eventuella flaskhalsar förhoppningsvis kan upptäckas tidigare.  

Ny regional medicinsk riktlinje och omvårdnadsgrupp 
Det första nationella vårdprogrammet kom 2015. Därefter omarbetades det regionala 
vårdprogrammet från 2012 till en regional medicinsk riktlinje. Denna publicerades i februari 2016. 
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Under året bildades en omvårdnadsgrupp med representanter från de berörda klinikerna i 
regionen. De flesta är också klinikernas kontaktsjuksköterskor. Ordförande för gruppen ingår i den 
regionala vårdprocessgruppen. Under 2016 har gruppen haft flera möten och som första uppgift 
har man arbetat med att förbättra överrapporteringen mellan sjukhusen.  

Kontaktsjuksköterska finns nu på alla enheter i regionen utom på ÖNH-kliniken vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

Vårdplatsbrist och kompetensförsörjning två utmaningar 
Det finns en generell brist på slutenvårdsplatser för huvud-och halscancerpatienter både på 
länssjukhusen och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Antalet platser har minskat drastiskt det 
senaste året, delvis beroende på problem med sjuksköterskebemanning i slutenvården. Vidare har 
flera enheter slagits ihop med annan verksamhet så att den specifika omvårdnadskompetensen för 
huvud-och halscancerpatienter är svår att upprätthålla. Detta är en oroande tendens.  

Resurserna för specifika rehabiliteringsinsatser saknas eller är begränsad på några av enheterna, till 
exempel tillgång till dietist, sjukgymnast, kurator, med mera.  

Lever- och gallvägscancer  
Regional processägare: Magnus Rizell. Statistiker: Katrin Gunnarsdóttir.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Förbättringar och utmaningar i processen 

• Korttidsöverlevnad för kurativ behandling har ökat. 
• Nästan alla patienter diskuteras på multidisciplinär konferens, vilket är glädjande. 
• Regionalt fungerande Min vårdplan används inte. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en 

egen lösning på papper, men det blir inget levande dokument. 
• Det finns ett stort behov av utbildning för att säkerställa kompetens inom tumörsjukdomar 

vad gäller kirurgi, radiologi, interventionell radiologi, onkologi, patologi och cytologi. 
• En utmaning är att öka kvaliteten på de kirurgiska och radiologiska interventionerna genom 

tekniker som innebär mindre morbiditet för patient och bättre resultat.  

Standardiserat vårdförlopp 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) infördes i april 2016, vilket förbereddes med regionala möten.  
Det stora arbetet för vårdprocessgruppen har bedrivits lokalt i samband med införande av SVF.  

SVF har etablerat ett gott samarbete mellan koordinatorer i regionen. Fortfarande är det en 
minoritet av remisserna som har märkts med SVF. Redan under hösten har vi sett att vissa ledtider, 
till exempel till operation, har gått ner.  

Regional medicinsk riktlinje 
Regional medicinsk riktlinje (RMR) för nationellt vårdprogram levercancer presenterades på 
program- och prioriteringsrådet och blev under 2016 aktuellt för ordnat införande.  

I RMR:en lyfts ett behov av ökat ansvar från Medicin fram. Det föreslås också att regelbundna 
ultraljudsundersökningar (surveillance) vid kronisk leversjukdom ska organiseras.  

Den nya riktlinjen kan innebära förändrade arbetssätt lokalt, vilket måste få ta tid. Under året har 
processen fokuserat på ansvarsfördelning vid utredning och uppföljning av levercellscancer. En 
utmaning är eftergranskning av patologisk-anatomisk diagnos (PAD) och granskning av cytologi. 
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Nationellt vårdprogram 
Förslag till nationellt vårdprogram har slutförts. Ett HTA-arbete (systematisk granskning av 
vetenskaplig litteratur för att ta reda på vilken evidens som finns) om gallblåsecancer har 
genomförts i samarbete med HTA-centrum Sahlgrenska som en del i vårdprogramarbetet. Det 
nationella vårdprogrammet gick under försommaren ut på remissrunda ett och i september på 
remissrunda två. En regional medicinsk riktlinje har föreslagits, med utgångspunkt från föreslaget 
vårdprogram. 

Forskning 

• På nationell nivå pågår flera studier med registeranknytning som avser levermetastaser och 
levercellscancer. En randomiserad studie som har anknytning till registret avseende en ny 
teknik för delning av lever (ALPPS vs portaembolisering) är på väg att avslutas.  

• Regionalt finns inga studier som har initierats av processgruppen, men under 2016 har vi 
samarbetat över sjukhusen och gått med i en dansk-svensk prövarledd studie om 
neoadjuvant kemoterapi vid gallvägscancer.  

• En lokal studie studerar kurativ behandling av gallvägscancer. Lokalt pågår också 
prövarinitierad fas-I studie avseende dendritcellsvaccination.  

Lungcancer  
Processägare: Bengt Bergman och Jan Nyman. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Standardiserat vårdförlopp  
Ett omfattande arbete med styrdokument för standardiserat vårdförlopp (SVF) vid lungcancer på 
nationell nivå genomfördes under 2015. En nulägesanalys har genomförts för Västra 
Götalandsregionen (VGR). Lokala processägare har utsetts och koordinatorer rekryterats. Arbetet 
förankrades vid ett regionalt stormöte under våren 2016. 

SVF för lungcancer startade i VGR i maj 2016. I oktober genomfördes ytterligare ett regionmöte 
för uppföljning av SVF-arbetet. Baserat på dittills registrerade fall verkar ledtiderna ha minskat 
marginellt jämfört med utgångsdata 2012-2015. Eftersom uppföljningsdata är selektiva går det inte 
att dra någon generell slutsats än.  

Problem med kodningsrutiner har diskuterats. En INCA-baserad mall för dokumentation av SVF-
flöde vid lungcancer har tagits fram, med utgångspunkt från arbetet med prostatacancerprocessen. 

Ledtider – förbättringar och utmaningar 
Av ingående delprocesser har förutsättningar för positronemissionstomografi kombinerad med 
datortomografi (PET-DT) förbättrats. Detta eftersom den maskinella kapaciteten har fördubblats 
under hösten 2016 genom två nya PET-kameror i nya bild- och interventionscentrum på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Motverkande faktorer är kompetensförsörjningsproblem 
inom flera områden, samt kapacitetsbrist för strålbehandling. 

Regional medicinsk riktlinje, MDK och registerutveckling 
Regional medicinsk riktlinje för lungcancervård färdigställdes vid årsskiftet 2015/2016 och 
publicerades våren 2016. Framtagningen skedde i bred samverkan med representanter för berörda 
specialiteter, inklusive primärvården. Patientrepresentanter har varit involverade i arbetet. Inom 
omvårdnad har man under 2016 fokuserat på arbete med Min vårdplan. 
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Multidisciplinära konferenser (MDK) hålls två gånger per vecka på Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset med videouppkoppling från regionen. Cirka 65 procent av alla primära behandlingsbeslut 
för lungcancerpatienter fattas i MDK. Många patienter diskuteras även för sekundär behandling. 

Ett omfattande arbete med tillägg av molekylärpatologiska data i det nationella lungcancerregistret 
har genomförts. En ny uppföljningsmodul för behandlingsdata med inriktning på nya läkemedel är 
under implementering. Ett kvarstående problem är inmatningsfördröjning för kliniska data. 

Utveckling av undersökning, analys och behandling 

• Ultraljud: Fortsatt införande av endobronkiellt- och endoskopiskt ultraljud (EBUS/EUS).  
• Patologi/mutationsanalyser: Utveckling av molekylärpatologisk testning för 

behandlingsstöd. Reflextestning av EGFR- och ALK-status infördes 2014/2015 och utförs 
nu på mer än 90 procent vid primär indikation. Under 2015/2016 har man expanderat 
analyserna till ett drygt 20-tal mutationsanalyser i så kallad Next Generation Sequencing 
(NGS). Förberedelser för att även inkludera behandlingsprediktiva RNA-markörer i NGS 
pågår. Införande planeras våren 2017. 

• Nya läkemedel: Ordnat införande av läkemedlet crizotinib vid ALK-positiv lungcancer 
har pågått från 2014 till juni 2016. Beslut om ordnat införande av nivolumab vid 
skivepitelcancer fattades under hösten 2016. 

Matstrups- och magsäckscancer 
Processägare: Ulrika Smedh. Statistiker: Chenyang Zhang.  
Registerkoordinator: Siv Lantz. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Nationellt vårdprogram och nivåstrukturering 
Det nationella vårdprogrammet är under revidering och har under 2016 genomgått en första 
remissrunda. Den regionala processägaren medverkar i den nationella vårdprogramgruppen. Beslut 
om nationell nivåstrukturering av magsäckscancer har tagits på nationell nivå. Både matstrups- och 
magsäckscancer är koncentrerade till SU/Sahlgrenska sjukhuset i Västra sjukvårdsregionen. Här 
ingår även alla patienter från Region Halland.  
 
Standardiserat vårdförlopp 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) för matstrups-och magsäckscancer infördes 2015 och fungerar 
väl. Ett regionalt lärandeseminarium genomfördes under 2016, med högt deltagande från alla 
enheter och professioner. Koordinatorsfunktioner har etablerats vid de regionala enheterna och 
fungerar bra. En regional utbildning för koordinatorer har genomförts och ett nätverk för 
koordinatorer har bildats under 2016. 

Dialogmöte och lärandeseminarium 
Ett lokalt dialogmöte har hållits på SU/Sahlgrenska sjukhuset för avstämning av processen. 
Samordning av dialogmöten med processerna för bukspottkörtelcancer och lever- och 
gallvägscancer har gjorts, vilket har medfört logistiska vinster. 

Ett regionalt lärandeseminarium har hållits för de övre gastrointestinala cancerprocesserna under 
2016, med inriktning SVF och palliation. Det var välbesökt från samtliga professioner och 
regionala enheter, samt Halland. 
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Palliativ konsultation 
Palliativ konsultrond är införd på kirurgkliniken SU/Sahlgrenska sjukhuset för patientgruppen i 
slutenvård och har under 2016 implementerats även i öppenvård. Palliativ konsultrond har även 
införts på SU/Östra sjukhuset med mycket positiva effekter. Även Alingsås lasarett har startat en 
palliativ konsultverksamhet mot kirurgkliniken vilket har varit framgångsrikt.    

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningssituationen på onkologsidan har förbättrats något i Västra 
Götalandsregionen, men ytterligare översyn behövs de närmaste åren. Även i Region Halland är 
situationen förbättrad med tre ST-läkare under utbildning i Varberg och Halmstad.  

När det gäller radiologer, så behövs fler specialinriktade uro- och gastroradiologer. Detta eftersom 
enheten har delats upp i samband med omorganisation vid starten av Bild- och 
interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Omvårdnad och forskning 
Den regionala omvårdnadsgruppen för de övre gastrointestinala processerna har kartlagt 
kontaktsjuksköterskefunktionen och skapat ett regionalt nätverk. Omvårdnadsgruppen har även 
arbetat med Min vårdplan och aktiva överlämningar som inte fungerar helt tillfredställande ännu. 
Kontaktsjuksköterskefunktion i regionen är etablerad och välfungerande. 

Klinisk patientnära forskning avseende diagnoserna pågår i Västra sjukvårdsregionen. Den 
grundforskning som pågår verkar ha gott stöd.  

Njurcancer 
Processägare: Magnus Fovaeus och Åsa Jellvert. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Resultat i processen 

• Ökad överlevnad: Den relativa femårsöverlevnaden ökar på grund av tidig diagnostik och 
ökad användning av målriktade läkemedel. Överlevnaden är nu uppe i 71 procent.  

• Nivåstrukturering: Den regionala medicinska riktlinjen har minskat antalet sjukhus som 
opererar njurcancer. Målet är att minst 25 operationer för njurcancer per år ska utföras vid 
varje enhet och med en tydlig nivåstruktur. Det har möjliggjort en mer differentierad 
kirurgi och med bättre kvalité. 

• MDK: Multidisciplinär videokonferens (MDK) med deltagande av Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Södra Älvsborg sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Uddevalla sjukhus 
sker veckovis. Även Hallands sjukhus Varberg har inkluderats. Anmälan till MDK har 
omarbetats och förenklats. 

• Min vårdplan: Är inte generellt implementerad i Västra sjukvårdsregionen än, men har 
under 2016 införts vid urologmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

• Kontaktsjuksköterska Andelen patienter med namngiven kontaktsjuksköterska (KSSK) 
har ökat över tiden. KSSK för njurcancer finns vid alla sjukhus som bedriver 
njurcancerkirurgi, men arbetsuppgifterna och tillgängligheten varierar. På Skaraborgs 
Sjukhus i Skövde finns till exempel KSSK för de flesta patienter, men är inte namngiven.  

• Psykosocialt stöd: En kurator är engagerad i den regionala vårdsprogramgruppen. 
Patienter och närstående informeras om möjlighet till kurator. 
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• Dialogmöten och utbildningsinsatser: Möten med lokala processägare och det regionala 
nätverket för KSSK har genomförts genom dialogturné och regionalt vårdprocessmöte för 
att skapa samsyn i tolkning av riktlinjer och vårdprocess. Utbildning av inrapportörer till 
kvalitetsregister har ägt rum vid en regional registerdag. 

Standardiserat vårdförlopp – nuläge och utmaningar 
Ett nationellt styrdokument och beskrivning av standardiserat vårdförlopp (SVF) skrevs i augusti. 
Välgrundad misstanke om cancer, filterfunktion, flödesschema och utredningsförlopp definierades. 
En regional nulägesbeskrivning togs fram av regional processägare tillsammans med stödteam vid 
RCC Väst. Den beskriver patientgruppen och deras väg genom vården och innehåller en baslinje-
mätning av aktuella ledtider. Västra sjukvårdsregionen har som helhet mycket långa ledtider från 
välgrundad misstanke till behandling. Det råder stor enighet om att samtliga förvaltningar saknar 
operationstider och utbildade urologspecialister. Det råder även brist på personal och utrustning 
inom bild- och funktionsmedicin. 

Nationellt nätverk, patientöversikt och forskning 
Ett nationellt nätverk finns för onkologer som arbetar med njurcancer inom ramen för Svensk 
förening för urologisk onkologi, tumörgrupp njurcancer. Arbetet har fokuserat på utveckling av 
Patientöversikt Njurcancer och den onkologiska delen av vårdprogrammet, liksom falldiskussioner. 
Patientöversikten ger återkoppling i realtid på data i kvalitetsregistret. Data presenteras som en 
grafisk översiktsbild och underlättar vid behandling av patienter med njurcancer. Översikten 
startade 2014 och andelen registrerade patienter ökar successivt. Styrgruppen för Nationella 
njurcancerregistret har skapat en databas med länkar till ett tiotal andra medicinska 
befolkningsregister (RCC-BaSe). Vi har som representanter deltagit i konstituerande möte där vi 
har beslutat om policy och riktlinjer för användning av databasen i forskningssyfte. 

Prostatacancer 
Processägare: Johan Stranne och Ingela Franck Lissbrant. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Marie-Louise Jakobsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Resultat i processen 

• Aktiv monitorering: Andelen män med lågriskcancer som erbjuds aktiv monitorering är 
hög. Några enheter uppnår 100 procent.  

• Kurativ behandling: Andelen patienter med lokaliserad högriskcancer som erbjuds 
kurativt syftande behandling har fortsatt att öka, men är fortfarande lägre än 
riksgenomsnittet och lägst i landet. Vilken typ av behandling som ges varierar fortfarande 
stort mellan olika enheter. Män med lokalt avancerad tumör erbjuds kurativt syftande 
behandling i ungefär samma utsträckning som tidigare och motsvarar riksgenomsnittet.  

• Ledtider: Tyvärr kvarstår problemet med mycket långa väntetider till start av postoperativ 
strålbehandling. Endast femton procent av patienterna startar strålbehandling inom 
föreskrivna 30 dagar, långt ifrån målnivån på 80 procent.  

• Multidisciplinär konferens: Är nu välfungerande. Alla stora enheter och några små är 
anslutna. Nästan tre fjärdedelar av högriskpatienterna diskuterades på MDK innan 
behandling. Enstaka enheter når nu upp till målnivån på 80 procent.  

• Rapportering till kvalitetsregister: Under 2016 ses en kraftigt förbättrad inrapportering 
av indikatorer avseende diagnostik, utredning och behandling, jämfört med 2014 och 2015. 
Mycket glädjande är att inrapporteringen av kurativt syftande strålbehandling fortsätter att 
förbättras jämfört med tidigare år, vilket beror på förbättrade rutiner.  
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Standardiserade vårdförlopp – ledtider och uppföljning 
Införandet av standardiserat vårdförlopp (SVF) har inneburit  
något förbättrade väntetider. Spridningen mellan sjukhusen i 
Västra sjukvårdsregionen är fortfarande stor (13–35 dagar). 
Tiden från remiss till start av kurativt syftande behandling för 
män med högriskcancer har minskat, från 132 till 110 dagar.  

Under året har vi arbetat fram en uppföljningsmodul på INCA 
i form av ett generiskt arbetsverktyg för koordinatorer i alla 
SVF. I modulen finns möjlighet att på kliniknivå följa alla egna 
ingående ledtider i realtid, vilket är nödvändigt för 
kvalitetsarbete. Genom att använda en nationell gemensam 
plattform följer informationen med vid byte av olika vårdgivare 
– offentliga såväl som privata. Vi har genomfört koordinators-
utbildning för SVF-INCA samt lärandeseminarium. Vi har 
dessutom spridit information om verktyget på regional och  
nationell nivå. 

Kontaktsjuksköterska och psykosocialt stöd 
Andelen patienter som har fått en namngiven kontaktsjuksköterska (KSSK) är fortsatt hög  
(90 procent). Det är glädjande att flera enheter når upp till målnivån på 100 procent. Tyvärr finns 
en enhet med så låg andel som 23 procent.  

KSSK bör närvara vid cancerbesked och i samband med detta upprätta Min vårdplan. Vid det 
första mötet identifieras också patientens sociala situation och om patienten har minderåriga barn. 
Information om möjligheten till kuratorskontakt ges alltid i samband cancerbesked. Alla patienter 
får också ProLivs kunskapspaket med allmän information om prostatacancer och kontaktuppgifter.  

Patient och närstående har efter diagnosbesked möjlighet till telefonkontakt med KSSK som kan 
vidarebefordra kontakt med läkare eller kurator om behov finns. I de fall patienten har svårt att 
fatta beslut om behandling har KSSK en viktig roll att fylla.  

Cancerrehabilitering, Min vårdplan och aktiva överlämningar 
Vid cancerrehabilitering identifierar kontaktsjuksköterskan patientens fysiska, psykiska, sociala och 
sexuella behov och kan vid behov koppla in lämplig yrkeskategori. Detta är ett arbete som sker 
fortlöpande från diagnos. För att underlätta dokumentationen av cancerrehabilitering är det 
önskvärt att det tillkommer ett nytt sökord/en flik i journalsystemet Melior där detta kan 
dokumenteras och uppdateras. 

Omvårdnadsgruppen har tagit beslut om att alla i regionen ska använda samma Min vårdplan. 
Under året har det utarbetats en Min vårdplan prostatacancer. En annan diskussion som förs i 
gruppen är den om aktiva överlämningar. I nuläget fungerar det inte enligt gällande riktlinjer.  

Nationellt vårdprogram 
Under 2016 har ny uppdatering av det nationella vårdprogrammet arbetats fram. De stora 
förändringarna är en ökad användning av magnetkamera (MR) vid diagnostik, tydligare riktlinjer 
för ärftlig prostatacancer och en stor omarbetning av hela avsnittet om icke kurativ behandling 
med tydligare instruktioner om hur de nya läkemedlen ska användas.  
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Sköldkörtelcancer  
Processägare: Jakob Dahlberg. Statistiker: Katrin Gunnarsdóttir.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp 
Arbetet med revidering av nationellt vårdprogram har pågått sedan 2015 och godkändes i 
december 2016. Det reviderade nationella vårdprogrammet gäller från och med 1 januari 2017.  

Standardiserat vårdförlopp (SVF) för sköldkörtelcancer blev under november godkänt och 
kommer att gälla från och med april 2017. Det har arbetats fram parallellt med revideringen av det 
nya nationella vårdprogrammet för att riktlinjerna ska harmoniera.  

Saknas kontaktsjuksköterskor och resurser inom radiologi och patologi 
Kontaktsjuksköterska finns ännu inte på alla regionens enheter som behandlar sköldkörtelcancer. 
Det uppmärksammades på dialogturnén som gjordes under året och enheterna håller på att se över 
funktionen. Andra gemensamma problem som framkom är brist inom framför allt radiologi och 
patologi. Det finns redan idag resursbrist inom dessa områden och många befarar att SVF kommer 
att innebära ett ökat behov som inte kommer att kunna tillgodoses. En vanlig synpunkt är att de 
brister som finns inte går att åtgärda med ekonomiska medel eftersom det finns en generell 
nationell kompetensbrist inom framför allt radiologi och patologi. 

Kompetensutveckling 
I oktober 2016 arrangerades en utbildningsdag i ultraljudsdiagnostik och ultraljudsledd cytologi av 
sköldkörteln under ledning av Lars Rostgård (radiolog), Akif Demir (cytopatolog), Andreas Muth 
(kirurg) och Jakob Dahlberg (kirurg). 

Kompetensförsörjning en utmaning på SÄS 
På de flesta enheter i regionen finns tillräcklig kompetens, undantaget Södra Älvsborgs sjukhus 
(SÄS). Under sommaren 2016 gick den lokala representanten i pension och hen har ensam hanterat 
alla patienter med sköldkörtelcancer i SÄS upptagningsområde. Någon efterträdare finns inte.  

Under hösten 2016 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset bemannat SÄS med målet att lära upp en 
kirurg till att fungera självständigt. Utvärdering kommer att ske under våren 2017. Mottagningen på 
SÄS har inte haft någon organisation med kontaktsjuksköterskor och koordinatorer. Detta behöver 
byggas upp och arbete pågår.  
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Tjock- och ändtarmscancer  
Processägare: Stefan Skullman och Susanne Ottosson. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Licky Östman. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Standardiserat vårdförlopp 
Regionala och lokala lärandeseminarium kring standardiserade vårdförlopp (SVF) genomfördes 
under våren 2016. Koordinatorer finns på alla sjukhus. Förbokade röntgentider finns på de flesta 
sjukhus. Vissa sjukhus har inte haft det behovet utan har fått sina utredningstider mycket snabbt. 
Endoskopister (eller kontaktsjuksköterskor) skriver i många fall röntgenremisser enligt mall. 
Förbokade tider finns för koloskopi, läkarbesök och eventuell preoperativ strålning. 

SVF startade enligt plan i maj på samtliga sjukhus i regionen (Varberg startade redan i januari). 
Registrering av SVF-data via INCA startade i november 2016. Vi kan ännu inte skilja på siffrorna 
för tjocktarmscancer och ändtarmscancer, vilket är nödvändigt för fortsatt processutveckling.  

Dialogturné och regiondag 
Under en vecka i april 2016 besöktes Västra sjukvårdsregionens samtliga åtta sjukhus, inklusive 
Varberg. Färska kvalitetsregisterdata presenterades och diskuterades. En genomgång inför SVF-
starten gjordes också. Vårdprogrammötet som avslutar dialogturnén sammanfattade läget i 
regionen och aktuella problem diskuteras.  

På höstens regiondag med tema behandling av metastaser deltog cirka 75 personer. INCA-
rapportörsutbildning genomförs en gång per termin. 

Nationellt vårdprogram, nivåstrukturering och metodutveckling 
Nationella vårdprogrammet för analcancer blev klart vid årsskiftet. Nivåstrukturering är beslutad 
och SU/Sahlgrenska sjukhuset är en av fyra sjukhus i Sverige som behandlar med radiokemoterapi 
och en av två (SU/Östra sjukhuset) som gör salvagekirurgi (”räddande” kirurgi).  

Flera sjukhus har hög andel patienter som deltar i kliniska studier. Kliniska resultat och senaste 
forskningsrön diskuteras vid regionmöten och dialogturnéer. Nya metoder introduceras under 
ordnade förhållanden, till exempel robotkirurgi på SU/Östra sjukhuset. Där testas även en ny 
metod vid operation för rektalcancer (TaTME). Båda metoderna introduceras med etiskt tillstånd. 

Resultat i processen 

• Vi har en alltmer likriktad vård i regionen, samarbetet  
i nätverket är mycket gott.  

• Alla sjukhus har egen multidisciplinär konferens och  
deltar i de regionala konferenserna levermetastasrond  
och rektalcancer T4 rond.  

• Kontaktsjuksköterska finns på alla sjukhus. 
• Min vårdplan (se bild) används idag på alla åtta sjukhus  

i regionen inklusive Varberg. I huvudsak används  
PinCore som har forskats fram i regionen. 

• Utbildningsmässigt genomförs nu en satsning på onkologförsörjningen i regionen.  
• En ackrediteringsutbildning av kolorektalkirurger har startat i samarbete med Södra 

sjukvårdsregionen.   
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Brist på sjuksköterskor och endoskopister 
Kompetensförsörjningen är som helhet godkänd i Västra sjukvårdsregionen på läkarsidan. Det 
finns dock två stora problem. Det ena är bristen på sjuksköterskor, framför allt operations-
sjuksköterskor. Bristen leder till stängda operationssalar, svårigheter att få in operationer i tid samt 
stora undanträngningseffekter för övrig benign kirurgi.  

Det andra stora problemområdet är endoskopin. I stort sett alla patienter börjar sitt SVF här och 
även här har väntetider på mindre prioriterad skopi ökat kraftigt. Tyvärr kommer man att hitta en 
och annan cancer i den lägre prioriterade gruppen utan tillräckligt allvarliga symtom för att platsa 
inom SVF. Här finns konkreta exempel på att det redan har skett.  

Tumörer i centrala nervsystemet (CNS-tumörer) 
Processägare: Marie Sjögren. Statistiker: Christian Staf.  
Registerkoordinator: Siv Lantz. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Standardiserat vårdförlopp har införts 
Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) infördes i maj. Under året var det ett stort fokus på att få 
igång SVF på samtliga sjukhus. Patienter har inkluderats vid alla berörda sjukhus. Gemensamt 
regionalt SVF-möte hölls i maj med ett 50-tal deltagare från skilda enheter och professioner. 
Primärvårdsutbildning samt lokala uppstartsmöten om SVF har hållits i alla delar av regionen.  

Brist på neurorehabilitering 
Regionala processgruppsmöten hölls vid tre tillfällen under året. Processgruppen har kartlagt 
tillgången till neurorehabilitering för patienter med hjärntumör i regionen, vilken tyvärr är mycket 
begränsad trots ett stort behov. Ett gemensamt projekt med neurorehab i Högsbo gällande 
rehabilitering för patienter med lågmaligna primära hjärntumörer har inletts. Projektplan är klar 
och finansiering eftersöks. Initialt är det ett SU-projekt, som sedan förhoppningsvis ska kunna 
utgöra inspiration/modell för andra delar av regionen. 

Fler kontaktsjuksköterskor 
Kontaktsjuksköterska (KSSK) finns vid samtliga enheter i regionen som utreder och/eller 
behandlar patienter med hjärntumör, undantaget Kungälvs sjukhus där funktionen ersätts av 
särskilt hög tillgänglighet till patientansvarig läkare. Det finns ett regionalt kontaktsjuksköterske-
nätverk där 13 KSSK ingår. Vid starten av processarbetet år 2010 fanns bara tre KSSK i regionen. 

Patientinformation 
En informationspärm för patient och närstående har tidigare tagits fram. 
Innehållet skräddarsys efter patientens diagnos och aktuella behov. 
Informationsbladen till pärmen fylls på och uppdateras kontinuerligt. 
Kompletterad med lokal information, till exempel telefonnummer till 
kontaktsjuksköterska och tid för nästa besök, utgör pärmen patientens 
vårdplan. Pärmen har fått positiv uppmärksamhet även av patienter och 
vårdpersonal i andra delar av landet som har önskat använda materialet  

Kompetensförsörjning en stor utmaning 
Problem med kompetensförsörjning finns på flera enheter. Bristen på onkologer och neurologer är 
stor och sjuksköterskebristen leder till platsneddragningar som medför sämre kvalitet och 
effektivitet i vården. Kompetensförsörjningen är en central fråga som inte bara handlar om 
rekrytering, utan minst lika mycket om att behålla befintlig kompetent högspecialiserad personal.  
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Urinblåsecancer 
Processägare: Viveka Ströck och Elisabeth Öfverholm. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Marie-Louise Jakobsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Dialogturné och regionalt möte 
Under vecka tio anordnades en regional dialogturné med de övriga urologiska processerna då vi 
tillsammans med representanter för RCC Väst besökte de olika verksamheterna i regionen.  

Ett första regionalt möte hölls i juni där olika personalkategorier, en patientrepresentant, samt RCC 
Väst närvarade. Vid mötet beslutades om att starta en omvårdnadsgrupp, som höll möte i 
september.  

Resultat i processen 

• Kontaktsjuksköterska finns på samtliga urologiska enheter och nu även på onkologen. 
Cirka 54 procent av patienterna har en namngiven kontaktsjuksköterska, jämfört med  
52 procent i riket.  

• Arbete med Min Vårdplan pågår. Förhoppningsvis införs Min vårdplan på flertalet enheter 
under 2017. 

• En patientrepresentant finns sedan 2016 knuten till processen och har närvarat vid flera 
möten, både regionalt och nationellt. 

• Cystoskoperande sjuksköterskor finns inom flera verksamheter i regionen och  
fler planeras för utbildning. 

• Användande av intravesikal behandling hos de med T1-tumör har ökat de senaste åren och 
ligger nu på 57 procent jämfört med 55 procent i riket.  

• Kurativt syftande behandling för de med muskelinvasiv sjukdom ligger konstant på cirka 
56 procent, vilket inte skiljer sig signifikant från riket.  

• Användandet av neoadjuvant cytostatika har ökat från under 20 procent de senaste åren till 
48 procent. Fortfarande ligger det dock under rikssnittet på 58 procent. 

• En cytostatikablankett är framtagen som förhoppningsvis kan tas i bruk 2017.   
• Kvalitetsregistren har diskuterats vid två nationella möten.  
• Avseende cystektomirapporten är det inga stora skillnader de senaste åren. Tiden från 

transuretral resektion i blåsa (TURB) till cystektomi ligger fortfarande ganska konstant, 
komplikationsfrekvens likaså.  

• Det har skapats en ny databas, Bladderbase, som utgör en del av de nationella 
kvalitetsregistren och som ska ha en fristående styrgrupp och användas för nationell 
forskning.  

• Ett projekt för en nationell, strukturerad operationsberättelse är under utarbetande. 
Möjligen blir Västra Götalandsregionen pilotlandsting. 
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PSYKOSOCIALT STÖD, REHABILITERING  
OCH PALLIATIV VÅRD 

Cancervårdprocessen  
Processägare: Gunnar Eckerdal. Utvecklingsledare: Frida Smith, Bodil Dower, Chichi Malmström,  
Jessica Mellquist och Shirin Bartholdsson. Processägare tidig upptäckt: Marcela Ewing. 

Cancervårdprocessen är en stödprocess som beskriver och förbättrar det de övriga 
diagnosspecifika vårdprocesserna har gemensamt. Processen kom till eftersom det visade sig att 
många vårdprogram tog upp samma ämnen, vilket blev onödigt dubbelarbete. Detta lyftes i stället 
över till en egen process med ett eget vårdprogram. 

Kunskapsspridning via klinikombud 
Majoriteten av alla kliniker i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med 
cancerpatienter har ett ombud kopplat till Cancervårdprocessen, totalt ett 70-tal personer.  
Ombuden träffas regelbundet för möten kring ett särskilt tema. Under 2016 har två heldagsträffar 
genomförts med cirka 40 deltagare per tillfälle. En enkät bland ombuden föregick träffarna och 
resultaten låg till grund för grupparbeten och föreläsningar. Syftet är att belysa de aspekter av 
cancervård som processen ansvarar för och ge möjlighet att lära mer och att lära av varandra. 

Januarimötet tog bland annat upp långtidsuppföljning efter avslutad cancerbehandling. Marianne 
Jarfeldt, regional processägare för barncancer, var inbjuden för att redogöra för uppföljning av 
vuxna som fått cancerbehandling som barn. Under mötet gavs också en redogörelse för hur 
patientföreträdare deltar i kvalitetsarbetet på hematologen vid Sahlgrenska sjukhuset. Under 
decembermötet berättade en grupp från Borås om ett lyckat projekt med gruppbehandling av 
patienter med fatigue (trötthet). Det andra temat för dagen var Mat och cancer. 

Resultat i processen 
Vårdprocessgruppen stödjer ombuden i deras arbete med att implementera Cancervårdprocessen. 
Framgången varierar, vilket framgår av svaren i enkäterna till klinikombuden.  

• Kontaktsjuksköterska: Både kontaktsjuksköterska och stöd till barn som närstående har 
enligt enkätsvaren nått ytterligare spridning.   

• Min vårdplan: Har fått ytterligare spridning. I ungefär hälften av verksamheterna som 
representeras på ombudsträffarna har någon form av Min vårdplan införts, hittills bara i 
pappersform. Cancervårdprocessen stödjer införandet, men har inte möjlighet att driva 
frågan när det gäller krav på anpassning till datajournal eller tillgänglighet via internet.  

• Smärtlindring: Systematisk smärtskattning genomförs fortfarande i mycket liten 
omfattning. Ämnet har varit upp på flera ombudsträffar, men verksamheterna är generellt 
tröga när det gäller denna viktiga fråga. 

• Psykosocialt stöd: Frågor om vilka patienter som ska rekommenderas kontakt med 
kurator har varit aktualiserade vid flera ombudsträffar. Fortfarande är intrycket att 
psykosocialt stöd huvudsakligen kommer till stånd ”ad hoc” eller när patienten aktivt 
efterfrågar stöd. Målet är att stödet ska ges med utgångspunkt i patientens och den 
närståendes behov och att dessa behov ska kartläggas på ett ordnat sätt.  

• Informationsmaterial: Bakgrundsmaterial till Cancervårdprocessens vårdprogram som 
publicerades på RCC Västs webbplats 2015 har uppdaterats.  

• Patientmedverkan: I vårdprocessgruppen ingår en patientföreträdare.  
Vid varje ombudsträff diskuteras frågan om patientmedverkan i vårdkvalitetsarbete. 
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Flexibel sjukskrivning – projekt med Försäkringskassan 
Västra Götalandsregion och Försäkringskassan har under året  
genomfört ett utvecklingsprojekt för flexibel sjukskrivning. En 
delrapport har lämnats i slutet av hösten och slutrapport ska lämnas 
hösten 2017 då all utvärdering är klar. I projektet har Gunnar Eckerdal 
(regional processägare och ordförande i vårdprocessgruppen) varit  
projektansvarig för regionen. 

Under 2016 har ordföranden besökt ett femtontal kliniker med 
undervisning huvudsakligen om flexibel sjukskrivning. Föreläsningar  
om brytpunktssamtal och ”ej-HLR” (beslut om att avstå hjärt-
lungräddning) har också genomförts. 

Nationellt vårdprogram  
Under året har det inte kommit något nytt nationellt vårdprogram, men arbete pågår med 
Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. I arbetet deltar från RCC Väst Gunnar Eckerdal 
(ordförande och regional processägare) och Chichi Malmström (ledamot och utvecklingsledare). 
En hel del material från Cancervårdprocessen har kunnat utgöra grunden för delar av det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2017. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Utvecklingsledare: Carina Mannefred, Chichi Malmström, Frida Smith och Jessica Mellquist.  

Stort behov av psykosocialt stöd 
Behovet av och intresset för psykosocialt stöd till patienter och närstående uppmärksammas 
alltmer i både vårdprocesser och verksamheter. Specifik kompetens har efterfrågats vid ett flertal 
tillfällen från RCC Västs vårdprocesser. Genom de etablerade nätverken har det varit möjligt att 
snabbt kunna svara upp mot regionala processers behov. 

Regional grupp för cancerrehabilitering  
Under året har fortsatt utveckling av och arbete med en regional arbetsgrupp för cancer-
rehabilitering genomförts. Gruppen har haft fyra arbetsmöten under året där man bland annat har 
delgett varandra erfarenheter från respektive sjukhusförvaltning. Inom ett par förvaltningar har 
projekt inom cancerrehabilitering startats med hjälp av den så kallade sjukskrivningsmiljarden, samt 
andra initiativ, bland annat riktade till kontaktsjuksköterskor inom egen förvaltning.  

Flera förvaltningar har bristande representation i gruppen med hänvisning till resursbrist, trots att 
personer är utsedda från förvaltningsledning. Halland deltar inte alls. Ett av arbetsgruppens 
uppdrag är att ta fram en regionövergripande plan för cancerrehabilitering. Uppdraget blir svårt att 
genomföra när inte alla förvaltningar ges möjlighet att delta. 

Nätverk för kuratorer, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter 
Även utvecklingen av professionsspecifika nätverk för kuratorer, fysioterapeuter, dietister och 
arbetsterapeuter och har fortsatt. Nätverken har haft mellan två och tre arbetsmöten under året. I 
nätverken deltar personer från samtliga förvaltningar. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har 
delvis haft gemensamma möten som gett möjlighet att diskutera gemensamma frågeställningar.  

Nätverken har fokuserat på professionsspecifika frågor, med målet att få ett mer jämlikt 
erbjudande i regionen. Bland annat har texter tagits fram till Cancervårdprocessens webbplats. Ett 
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annat mål är att ha uppdaterade kontaktlistor för hela regionen med utsedd kontaktperson,  
förvaltning och profession. 

Nätverket för kuratorer inom specialiserad palliativ vård i Västra Götalandsregionen har träffats två 
gånger under 2016. Ett syfte med nätverket är att utbyta erfarenheter. Nätverket arbetar med att 
förbättra det psykosociala stödet för patienter och närstående i palliativ vård på respektive sjukhus. 

Patient- och närståendemedverkan 
Det som fortsatt saknas i både den regionala arbetsgruppen och de professionsspecifika nätverken 
är patient- och närstående medverkan. Grupperna har diskuterat det men inte kommit fram till 
någon enkel och praktisk lösning ännu. Detsamma gäller representation från Primärvården. Detta 
är företrädesvis aktuellt för den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering. Svårigheterna 
hänger företrädesvis samman med primärvårdens organisation. 

Ny utbildning för kuratorer i cancervården 
Under året fick RCC Väst två uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra 
Götalandsregionen. Det första är att ta fram ett förslag för en uppdragsutbildning för kuratorer i 
cancervård, liknande den som redan finns för kontaktsjuksköterskor. Under hösten har ett förslag 
till uppdragsutbildning för kuratorer tagits fram. Ärendet gick till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid 
årsskiftet och medel till den nya utbildningen beviljades. Det andra uppdraget är att ta fram 
metoder för uppföljning av och tillgången till psykosocialt stöd. 

Palliativ vård 
Processägare: Elisabet Löfdahl. Utvecklingsledare: Carina Mannefred. Administrativt stöd: Karin Abrahamsson.  

Nationellt vårdprogram och regional medicinsk riktlinje 
Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård från 2012 har uppdaterats under året. 
Processägare Elisabet Löfdahl deltar i styrgruppen. Vårdprogrammet har nu titeln Palliativ vård i 
livets slutskede och lanserades i början av 2017. Det är webbaserat och kommer att uppdateras 
kontinuerligt. Närmast ligger ett nytt avsnitt om palliativ vård för barn. 

Regional medicinsk riktlinje (RMR) för palliativ vård har uppdaterats. Nya delar är ett dokument 
om gränssnitt mellan allmän och specialiserad palliativ vård, en sjukhusanpassad checklista för den 
döende patienten och en handbok i palliativ vård för allmänläkaren. I riktlinjen betonas vikten av 
palliativa konsultteam i akutsjukvård och primärvård, samt ett önskemål om förlängd licenstid för 
webbutbildningen i palliativ vård. En konsekvensbeskrivning har utarbetats och materialet gick ut 
på remiss i december. Ett samarbete har också initierats med barnmedicin Drottning Silvias 
barnsjukhus kring möjligheten att utarbeta en RMR för palliativ vård av barn. 

Kunskapsspridning och dialog 
Den palliativa vårdprocessgruppen har haft tre möten under året, samt 
möten i mindre arbetsgrupper. Ämnen har varit uppföljning av de medel 
som tillkom i form av ordnat införande 2014. Ett dokument som tydliggör 
gränssnittet mellan allmän och specialiserad palliativ vård har tagits fram, 
liksom en handbok i palliativ medicin för allmänläkare och en checklista 
för slutenvården.  

Ett samarbete har inletts med sektorsrådet i allmän-medicin kring 
införande och fortbildning inom palliativ medicin och handboken i 
primärvården. 
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En dialogturné genomfördes till samtliga specialiserade palliativa enheter i Västra Götalands-
regionen. Ingen dialogturné genomfördes i Region Halland, efter samråd med lokal processägare. I 
Halland har ett lokalt arbete påbörjats och man funderar över vilket RCC det är lämpligast att 
samverka med. Ett seminarium kring framtida planering av palliativ vård i Halland planeras 2017. 

Resultat i processen 

• Finansiering av studierektor: RCC Väst har medverkat till att Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset utsett en studierektor för ST i palliativ medicin och under 2016 
finansierat en regional studierektor för ST i palliativ medicin. 

• Diskussion om framtida styrning: Har startat en diskussion med regionala företrädare 
kring framtida styrning och planering av den palliativa vården i Västra Götalandsregionen. 

• Kvalitetsregister: Har startat ett regionalt nätverk för medarbetare som är delregionalt 
ansvariga för Svenska palliativregistret, för att stärka registerarbetet i VGR. Kontakt har 
tagits med registerhållare om ett närmare samarbete under 2017. Trots att samtliga 
nationella stimulansmedel för Svenska palliativregistret togs bort under 2015 har inte 
täckningsgraden på regional nivå minskat utan kvarstår på runt 70 procent. 	

• Psykosocialt stöd: Nätverket för kuratorer inom specialiserad palliativ vård i VGR har 
träffats två gånger under året. Ett syfte med nätverket är att utbyta erfarenheter. Nätverket 
arbetar aktivt med att förbättra det psykosociala stödet för patienter och närstående i 
palliativ vård på respektive sjukhus.	

• Projekt vid Alingsås lasarett: Intervjuer med patienter anslutna till palliativa teamet i 
Alingsås har genomförts av utvecklingsledare vid RCC Väst i samarbete med Alingsås 
lasarett, som en del i ett vårdutvecklingsprojekt.  

PATIENTENS STÄLLNING I CANCERVÅRDEN  

Patient- och närståendemedverkan 
Utvecklingsledare: Anna Ringheim, Bodil Dower, Carina Mannefred, Chichi Malmström och Marie Boethiüs.  
Patient- och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet) har träffats vid ett tiotal olika tillfällen under 
2016. (Mer information finns i verksamhetsberättelsen för PNP-rådet, se separat bilaga.)  
Patient- och närståendeföreträdare finns med i mer än hälften av alla vårdprocessgrupper och 
bidrar på olika sätt med sina perspektiv och kunskaper.  

Patientinformation och önskemål till vården 
Under året spreds broschyren Så vill vi ha det som togs fram av PNP-
rådet 2015. Materialet innehåller patienter och närståendes önskemål 
om omhändertagande och bemötande i cancervården Representanter 
från PNP-rådet har under året blivit inbjudna för att presentera 
broschyren på bland annat: RCC-dagarna (gemensam utvecklingsdag för 
alla regionala cancercentrum), Almedalsveckan, lokala och regionala 
processägarmöten och möten om standardiserade vårdförlopp. 
Materialet har även fått spridning i flera regioner.  

En arbetsgrupp från PNP-rådet har undersökt vilken information som 
idag ges till patienter och närstående och funnit att det kan se väldigt 
olika ut på olika enheter. En sammanställning är gjord med förslag på 
basinformation i patientpärmar. 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

 42 

Kraftens Hus 
En projektgrupp har under året arbetat med förstudien Kraftens hus. Gruppen har bestått av 
deltagare från RCC Väst, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers och Högskolan för 
Design och Konsthantverk. Projektgruppen beslutade att förlägga förstudien i Borås. Eftersom 
ambitionen var att mobilisera krafter i ett brett nätverk med relevanta aktörer i cancerdrabbades liv 
ansågs Borås vara storleksmässigt mer greppbart än Göteborg. Tanken är att förstudien ska utföras 
i något mindre skala, för att man sedan kunna dra lärdom till eventuell spridning till andra städer i 
Västra Götalandsregionen. 

Projektgruppens arbete har byggt på ett livshändelse-
perspektiv, utifrån de cancerberördas perspektiv. 
Arbetet har haft stor delaktighet och högt inflytande 
från både patienter, närstående och privata och 
offentliga aktörer. Förstudien har på så sätt visat på 
viljan och möjligheten att integrera resurser som kan ge 
känslomässigt, praktiskt och socialt stöd och därmed 
förbättra förutsättningarna för patienter och närstående 
under och efter hela sjukdomsförloppet. 

En framgångsfaktor för att åstadkomma denna inriktning är en övergripande samverkan mellan 
många olika aktörer. På så sätt sammanfogas gapen mellan de organisatoriska mellanrum som 
många cancerberörda vittnar om. Designprocessen har baserats på metodik för innovativ 
tjänstedesign och har utgjorts av upptäckt av behov, definiering, utveckling och genomförande.  

Förstudien har genomförts med åtta workshops/fokusgrupper. Där har både patienter, närstående, 
lokala och regionala politiker, samt representanter från Södra Älvsborgs sjukhus, primärvården, 
Borås stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och civilsamhället deltagit. Innehållet har 
anpassats utifrån de resultat som uppnåtts vid föregående workshop. Det har varit ett stort 
engagemang från alla deltagare, vilket har resulterat i ett rikt material av bilder, texter och diagram.  

Vid det avslutande mötet uppnåddes enhet kring en verksamhetsmodell. Gruppen bedömde att 
förverkligandet av Kraftens hus i Sjuhärad är möjlig med resurser motsvarande fyra miljoner kronor, 
300 kvadratmeter och 3-4 medarbetare. En lokal projektgrupp i Borås/Sjuhärad har bildats och 
kommer att arbeta vidare som interimsstyrelse för att undersöka lokaler, finansiering, bidragsgivare 
och för att bredda nätverket. En representant från RCC Väst erbjuder fortsatt projektstöd. Den 
lokala arbetsgruppen har som målsättning att invigning av Kraftens hus Sjuhärad ska ske i september 
2017. Förstudien presenterades för Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i december 2016. 

Utbildningsdagar för patienter och närstående 
I oktober arrangerades en nyhetsdag för patient- och närståendeförerädare där bland annat den 
regionala utvecklingsplanen för cancervården, standardiserade vårdförlopp, journal på nätet och 
hälsofrämjande arbete togs upp. I slutet av dagen fanns utrymme för nätverkande.  

Som final för Mustaschkampen arrangerade RCC Väst, RCC Syd, Cancerkompisar, ProLiv Väst 
och Prostatacancerförbundet en fullspäckad utbildningsdag kring morgondagens patient- och 
närståendestöd för medlemmar i Prostatacancerförbundets 26 föreningar. Under dagen 
presenterade de olika verksamheterna sitt arbete med patient- och närståendestöd och deltagare 
från hela Sverige fick ta del av fördjupande föreläsningar om bland annat svåra samtal, sexualitet 
och samlevnad och aktuell utveckling av vård och behandling av prostatacancer. Deltagarna fick 
även diskutera vad som behövs framöver för att utveckla stödet till patienter och närstående.  
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Photovoice – fångar patienternas upplevelser 
Projektet Photovoice för patienter med Myelodyplastiskt syndrom (MDS) har under året bland 
annat presenterats vid International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg och på 
konferens i Singapore. I Photovoice dokumenterar patienterna/klienterna sina berättelser med 
hjälp av bilder. Läs om projektet under rubriken Blodcancer: Leukemi. 

UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Utvecklingsledare: Carina Mannefred, Frida Smith, Jessica Mellquist och Johan Bengtsson.  
Specialistsjuksköterska onkologi: Nancy Wahl. 

Utbildning palliativ vård 
Ett intensivt implementeringsarbete för 
webbutbildningen har pågått under året i regionen, hos 
de 49 kommunerna och hos privata aktörer. Målet är 
att höja kompetensen inom palliativ vård för alla 
medarbetare hos huvudmännen. Facilitatorerna har 
under 2016 haft lanseringsmöten vid samtliga sjukhus. 
Över 1 100 medarbetare och enhetschefer från både 
Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna 
har deltagit.  

En stor mängd möten har hållits med enhetschefer vid 
de olika kommuner och närsjukvårdsorganisationer i VGR. Ett kompletterande utbildningsmaterial 
har utarbetats på RCC Väst som har tryckts upp och lanserats för att fördjupa kunskaps-
inhämtningen. Arbetsmaterialet har rönt stor efterfrågan och kan beställas kostnadsfritt.  

Under året har 3 700 medarbetare i kommunerna och 1 700 medarbetare i VGR registrerat sig för 
webbutbildningen. På många enheter görs utbildningen i grupp. Då registreras inte samtliga 
individer i systemet, vilket påverkar statistiken. Ett samarbete har också inletts med Institutionen 
för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet för att forska effekterna av utbildningen: 
Bidrar fortbildning via internet till förbättrad palliativ vård? 
Kursen Det nödvändiga samtalet har genomförts vid två tillfällen i samarbete med Palliativa 
Utvecklingsenheten i Lund. Vid årets slut hade 22 läkare, både specialist- och ST-läkare, deltagit i 
utbildningen som är en samtalskurs. Ansvaret att driva kursen vidare 2017 kommer att överföras 
till linjeorganisationen, Palliativt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Utöver ovanstående två utbildningar har en rad olika utbildningsinsatser inom palliativ medicin 
genomförts under året (läs mer under rubriken palliativ vård). 

Kontaktsjuksköterskeutbildning  
Under 2016 utbildade RCC Väst 30 kontaktsjuksköterskor i samarbete med Center for Health Care 
Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola, Lunds Universitet och Högskolan i Skövde. 
Utbildningen är på sammanlagt 30 högskolepoäng och innefattar bland annat allmän onkologi, 
omvårdnad för kontaktsjuksköterskor och ett förbättringsarbete i den egna kliniken. Tillsammans 
med tidigare utbildningsinsatser och ett utbrett nätverksarbete i de olika cancerprocesserna har 
detta lett till att cirka 80 procent av cancerpatienter inom de flesta cancerbehandlande 
specialiteterna i Västra Götalandsregionen har en kontaktsjuksköterska.  
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Cytostatikakörkort och forskarskola 
Utbildning i cytostatikahantering har under årets getts vid sju kurstillfällen av till totalt 113 
deltagare. Av dem som gick utbildningen var 70 sjuksköterskor, 31 undersköterskor och tre läkare. 

Under 2016 gick 31 studenter den kliniska forskarskolan. Fyra kurser på 7,5 högskolepoäng gavs 
och innehöll bland annat klinisk epidemiologi, statistik i klinisk forskning, insamling av data och 
projektplanering. 

KUNSKAPSSTYRNING  

Nationella vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer 
Under 2016 har det tillkommit några nya nationella vårdprogram och flera befintliga har reviderats 
då ny kunskap har tillkommit. De har också uppdaterats för att vara stringenta med framtagna 
standardiserade vårdförlopp. 

Tolv nationella vårdprogram varit ute på remissrunda ett och två: 

• analcancer 
• cancerrehabilitering 
• follikulära lymfom 
• hodgkins lymfom 
• kronisk myeloisk leukemi  
• livmoderhalscancerprevention 

• livmoderhals- och vaginalcancer  
• maligna melanom  
• matstrups- och magsäckscancer 
• prostatacancer 
• sarkom 
• T-cellslymfom 

 

Nio nya och reviderade nationella vårdprogram har blivit godkända och publicerade. 

• aggresiva B-cellslymfom  
• tjock- och ändtarmscancer 
• cancer utan känd primärtumör (CUP) 
• långtidsuppföljning efter barncancer 
• maligna hjärntumörer 

• mantelcellslymfom  
• palliativ vård i livets slutskede 
• peniscancer 
• trofoblastsjukdomar 

 

Gällande regionala medicinsk riktlinjer har mycket revideringsarbete pågått och fem blev klara och 
godkända under året. 

• bukspottkörtelcancer  
• huvud- och halscancer  
• levercellscancer  
• lungcancer 
• långtidsuppföljning efter barncancer 
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KLINISK CANCERFORSKNING OCH INNOVATION  
Sammanställt av: Thomas Björk-Eriksson, docent i onkologi och verksamhetschef vid RCC Väst. 

Klinisk cancerforskning 
Medarbetare vid RCC Väst medverkar i forskningsprojekt rörande överlevnad, cancerprevention, 
förbättrad behandling och eftervård, epidemiologi, onkologi (barn- och vuxen), socioekonomi, 
intensivvård samt vårdkonsumtion och systemdynamisk modellering av behandlingsförlopp. 
Flertalet av dessa studier utgår från nationella kvalitetsregister. RCC Västs läroplattform är ett 
aktionsforskningsprojekt vid Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers  
tekniska högskola.  

RCC Väst medverkar till utvecklingen av infrastruktur för cancerforskning både nationellt och 
regionalt. Bland annat stödjs det regionala införandet av den IT-lösning för strålbehandlingsdata 
(MIQA) som möjliggör semiautomatisk insamling och överföring av stråldata från landets 
strålbehandlingsavdelningar till det nystartade, nationella kvalitetsregistret för strålbehandling. 

RCC Väst har också arbetat aktivt med Cancerstudier i Sverige som är ett nationellt register över 
pågående kliniska studier inom cancervården. Endast studier där det pågår rekrytering av patienter 
finns med i registret. Tanken är att registret ska vara ett stöd för alla våra kunder, både patienter, 
närstående och medarbetare inom cancervården. 

Forskningssamordning 
Inom ramen för nationell forskningssamordning har RCC Väst bidragit till arbetet i den nationella 
arbetsgruppen till stöd för klinisk cancerforskning. Gruppen bereder underlag för RCC i 
samverkan gällande regiongemensamma frågor som rör samordning och stöd till cancerstudier.  

Den aktuella arbetsgruppen, Nätverk för samordning av kliniska cancerstudier (NASKC), har varit 
igång sedan hösten 2015. Caroline Olsson från RCC Väst är ordförande. Inom området 
läkemedels- och multicenterstudier har arbetet fokuserat på metoder för att snabbt nå ut med 
studieförfrågningar och för att identifiera rätt studiepatienter. En begränsad inventering av hur 
andra länder hanterar kliniska cancerstudier har genomförts.  

Gruppen har också arbetat med klarlägganden av de juridiska 
förutsättningarna för att koppla biobanksdata med kliniska 
data/registerdata utifrån inhämtat samtycke vid biobankning.  
Det gäller både för data som finns sparad i biobank och för framtida 
datainsamlingar. Arbetet har skett med stödd av juridisk expertis och 
Nationellt Biobanksråd. För att ta fram förslag till lösning har gruppen 
inhämtat information från flera håll och också gjort förfrågningar via 
epost till specifika aktörer som är centrala för klinisk cancerforskning  
och uppdragets frågeställningar. Nio konkreta lösningsförslag 
presenterades i en slutrapport i november 2016.   

På lokal nivå gör RCC Väst även kontinuerligt sammanställningar av 
forskningsprojekt inom cancerområdet. I regionen pågår cirka  
450 projekt.  
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LEDNINGSFUNKTION OCH RCC I SAMVERKAN  
2016 kom rapporten Tydligare organisation och bättre styrning av RCC Väst som angav att RCC Västs 
organisatoriska status var oklart, konstitutionellt tveksamt och att även ansvaret för styrning och 
uppföljning av verksamheten var otydligt. RCC Väst är nu placerat på en armslängds avstånd i 
Västra Götalandsregionen organisation under hälso- och sjukvårdsdirektören. Utvecklingsarbete 
med målet att åstadkomma tydligt uppdrag och mandat för RCC Västs styrgrupp och en 
förtydligad målbild pågår.  

RCC Västs ledningsgrupp består av verksamhetschef, de fyra enhetscheferna och 
kommunikationsansvarig. RCC Västs verksamhetschef sitter även med i RCC i samverkan, som 
består av de sex RCC-cheferna och Sveriges Kommuner och Landstings cancersamordnare 

Styrgrupp 
Styrgruppens medlemmar har utöver sedvanligt styrelsearbete varit engagerade i införandet av den 
regionala utvecklingsplanen för cancervården och införandet av de standardiserade vårdförloppen. 
Styrgruppen har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter: 
Marie Röllgårdh Ordförande 
Nils Conradi/Thomas Björk Eriksson Verksamhetschef, RCC Väst 
Kaarina Sundelin/Lars Rex Södra Älvsborgs sjukhus 
Ulrika Tägnfors/Henrik Olsson NU-sjukvården 
Martin Takac Skaraborgs Sjukhus 
Per Carlsson/Hans Lönroth Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Ann-Sofi Isaksson Region Halland 
Emma Pihl/Magdalena Barkström Region Halland 
Peter Naredi Göteborgs Universitet 
Ingrid Kössler Patientrepresentant 
 
Adjungerade ledamöter: 
Marie Lindh Ordförande Tumörrådet 
Bodil Dower Patient- och närståendeperspektivrådet 
Erik Holmberg/Katrin Gunnarsdottir Enhetschef, RCC Väst 
Torbjörn Eles Enhetschef, RCC Väst 
Susanne Nordin Enhetschef, RCC Väst 
Anna Karevi Verdoes Enhetschef, RCC Väst 
Andreas Hellström Center for Healthcare Improvement, 
 Chalmers tekniska högskola  
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Regionala tumörrådet  
Rådet är ett medicinskt sektorsråd och har rådgivande funktion i förhållande till RCC Väst. 
Representanterna utses av sektorsråd engagerade i cancervård.  

Rådet har haft följande ledamöter under 2016: 

Marie Lindh Ordförande 
Agneta Hamilton   Sektorsrådet Allmänmedicin 
Anna Karevi Verdoes Koordinator 
Anette Trenge-Jarlshammar Sektorsrådet Internmedicin 
Carl Backman Sektorsrådet Bild- och funktion 
Christian Schaefer Käkkirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 
Christina Svärd Sektorsrådet Kirurgi  
Daniel Giglio Region Halland 
Dick Stockelberg Södra Älvsborgs sjukhus 
Ewa Waern Geriatrik SU 
Göran Matejka Område 6 SU 
Jan Nyman Medicinsk rådgivare Onkologi SU 
Johan Snygg Sektorsrådet Anesti/operation/intensivvård 
Karin Mellgren Verksamhetsområde Medicin SU 
Lars Palmqvist Verksamhetsområde Klinisk patologi och genetik SU 
Lotta Wassén Sektorsrådet Kvinnosjukvård 
Magnus Niklasson ÖNH SU 
Magnus Olsson Skaraborgs Sjukhus 
Maria Fornander Hoorn Sekreterare 
Maria Frånlund Sektorsrådet Urologi 
Maria Wiksten Eriksson NU-sjukvården 
Per Lundgren NU-sjukvården 
Thomas Björk-Eriksson RCC Väst 

Patient- och närståendeperspektivrådet  
Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något, fyra deltagare har valt att sluta 
och två nya deltagare har tillkommit. Samma grundtankar som vid uppstart är styrande för samtliga 
deltagare i patient- och närståendeperspektivrådet (PNP-rådet), nämligen att företrädare i rådet:  

• har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer, 
• har tagit sig igenom den känslomässiga kris som ofta uppstår av ett cancerbesked, under 

och efter behandling, 
• representerar sina egna erfarenheter (man representerar inte någon förening även om man 

är delaktig i en patient- eller närståendeförening). 

Deltagare: Vid slutet av 2016 hade rådet följande sammansättning: 

Bertil Uppström  
Bodil Dower 
Christer Petersson 
Conny Johansson 
Gerd de Neergaard 
Ingrid Kössler 

Louise Holmqvist 
Maria Areskoug  
Mia Boqvist Olsson 
Nahid Ebadi 
Jan-Åke Simonsson 
Vuokko Elner

Lina Lilja 
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Regional utvecklingsplan – En ännu bättre cancervård 
År 2015 antogs den regionala utvecklingsplanen En ännu bättre cancervård. Det saknas en utvärdering 
av hur dokumentet påverkar de verksamheter som berörs och hur planen har spridits i olika 
verksamheter i Västra sjukvårdsregionen. För en tydligare bild av möjligheter och hinder behöver 
intressenter som berörs av planen tillfrågas kring användandet av utvecklingsplanen.  

Under 2016 påbörjades en studie med syftet att ta fram 
kunskap om införande och användning av den regionala 
utvecklingsplanen. Metoden ”Concept Mapping” används. 
Med metoden tillkommer, förutom en utvärdering, ett aktivt 
deltagande där förbättringsmöjligheter definieras, konkretiseras 
och realiseras i verksamheten med stöd av forskarteamet. Till 
skillnad från i en sedvanlig enkätundersökning växer fråge-
ställningar och potentiella lösningar fram under projektet och 
det är intressenterna själva som definierar och värderar dem.  

 

NIVÅSTRUKTURERING – ARBETSFÖRDELNING  
RCC Väst har arbetat aktivt i processerna kring regional och nationell nivåstrukturering och deltog 
under året i möte mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sahlgrenska universitetssjukhuset 
(SU) inför den nationella nivåstruktureringen av de fyra första åtgärderna som startar 2017 på SU:  

• Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer 
• CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan 
• Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer 
• Kirurgi i botande syfte vid analcancer 
• Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom.  

I arbetet kring nationell nivåstrukturering har RCC Väst  
anställt Eva Haglind, överläkare och professor, att delta i  
processen kring framtagande av nya åtgärder, stödja och kvalitetsgranska samt återrapportera 
erfarenheter kring pågående åtgärder. RCC Väst har också spridit kunskap om nivåstrukturering 
inom förvaltningar, RCC och bland regionala processägare.   
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EKONOMI  

Regionalt cancercentrum 

Intäkter (tkr) 
Driftbidrag 26 178  
Övriga intäkter 8 001* 
Summa: 34 179 
 

Kostnader (tkr) 
Lönekostnader 24 801 
Lokalhyra 1 537 
Resor, kost, logi, utbildning 1 938 
Köpt tjänst, material 5 686 
Kontorsmaterial, telefon 225 
Trycksaker, annonsering 126 
Utrustning 116  
Summa: 34 429**    

* Övriga intäkter avser: Regionalt biobankscentrum, mammografiscreening, delfinansiering genom 
nationellt samarbete, intäkter från utbildningar. Finansierar utvecklingsledare vård, administrativa 
koordinatorer, statistiker, systemutvecklare, utvecklingsprojekt närstående, Regionalt 
biobankscentrum, mammografiregister samt regionala dialogmöten och utbildningar. 

** Underskottet på 250 000 kr, betalades av Västra sjukvårdsregionen.  

Regional cancerstrategi (Västra Götalandsregionen) 

Intäkter (tkr)  
Anslag 14 000  
 

Kostnader (tkr) 
Lönekostnader  9 360 
Resor, konferens, utbildning 670 
Köpt tjänst 3 777 
Kontorsmaterial, telefon  1 
Utrustning 0  
Trycksaker 3 
Summa: 13 811*    

Intäkterna för den regionala cancerstrategin finansierar: regionala processägare, aktionsforskning 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, cancerrehabiliteringsmottagning och klinisk forskarskola. 

* Överskott 189 000 kr. Överfört som ingående behållning till 2017. 
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Inrättande av RCC - Statlig finansiering 

Intäkter (tkr)  
Anslag 8 000 
Övrig intäkt 5 
RCC bidrag för att täcka underskott 165 
Summa: 8 170 

Kostnader (tkr) 
Lönekostnader  5 673 
Resor, konferens, utbildning  886 
Köpt tjänst, material 1 458 
Kontorsmaterial, telefon  28 
Utrustning 58 
Trycksaker 67 
Summa:  8 170 
 
Intäkter inrättande av RCC statlig finansiering finansierar: utvecklingsledare, särskilda aktiviteter 
(patientens ställning, patientmedverkan, hälsofrämjande och förebyggande cancervård, 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan, cancerrehabilitering, hälsoekonomisk analys)  
samt projektkoordination och kommunikation). 
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En ännu bättre cancervård 
Under 2016 har Regionalt cancercentrum väst fortsatt att leva upp till de 
tio kriterierna i den nationella cancerstrategin och att stödja arbetet för en 
ännu bättre cancervård. Arbetet har skett lokalt, regionalt och nationellt 
tillsammans med både patienter, närstående, vårdmedarbetare, 
universitet, myndigheter, företag, organisationer och regionernas 
förvaltningar. I årets verksamhetsberättelse kan du ta del av några av  
alla resultat, utmaningar och spännande utvecklingsprojekt som  
pågår inom cancervården i Västra sjukvårdsregionen.  
 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 
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