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Förord 

Regeringen har tagit initiativ till att främja etablerandet av sex regionala can-
cercentrum, så kallade RCC – ett i varje sjukvårdsregion, med utgångspunkt i 
förslagen i betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 
2009:11). Syftet med RCC är att öka vårdkvaliteten och förbättra vårdresulta-
ten, samt att använda hälso- och sjukvårdens resurser mer effektivt.  

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att stödja och följa uppbyggnaden 
av centrumen under 2013–2015. Uppföljningen sker genom årliga platsbesök 
på samtliga RCC. Myndigheten ska genom dialog stödja och stimulera arbe-
tet, dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden fortlöper, identifiera svårig-
heter och utmaningar och följa upp effekterna av etableringen ur olika intres-
sentperspektiv. I uppdraget ingår också att identifiera frågor inom cancer-
området där ytterligare initiativ kan behöva tas, liksom att lyfta fram fram-
gångsfaktorer för arbetet.  

I denna rapport redovisas resultatet av Socialstyrelsens andra uppföljning 
av RCC. Rapporten vänder sig främst till regeringen men utgångspunkten är 
att rapporten även ska användas som ett underlag för fortsatt utvecklingsar-
bete inom landstingen och RCC. Rapporten kan dessutom vara av intresse för 
exempelvis beslutsfattare inom hälso- och sjukvården, patientföreningar, 
vårdprofessionen, universitet och högskolor.  

Arbetet har genomförts av Helena von Knorring (projektledare), Göran 
Zetterström, Sara Johansson och Mikael Nyman. Ansvarig enhetschef har 
varit Björn Nilsson. 

 
 

Lars-Erik Holm 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Regeringen har tagit initiativ till att främja etableringen av sex regionala can-
cercentrum, ett i varje sjukvårdsregion. Socialstyrelsen har i uppdrag att un-
der 2013–2015 stödja och följa etableringen med utgångspunkt i de kriterier 
som ska känneteckna ett cancercentrum. År 2014 gällde uppföljningen de 
kriterier som centrumen ska ha uppfyllt till år två efter starten. Kriterierna 
innebär att ett RCC ska ha 

• en utvecklingsplan för regionens cancervård som ska vara beslutad av 
landstings- och regionledningarna 

• en plan för nivåstrukturering som ska vara beslutad av landstings- och 
regionledningarna 

• en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
• en plan för utbildning och kompetensförsörjning som ska vara beslutad av 

landstings- och regionledningarna. 

I enlighet med regeringsuppdraget har Socialstyrelsen följt upp det som efter-
frågas i kriterierna men har inte gjort en bedömning av kvaliteten i planerna 
eller effekter i cancervården. 

RCC har kommit olika långt  
Alla RCC arbetar med att uppfylla samtliga kriterier för år två men har 
kommit olika långt, ett RCC uppfyller samtliga kriterier. Socialstyrelsen kon-
staterar att arbetet med andra årets kriterier inte fullt ut följer tidplanen. När 
det gäller kriteriet om en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård 
har fyra RCC en plan som är beslutad av landstings- och regionledningarna. 
Ett RCC har beslut i samverkansnämnden men saknar ännu beslut av alla 
landsting, och ett annat RCC har ett förslag till plan men räknar med att be-
slutet kommer inom kort. 

RCC har kommit långt när det gäller psykosocialt stöd, rehabilitering och 
palliativ vård (psykosocialt stöd ingår i de övriga två och nämns därför inte 
särskilt). Alla RCC uppfyller delkriteriet om palliativ vård; fyra RCC upp-
fyller också delkriteriet om rehabilitering och två är nära att göra det.  

Tre RCC har beslut om nivåstrukturering, men för de övriga tre har detta 
varit ett svårt kriterium att uppfylla och mycket arbete återstår. 

Kriteriet om utbildning och kompetensförsörjning har också varit svårt att 
uppfylla. Ett RCC har en beslutad plan, tre RCC uppfyller delvis kriteriet och 
ett annat RCC kommer att lägga fram ett förslag om en plan. Ett RCC har 
valt ett annat arbetssätt som innebär att man inte tar fram en plan utan arbetet 
går stegvis fram utifrån olika diagnosprocesser. Det kommer att ingå som 
underlag i regionens arbete med nivåstrukturering för hälso- och sjukvården, 
med ett större perspektiv än enbart cancervård. Slutligen finns ett RCC där en 
stor del av arbetet med detta kriterium återstår. 
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Framgångsfaktorer och utmaningar 
Socialstyrelsen konstaterar att arbetet med etableringen av RCC är i full gång 
och att allt fler konkreta resultat går att se.  

Generellt har alla RCC kommit långt när det gäller såväl patientperspektiv 
och patientmedverkan i utvecklingsarbetet som införandet av kontaktsjukskö-
terskor. Utvecklingsarbetet avseende palliativ vård och rehabilitering har fått 
stor uppmärksamhet i regionerna och allt fler nationella vårdprogram tas 
fram som införs i regionerna. Förtroendet för RCC i regionerna är generellt 
sett högt. Samtliga RCC har en god samverkan med högsta hälso- och sjuk-
vårdsledningen och med medarbetare i sjukvården där det lokala utvecklings-
arbetet pågår kontinuerligt.  

Det finns dock utmaningar, exempelvis vad gäller samverkan med sjuk-
husledningar och verksamhetschefer. Inom flera regioner saknas också poli-
tiska beslut från landstingen och regionerna för de planer som RCC tar fram. 
Dessutom finns hos en del intressenter en viss oro för att det blir svårt och 
tidskrävande att genomföra planerna, att följsamheten till planerna inte sker i 
önskvärd omfattning. En annan utmaning är att få med primärvården och den 
kommunala vården i utvecklingsarbetet.   
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Inledning 

Etablerandet av regionala cancercentrum 
I februari 2009 överlämnade Utredningen om en nationell cancerstrategi sitt 
betänkande En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) till 
Socialdepartementet. I betänkandet presenteras en nationell cancerstrategi 
med en rad olika förslag på hur landsting och regioner på ett resurseffektivt 
sätt kan möta den utmaning vården står inför, i och med den framtida stora 
förväntade ökningen av antalet människor som lever med cancer.  

Enligt utredningen behövs bland annat bättre förutsättningar för att ut-
veckla ny kunskap för prevention, tidig diagnostik och behandling samt ett 
mer multidisciplinärt angreppssätt i både vård och forskning. För att nå detta 
understryker utredningen behovet av starka och kreativa miljöer och föreslår 
samlade cancerverksamheter.  

Den nationella cancerstrategin har framför allt lett till skapandet av re-
gionala cancercentrum, så kallade RCC – ett i varje sjukvårdsregion. De re-
gionala cancercentrumen är RCC Norr, RCC Uppsala–Örebro, RCC Stock-
holm–Gotland, RCC Sydöst, RCC Väst och RCC Syd.  

Cheferna för respektive RCC bildar gruppen RCC i samverkan och sam-
ordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som agerar ordförande. 
Gruppen ska verka för att genomföra cancerstrategins intentioner. Bland an-
nat tar man gemensamt fram nationella vårdprogram och utvecklar stöd till 
kvalitetsregister samt initiativ inom områdena forskning, läkemedel och ni-
våstrukturering. 

Syftet med RCC är att öka vårdkvaliteten, förbättra vårdresultaten och få 
ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.  

Kriterier som ska utmärka ett RCC 
Huvudmännens arbete med att bygga upp RCC utgår från tio kriterier som 
regeringens nationella cancersamordnare tagit fram och som ska vägleda 
huvudmännens arbete med att etablera RCC. De tio kriterierna belyser områ-
den såsom RCC:s organisation, patientcentrering, vårdprocesser, utbildning, 
kunskapsstyrning och forskning.  

Att bygga upp ett RCC är en omfattande process. Det är en delvis ny orga-
nisationsprincip som introduceras i svensk hälso- och sjukvård och kriterier-
na spänner över stora delar av cancervårdens organisation och innehåll. RCC 
kommer därmed inte att kunna uppfylla alla kriterier på en gång utan det 
finns en tidplan för när de olika kriterierna ska vara uppnådda. För att ett 
RCC ska anses vara fullt etablerat krävs att samtliga kriterier är uppfyllda. 
För mer information om kriterierna, se bilaga 1. 
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Socialstyrelsens uppdrag  
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa uppbyggnaden genom 
årliga platsbesök vid samtliga RCC under perioden 2013–2015.  

Syftet med uppföljningen är att genom dialog stödja och stimulera arbetet. 
Målsättningen är att dokumentera hur arbetet fortlöper utifrån de uppsatta 
kriterierna, att identifiera svårigheter och utmaningar i arbetet gällande bland 
annat samordning inom regionerna och att följa upp effekterna av RCC-etab-
leringen ur olika intressentperspektiv. I uppdraget ingår också att identifiera 
frågor inom cancerområdet där det kan behövas ytterligare initiativ, samt att 
belysa framgångsfaktorer för arbetet med att bygga upp RCC.  

I enlighet med regeringsuppdraget har Socialstyrelsen följt upp det som ef-
terfrågas i kriterierna men har inte gjort en bedömning av kvaliteten i planer-
na eller effekter i cancervården. 

I denna rapport presenteras resultatet av Socialstyrelsens andra uppföljning 
av etableringen av RCC, som genomfördes under 2014. Uppföljningen gäller 
de fyra kriterier som ska vara uppnådda år två av etableringsarbetet, och som 
innebär att varje RCC ska ha en  

• utvecklingsplan för regionens cancervård 
• plan för nivåstrukturering 
• plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård  
• plan för utbildning och kompetensförsörjning. 

Hur Socialstyrelsen har gått tillväga 
Socialstyrelsen tog 2012 fram en plan för att genomföra platsbesök: Plan för 
att genom platsbesök stödja och stimulera regionala cancercentrum. Planen 
utgår från en kvalitativ metod för att inhämta och analysera olika intressen-
ters bild av RCC:s etablering och verksamhet, med dialoger inför och vid 
platsbesöken.   

I arbetet med kunskapsinhämtning har Socialstyrelsen tagit del av rele-
vanta dokument för respektive kriterium, som erhållits från varje RCC.    
Socialstyrelsen har också intervjuat olika intressenter i varje region: hälso- 
och sjukvårdsdirektörer, politiker, verksamhetschefer, patient- och närståen-
derepresentanter samt representanter för RCC, både chefer och processledare 
eller motsvarande. I intervjuerna efterfrågades bland annat styrkor och utma-
ningar för respektive kriterium liksom en samlad bild av utvecklingen av 
RCC. Myndigheten har också haft ett möte med centrala patientorganisatio-
ner för att samla in deras synpunkter.  

Socialstyrelsen har sammanställt resultaten inför platsbesöken i respektive 
region och utformat besöken med utgångspunkten att stödja fortsatt utveck-
ling i regionen. Myndigheten har även haft ett förmöte med varje RCC för att 
närmare diskutera preliminära bedömningar och besökets upplägg. Vid plats-
besöken presenterar myndigheten preliminära resultat av årets uppföljning 
och tar upp särskilt valda frågeställningar som är viktiga för den fortsatta 
utvecklingen i regionen. Även platsbesöken är del av kunskapsinhämtningen. 
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Socialstyrelsen har också samarbetat med RCC i samverkan, som består av 
cheferna för respektive RCC med ordförande från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

Resultat från 2013 års uppföljning 
Under 2013 genomförde Socialstyrelsen den första uppföljningen av RCC, 
och då gällde det de kriterier som RCC skulle uppfylla efter ett år i etable-
ringsarbetet.  

Myndigheten konstaterade i rapporten att etableringen kommit igång i 
samtliga sex sjukvårdsregioner och bedömde att de flesta kriterierna var upp-
fyllda. I övrigt framkom följande: 

• RCC har varit framgångsrika i att stärka patientens ställning genom struk-
turer för patientmedverkan. Det fanns också områden där RCC inte nått 
lika långt: kompetensförsörjning, forskning, cancerprevention och tidig 
upptäckt av cancer.  

• Inom sjukvårdsregionerna fanns fortsatta utmaningar för samarbetet mel-
lan huvudmännen. Samarbetet behövde utvecklas och leda till fler gemen-
samma program för vidareutbildning och långsiktig kompetensförsörjning 
inom cancervården. Socialstyrelsen ansåg att RCC bör vara navet i detta 
arbete. 

• Landstingen i respektive sjukvårdsregion behövde också ge mer konkret 
stöd så att RCC kan samordna vårdprocesserna inom cancervården. RCC å 
sin sida borde ta på sig en kraftfullare samordningsroll för kunskapsstyr-
ning av cancervården.  

• Alla RCC hade påbörjat arbetet med att förstärka klinisk forskning och 
innovation inom cancervården, men mer dialog behövs mellan RCC och 
universiteten inom respektive sjukvårdsregion för att ta fram en tydlig 
plan för hur klinisk forskning och innovation inom cancervården ska stär-
kas.  

• Arbetet med ett regionalt program för cancerprevention och tidig upptäckt 
av cancer kunde samordnas bättre mellan RCC och huvudmännen inom 
respektive sjukvårdsregion.  

• Inom cancerrehabilitering, psykosocialt stöd och palliativ vård behövde 
arbetet komma längre, bland annat genom att stimulera samarbetet med 
kommunerna.  

Socialstyrelsen konstaterade också att RCC-konceptet är en delvis ny form 
av regional samverkan som fokuserar på processorientering utifrån patientens 
väg i cancervården med ett tydligt patientperspektiv, och att det därmed ut-
manar den rådande klinikorganisationen. En viktig slutsats var att RCC och 
linjeorganisationerna behöver samverka mer för att förstärka snarare än mot-
verka aktuella utvecklingssträvanden. 
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Förväntningarna på RCC  
De tio kriterierna som ska utmärka ett RCC har tagits fram utifrån de princi-
per som anges i utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 
2009:11) och beskrivs i Socialdepartementets promemoria Kriterier som ska 
utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC). I promemorian finns också en 
angiven tidplan för när kriterierna ska vara uppnådda, från starten och fyra år 
framåt. Under 2014 följde Socialstyrelsen upp kriterierna som gäller för två 
år efter starten: 

• Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad 
av landstings/regionledningar. 

• Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings/region-
ledningar. 

• Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av 
god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har 
inletts.  

• En plan för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslutats 
av landstings/regionledningar och implementeringen av planen har inletts. 

Delen om psykosocialt stöd i det sistnämnda kriteriet har inkluderats i arbetet 
med rehabilitering och palliativ vård och kommer därför inte särskilt nämnas 
i rapporten.  

Upplägg av rapporten 
Socialstyrelsen har valt att presentera resultaten av uppföljningen i två delar.  

Del 1 innehåller en sammanfattande bedömning som dels består av en ge-
nerell bedömning med rekommendationer, dels en sammanfattande beskriv-
ning av respektive RCC med Socialstyrelsens bedömning samt intressenter-
nas syn på styrkor och utmaningar i arbetet med etableringen av regionala 
cancercentrum.  

Del 2 innehåller en fördjupad redovisning av arbetet för att uppfylla krite-
rierna med beskrivning av respektive RCC och innehåller dels Social-
styrelsens bedömning, dels intressenternas syn på styrkor och utmaningar. 
Även det arbete som sker inom RCC i samverkan inom ramen för respektive 
kriterium redovisas. I del 2 redovisas också intressenternas förslag till natio-
nella insatser. 

Socialstyrelsens förhoppning är att rapporten ska ge regeringen och alla in-
tressenter en bild av hur arbetet med etableringen av regionala cancercentrum 
utvecklas men också att den ska kunna användas av RCC, regionerna och 
landstingen som stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Intressenternas perspektiv 
Trots att det är flera olika intressenter som lämnat synpunkter på utveckling-
en i sina regioner väljer Socialstyrelsen att inte särskilja dem i redovisningen 
av anonymitetsskäl. Redovisningen av intressenternas perspektiv ingår i den 
samlade bedömningen i del 1, i rapportens del 2 redovisas intressenternas 
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perspektiv under rubriken Intressenterna om styrkor och utmaningar för 
varje RCC. 

Landstingens benämning 
I dag finns elva landsting och tio regioner. För att underlätta för läsaren kal-
las de tio regionerna genomgående för landsting. Undantag gäller för texter 
som beskriver de kriterier som ska känneteckna regionala cancercentrum, 
som utgår från den promemoria som fastställer kriterierna.  

När begreppet sjukvårdsregion används avses i rapporten en av de sex 
sjukvårdsregionerna, som är sammanslutningar av flera landsting. 
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Del 1 – Bedömning och  
rekommendationer 
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Samlad bedömning av RCC 2014 

Detta kapitel innehåller Socialstyrelsens samlade bedömning vad gäller eta-
bleringen av regionala cancercentrum (RCC) och resultaten av årets plats-
besök.  

Kapitlet innehåller även intressenternas samlade bedömningar av RCC och 
etableringsarbetet. Dessa redovisas som styrkor och utmaningar i avsnitten 
om respektive RCC. 

Socialstyrelsens samlade bedömning 
Utvecklingen av RCC har kommit långt 
Socialstyrelsen kan efter årets platsbesök konstatera att samtliga regionala 
cancercentrum (RCC) fortsatt är aktiva i etableringsarbetet. Förtroendet för 
RCC i regionerna är generellt sett högt. Samtliga RCC har en god samverkan 
med högsta hälso- och sjukvårdsledningen och med medarbetare i sjukvården 
där det lokala utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Alla RCC har kommit 
långt när det gäller att införa ett patientperspektiv och patientmedverkan i 
utvecklingsarbetet. Patientföreträdare har också getts utbildningar för sin 
medverkan. En stor del av utvecklingsarbetet sker i samverkan med vården 
genom lokala processledare. RCC går också mer och mer från ord till hand-
ling och flera konkreta resultat kan ses. Exempelvis har införandet av kon-
taktsjuksköterskor kommit långt, utvecklingsarbetet avseende palliativ vård 
och rehabilitering har fått stor uppmärksamhet i regionerna och allt fler na-
tionella vårdprogram tas fram och införs. Även RCC i samverkan har noterat 
resultat av etableringen; under 2013 identifierade gruppen 23 resultat som 
direkt påverkar patienten, och motsvarande sammanställning 2014 gav 166 
resultat. 

När det gäller de aktuella kriterierna har samtliga RCC kommit långt i ar-
betet med en plan för rehabilitering och palliativ vård. Utmaningarna är ge-
nerellt större för arbetet med de övriga planerna som ska vara beslutade av 
landstings- och regionledningar. 

Förutsättningar för utvecklingen av cancervården 
För att nå målen om att utveckla cancervården i sjukvårdsregionerna måste 
RCC:s förslag tas om hand av landstingen och sjukvårdsregionerna. Precis 
som föregående år kan Socialstyrelsen konstatera att flera sjukvårdsregioner 
alltjämt har utmaningar när det gäller landstingens roll och ansvar för att 
uppfylla kriterierna samt för att cancervården ska utvecklas regionalt. RCC 
har dock gott stöd från sina styrelser, och det går relativt bra att fatta inrikt-
ningsbeslut i regionsjukvårdsnämnden eller motsvarande när det finns för-
ankrade förslag.  
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Efter årets platsbesök kan Socialstyrelsen konstatera att etableringen av 
RCC inte kan bli starkare än vad landstinget med det svagaste intresset god-
känner. Framför allt när det gäller beslut om de planer RCC föreslår för ut-
vecklingen av cancervården, beslut krävs för tre av de fyra aktuella kriterier-
na. I flera sjukvårdsregioner har de berörda landstingen inte fattat politiska 
beslut och ibland anser man att beslut inte behövs. Där beslut saknas har man 
ibland i stället fört förslagen i planerna vidare till tjänstemannanivå och in i 
landstingens ordinarie budgetprocess. I dagsläget är det svårt att säga om det 
gör någon praktisk skillnad för införandet av planerna men Socialstyrelsen 
bedömer att RCC och landstingen bör göra regelbundna uppföljningar för att 
säkra genomförandet av planerna. Socialstyrelsen konstaterar samtidigt att 
utvecklingen går åt rätt håll. I regionerna finns också en större insikt om vik-
ten av att alla nivåer har ett regionperspektiv i utvecklingsarbetet. 

Socialstyrelsen konstaterar vidare att alla RCC har en god samverkan med 
högsta ledningsnivå i landstingen och med medarbetare i linjen genom 
RCC:s diagnosspecifika processarbete. Men det finns utmaningar i flera av 
regionerna när det gäller samverkan med andra chefsnivåer. Exempelvis 
verksamhetscheferna som menar att de genom RCC får krav på förändrings-
arbete uppifrån från landstingsledningarna, och nedifrån genom de patient-
processer som drivs med regionala och lokala processledare. Själva är de 
dock i varierande men för liten omfattning direkt involverade i utvecklings-
arbetet. Socialstyrelsen bedömer att både verksamhetschefer och sjukhus-
chefer behöver bli mer involverade i utvecklingsarbetet för att kunna införa 
planer och utveckla vården i den riktning som RCC föreslår. Samtidigt har 
RCC uppmärksammat detta och det syns tecken på förbättringar i regionerna. 
RCC har tagit nya initiativ för bättre samverkan med dessa ledningsnivåer 
inför det fortsatta arbetet. Socialstyrelsen anser dock också att RCC har en 
del kvar att göra när det gäller samverkan med primärvården och den kom-
munala vården samt arbetet med att definiera parternas roller i cancervården. 

Socialstyrelsen konstaterar även att RCC har olika organisatoriska förut-
sättningar, vilket också kan påverka deras möjligheter att uppfylla kriterierna. 

RCC har kommit olika långt  
Utvecklingsplan för regionens cancervård 
När det gäller en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård konsta-
terar Socialstyrelsen att fyra av sex RCC helt uppfyller kriteriet, medan ett 
RCC delvis gör det och ett RCC ännu saknar beslut. Men samtliga RCC ar-
betar med frågan. Man har dock inte kommit så långt med delen som gäller 
en grund för arbetet med forskning och innovation, där det finns ett utveck-
lingsbehov angående innovationsfrågor. Under 2015 kommer Socialstyrelsen 
att följa upp arbetet med kriteriet om en organisatorisk struktur för samarbete 
med akademisk forskning och den forskande industrin samt främjande av 
innovationer i cancervården. Vidare finns behov av utveckling när det gäller 
strategier för samverkan med andra RCC och att beskriva övrigt nationellt 
och internationellt samarbete. Samarbetet som sker i RCC i samverkan utgår 
från en tydlig planering och prioritering, men det beskrivs inte i sjukvårds-
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regionernas planer. Socialstyrelsen bedömer att RCC behöver utveckla stra-
tegier för det interregionala samarbetet. 

Plan för nivåstrukturering 
Hälften av alla RCC har en plan för nivåstrukturering men resterande har 
svårt att uppfylla det kriteriet. En anledning är att landstingen i sjukvårds-
regionerna konkurrerar om att få den koncentrerade cancervården placerad 
just i sitt landsting och det finns en oro för att koncentration av cancervården 
ska påverka den övriga vården, särskilt akutsjukvården, för de sjukhus som 
inte kommer att ha kvar den cancervård som koncentrerats. Området nivå-
strukturering måste också aktualiseras i takt med att vården utvecklas, och 
flera sjukvårdsregioner behöver öka kraften i arbetet med nivåstrukturering 
för att klara kriteriet.  

Socialstyrelsen har också uppmärksammat att både landsting och sjuk-
vårdsregioner gör olika bedömningar av hur stora patientvolymer som krävs 
för att hålla tillräckligt hög kompetens för behandling av olika cancerformer, 
till exempel minsta antal acceptabla operationer som krävs för att upprätt-
hålla god vårdkvalitet och patientsäkerhet. Det har från flera intressenter 
framkommit önskemål om nationellt framtagna rekommendationer om  
patientvolymer. Socialstyrelsen välkomnar att RCC i samverkan i arbetet 
med utformning av nationella vårdprogram har börjat inkludera bland annat 
frågan om patientvolymer kopplad till olika kvalitetskrav för god vård. En 
sådan vägledning kan vara ett bra stöd för att kunna hantera frågorna på ett 
konstruktivt sätt på regional och lokal nivå. Även kommande förslag från den 
statliga utredningen om utveckling av den högspecialiserade vården (Dir. 
2014:56) kan få betydelse för nivåstruktureringsarbetet i cancervården. 

Socialstyrelsen konstaterar vidare att RCC använder olika angreppssätt för 
hur man tar fram beslutsunderlag för nivåstrukturering. Flera sjukvårdsre-
gioner beslutar om nivåstrukturering i samband med införande av regionala 
vårdprogram eller vid en särskild översyn för varje specialitet och tar därför 
inte fram en plan för nivåstrukturering. I kriteriet efterfrågas en särskild plan 
för nivåstrukturering. Socialstyrelsen kan se en fördel i att ta fram en sådan 
plan eftersom vissa kompetenser används över flera diagnoser och det kan 
finnas möjligheter till effektivare användning av resurser. 

RCC har ofta fokus på nivåstrukturering av kirurgi, men Socialstyrelsen 
anser att RCC också bör överväga behoven av nivåstrukturering avseende 
medicinsk behandling, strålmedicinska och rehabiliteringsmedicinska meto-
der samt diagnostiska metoder. 

Plan för rehabilitering och palliativ vård 
När det gäller en plan för rehabilitering och palliativ vård har samtliga RCC 
kommit långt. Alla uppfyller delkriteriet om palliativ vård. När det gäller 
delen om rehabilitering är man på god väg, fyra uppfyller delkriteriet, ett 
RCC uppfyller delvis kriteriet och ett är på god väg. Båda områdena har fått 
en stor uppmärksamhet i sjukvårdsregionerna genom RCC:s arbete, men 
samarbetet med kommunerna behöver utvecklas. 
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Plan för utbildning och kompetensförsörjning 
Kriteriet om en plan för utbildning och kompetensförsörjning har varit svårt 
för sjukvårdsregionerna; arbetet har tagit längre tid än planerat och ses som 
en stor utmaning. Ett RCC uppfyller kriteriet. Tre RCC uppfyller delvis krite-
riet. Övriga RCC har kommit olika långt; alla arbetar med utbildningsinsatser 
som efterfrågas i kriteriet men har ingen plan för den långsiktiga kompetens-
försörjningen. Området hänger nära samman med arbetet med nivåstrukture-
ring och RCC arbetar med båda frågorna inom ramen för sitt patientprocess-
arbete. 

Resultat av kriterierna för år två 
Resultatet för år två av etableringen sammanfattas i tabell 1 nedan. Social-
styrelsens rekommendationer till RCC och landstingen redovisas därefter. 
 
Tabell 1: Hur väl uppfyller RCC kriterierna för år två? 

RCC / Kriterium 
Utvecklings-
plan  

Nivåstruktu-
rering 

Rehabilitering/ 
palliativ vård 

Kompetens-
försörjning 

Norr 
Uppsala–Örebro 
Stockholm–Gotland 
Sydöst 
Väst 
Syd 

Ja 
Delvis 
Ja 
Ja 
Nej 
Ja 

Ja 
Nej 
Ja  
Nej 
Ja 
Nej 

Ja 
Ja 
Ja 
Delvis/ja 
Nej/ja 
Ja 

Ja 
Delvis 
Delvis 
Delvis 
Nej 
Nej 
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Rekommendationer 
Dessa rekommendationer är allmänna och omfattar nödvändigtvis inte 
alla RCC eller landsting. 
 
RCC 
Socialstyrelsen bedömer att det finns möjlighet till fortsatt utveck-
lingsarbete för hela eller delar av kriterierna. Därför rekommenderar 
myndigheten RCC att 
 

• öka samverkan med sjukhusledningar och verksamhetschefer 
• öka samverkan med primärvård och kommunal vård 
• vidareutveckla området främja innovationer i cancervården  

och området strategier för samarbete med andra RCC samt be-
skriva hur regionen avser samarbeta på nationell nivå och delta 
i internationella samarbeten 

• i arbetet med nivåstrukturering överväga behov även inom me-
dicinska, strålmedicinska och rehabiliteringsmedicinska meto-
der samt diagnostiska metoder. 

 
Landsting 
Socialstyrelsen har konstaterat att RCC kan behöva mer stöd från 
landstingen för att klara kriterierna. RCC kan få stöd på följande sätt, 
landstingen kan 
 

• fatta beslut om RCC:s förslag till utvecklingsplan för sjuk-
vårdsregionens cancervård, plan för nivåstrukturering respek-
tive plan för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning 

• ge RCC ökat stöd för kriteriet om utbildning och kompetens-
försörjning, exempelvis genom att bistå RCC med landstingens 
HR-kompetens och resurser 

• vid behov ge RCC förnyat uppdrag att ta fram förslag till en 
långsiktig kompetensförsörjningsplan 

• vid behov ge RCC förnyat uppdrag att ta fram förslag på sätt 
att nivåstrukturera cancervården 

• ge RCC ökat stöd för kriteriet om nivåstrukturering. Exempel-
vis kan de överväga att låta nivåstrukturering omfatta mer än 
enbart cancervården, för att dämpa eventuell oro för negativ 
påverkan på akutsjukvården och mindre sjukhus. 
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RCC Norr 
Socialstyrelsens bedömer att den fortsatta uppbyggnaden av RCC Norr löper 
på mycket väl. Sammantaget anser myndigheten att RCC Norr bidragit till ett 
ökat fokus på utvecklingen av cancervården i regionen och ett stärkt patient-
perspektiv, samt att RCC Norr uppfyller samtliga kriterier som gäller för år 
två. RCC Norrs arbete är uppskattat av alla berörda parter och betraktas som 
en del av det löpande arbetet i regionen.  

Intressenterna lyfter fram flera styrkor och framgångfaktorer i regionen. 
Bland annat finns en stor samsyn om att RCC fokuserar på viktiga frågor och 
att landstingen behöver samarbeta kring dessa. RCC anses vara rätt aktör för 
att driva arbetet med dessa frågor och förtroendet för RCC Norr är mycket 
högt. Det finns en tydlig samarbetsvilja och en vana att samverka i regionen, 
vilket man menar sannolikt bidrar till att arbetet är framgångsrikt. RCC Norrs 
arbetsprocess lyfts ofta fram som avgörande för detta, med löpande förank-
ring och tydlig kommunikation i alla led. Man menar också att RCC Norr 
utmärker sig genom att på alla områden vara tydliga i vad som ska åstad-
kommas och på vilket sätt samt hur arbetet följs upp. 

Den mest framträdande utmaningen i regionen är, enligt intressenterna, en 
oro kring huruvida de goda ambitionerna också går att genomföra i prakti-
ken. Dessutom har flera intressenter synpunkter på om det är möjligt att av-
gränsa arbetet med till exempel nivåstrukturering och kompetensförsörjning 
till enbart cancerfrågor såsom RCC har i uppgift att göra och har gjort. När 
det gäller sakfrågor lyfts kontinuitet i vårdkedjan upprepat fram som en ut-
maning, tillsammans med gränsdragningsproblem mellan landstingens och 
kommunernas hälso- och sjukvård.  

I regionen pågår en livlig diskussion kring behovet av nya initiativ, vilket 
Socialstyrelsen välkomnar. Identifierade utvecklingsbehov gäller till exempel 
vägen till diagnos, kontinuitet i vårdkedjan och ledtiderna. 

RCC Uppsala–Örebro 
Arbetet med den fortsatta uppbyggnaden av RCC Uppsala–Örebro pågår. 
Socialstyrelsens uppfattning är att det finns en ökad drivkraft och fokus på 
cancerfrågor i sjukvårdsregionen jämfört med förra året. Tydliga tecken på 
detta är att man påbörjat arbetet med en gemensam nivåstrukturering, liksom 
ett regionalt förhållningssätt till kompetensförsörjning inom cancerområdet 
och till rekrytering i allmänhet. Tidigare har det landstingsövergripande arbe-
tet gällt enskilda frågor, till exempel blodförsörjning, ambulanshelikopter 
samt yrkes- och miljömedicin.  

Patientperspektivet bedöms av intressenterna ha stärkts genom RCC Upp-
sala–Örebros speciella fokus på detta arbete, och det märks bland annat ge-
nom en positiv attitydförändring och öppenhet från professionen gentemot 
patientrepresentanter. 

RCC har börjat arbetet med samtliga kriterier för år två men det tar längre 
tid än vad tidplanen anger. När det gäller en utvecklingsplan för regionens 
cancervård har RCC presenterat en plan som i stort motsvarar kriteriet, men 
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regionen har valt att göra en mer kortsiktig plan för 2014–2015 som besluta-
des i samverkansnämnden under hösten 2014. Den är alltså bara drygt ettårig 
och saknar det långa perspektiv som efterfrågas i kriteriet. Planen ska dock 
följas upp och uppdateras samt förlängas årligen, och RCC Uppsala–Örebro 
ser arbetet som långsiktigt. Enligt kriteriet ska planen vara beslutad av lands-
tingsledningarna men ännu är den enbart beslutad i samverkansnämnden. 
Sammantaget bedömer Socialstyrelsen att RCC Uppsala–Örebro endast del-
vis uppfyller kriteriet och rekommenderar RCC att utveckla ett mer långsik-
tigt perspektiv i planen samt rekommenderar landstingen att fatta beslut.  

Kriteriet om rehabilitering och palliativ vård klarar RCC, men däremot 
inte det om nivåstrukturering eftersom det saknas en beslutad plan. Kriteriet 
om utbildning och kompetensförsörjning uppfyller man delvis, men ett visst 
utvecklingsarbete återstår.  

Återkommande styrkor enligt intressenterna i regionen är att RCC Upp-
sala–Örebro varit starkt bidragande till att få upp fler nya och till viss del 
även obekväma frågor på agendan, exempelvis nivåstrukturering. Dessutom 
har det regionala arbetet pressat på det lokala utvecklingsarbetet. RCC anses 
också ha varit avgörande för att skapa nya, regionala samarbetsytor. Vidare 
lyfts engagemanget för cancerfrågorna i regionens samverkansnämnd fram 
som centralt i flera avseenden och RCC:s dialog med sikte på konsensus i 
regionen välkomnas av intressenterna.  

Vad gäller utmaningar är bilden i stort densamma som vid Socialstyrelsens 
uppföljning 2013. Regionen har, enligt intressenterna, en tydlig utmaning i 
att den består av sju landsting, vilket gör att arbetet tar lång tid. Intressenter-
na menar också att det råder konkurrens i regionen i frågor som rör kompe-
tens och nivåstrukturering. RCC Uppsala–Örebros mandat anses svagt och 
man menar att sjukvårdsregionen är beroende av landstingens samarbetsvilja. 
Intresset för att samarbeta tycks dock skilja sig åt mellan landstingen och det 
anses ofta få stå tillbaka för att värna den lokala utvecklingen. Detta menar 
man bidrar till en osäkerhet kring det faktiska genomförandet i landstingen 
av samverkansnämndens inriktningsbeslut om de planer som RCC föreslår. 
Med anledning av detta efterfrågar intressenterna framför allt tydligare upp-
följningar av det arbete som genomförs. I övrigt nämns få behov av fortsatt 
arbete eller nya initiativ. I stället betonas att det påbörjade arbetet måste få ta 
tid utifrån de speciella förutsättningar regionen anses ha. 

RCC Stockholm–Gotland 
Sjukvårdsregion Stockholm–Gotland har kommit långt i arbetet med etable-
ringen av regionens RCC och uppfyller kriterierna om en regional utveck-
lingsplan för regionens cancervård, nivåstrukturering, palliativ vård och re-
habilitering. Man uppfyller också delar av kriteriet om utbildning och 
kompetensförsörjning och genomförandet har i vissa delar påbörjats. För att 
helt uppfylla kriteriet återstår beslut av hälso- och sjukvårdsledningarna.  
Socialstyrelsen konstaterar att det återstår en del arbete för att få en formell 
regional plan för klinisk forskning och innovation, men arbete pågår även 
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inom detta område. Det förutsätter en positiv inställning till samordning från 
alla parter, inkluderande universitet och universitetssjukhus. 

RCC Stockholm–Gotland bedriver ett brett arbete med samtliga kriterier, 
är väl förankrat i regionen och genomförandet går smidigt genom att förslag 
införlivas i Stockholms Framtidsplan och budgetbeslut. RCC Stockholm–
Gotland är nära knutet till hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms 
läns landsting, vilket troligen bidrar till att genomförandet går förhållandevis 
smidigt och RCC:s förslag tas emot positivt i landstinget. Gotland har också 
ställt sig bakom cancerplanen med beslut i den egna hälso-och sjukvårds-
nämnden, med förbehållet att de behöver införa den i sin egen takt. Till våren 
väntas en lokal cancerplan för Gotland som är baserad på den regionala pla-
nen och väntas få politiskt beslut. Vissa delar av planen genomförs dock även 
på Gotland, med stöd av RCC. 

Flera framgångsfaktorer lyfts fram av intressenterna i regionen, såsom att 
man kommit långt i utvecklingen av patientperspektivet. Man säger att pa-
tienterna tillfrågas allt mer i utvecklingsarbetet och RCC bidrar dessutom till 
att skapa nya patientföreningar. Cancerstrategin och cancerplanen ses vidare 
som en stor framgångsfaktor och genomförandet fungerar väl. Även när det 
gäller nivåstrukturering menar intressenterna att RCC har kommit långt; kon-
flikter har förekommit men nu är besluten fattade. Processledning med dub-
bel kompetens, bestående av både läkare och sjuksköterskor, anses också 
vara en styrka i utvecklingen av diagnosspecifika patientprocesser. En annan 
styrka som intressenterna lyfter fram är att Gotland har fått stort utrymme i 
RCC:s arbete, trots sin litenhet. 

Etableringen av RCC Stockholm–Gotland har enligt intressenterna kommit 
mycket längre och har nu mer struktur och starkare uppföljning än tidigare. 
RCC har också, anser intressenterna, nått större acceptans och ett ökat för-
troende i vården. Man vet mer hur man ska arbeta i vården och med patient-
representanterna, och både RCC och regionen går mer och mer från ord till 
handling. Exempelvis har man startat ett diagnostiskt center och ett centrum 
för specialiserad rehabilitering, infört kontaktsjuksköterskor med samver-
kansfunktion och startat utbildningar för sådana samt startat utvecklingspro-
jekt inom bland annat it-området.  

Vissa utmaningar finns dock fortfarande och en del verksamhetschefer 
tycker att RCC som företeelse behöver förklaras bättre även om rollen nu 
börjar utkristalliseras. Det påbörjade stödet till att etablera formella ansvariga 
lokala processledare på akutsjukhusen i regionen är ett sådant initiativ som 
kan bidra ytterligare till förankringen. Bland utmaningarna lyfts också det 
faktum att RCC tillsammans med vårdverksamheterna ska vidareutveckla 
och få ihop processperspektivet och stuprörsperspektivet samt få till en mer 
utvecklad dialog med alla nivåer i vården. RCC anses bra förankrad med 
högsta ledningen i organisationen och i linjen på medarbetarnivå men man 
menar att RCC behöver bättre kontakt med flera ledningsnivåer såsom verk-
samhetschefer, klinikchefer och chefssjuksköterskor. Utmaningar kvarstår 
också när det gäller att införa planerna på Gotland. Man står också inför re-
videring av sin cancerplan för åren efter 2015. 
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RCC Sydöst 
Socialstyrelsen konstaterar att RCC Sydöst är på god väg med etableringen 
och driver utvecklingsarbeten inom flera områden, men att man samtidigt har 
stora utmaningar i regionen.  

RCC uppfyller kriteriet om en utvecklingsplan för regionens cancervård. 
Regionen var tidigt ute med sex löften till patienter och invånare med tidsatta 
åtgärder och regelbunden uppföljning i varje landsting. I slutet av 2014 blev 
RCC Sydöst klar med sin tredje plan som är mer strategisk än de tidigare och 
som regionens tre landsting ska komplettera med handlingsplaner. I utveck-
lingsplanen och den aktuella handlingsplan som RCC har ingår planen för 
palliativ vård, som tillsammans med införandet av vårdprogrammet för  
palliativ vård innebär att regionen uppfyller kriteriet. RCC Sydöst har även 
kommit långt på detta område. I den nya strategiska planen ingår också om-
rådet rehabilitering. Däremot täcks inte alla delar av kriteriet, vilket innebär 
att RCC Sydöst ännu inte uppfyller detta kriterium även om man är på god 
väg. RCC Sydöst uppfyller delvis kriteriet för en plan för utbildning och 
kompetensförsörjning men inte plan för nivåstrukturering, arbete pågår på 
dessa områden. Svårast för regionen är arbetet med nivåstrukturering, till viss 
del beroende på att de tre landstingen är mitt i egna strukturförändringar, att 
det finns andra regionala strukturer som regionala medicinska programråd 
och slutligen att olika verksamheter, enligt intressenterna, konkurrerar i frå-
gan om koncentration av cancervården. Socialstyrelsen bedömer att det finns 
ett behov av omstart i frågan. Även för kompetensförsörjning finns behov av 
ett nytt angreppssätt, vilket har lett till en särskilt tillsatt projektgrupp som 
arbetar med utveckling av frågan.  

Bildandet av RCC Sydöst anses av intressenterna i regionen vara en viktig, 
stor och genomgripande reform som behöver få ta tid. RCC Sydöst bedöms 
göra ett bra arbete och har fått mycket på agendan; man lyfter exempelvis 
återkommande fram regionens sex löften till patienter och invånare som en 
stor framgångsfaktor i arbetet. En styrka som lyfts fram är också att RCC 
Sydöst har 12 regionala processledare och att man har öppnat för personer 
som tydligt representerar patientperspektivet. Patient- och närståenderådets 
medverkan har blivit bra och har fått utvecklas efter hand. Intressenterna 
menar också att myndigheter och departement ger legitimitet så att RCC kan 
tydliggöra patientperspektivet. Som styrka anges även RCC Sydösts arbete 
för en processorienterad vård, att man har ett starkt sjukvårdsregiontänk och 
ett helhetsperspektiv. Dessutom lyfter man fram att RCC Sydöst ökat sin 
ambition att komma nära linjeorganisationen och få gehör för sina förslag  
till utveckling på verksamhetsnivå. 

En utmaning enlig intressenterna är att lojaliteten mot sjukvårdsregionen 
minskar närmare landstingsnivån, eftersom landstingen har egna strategier 
och dessutom i viss omfattning är konkurrenter. Detta anses försvåra för 
RCC Sydöst att bedriva ett regionövergripande utvecklingsarbete. Många 
lyfter fram att regionsjukvårdsledningen (RSL), där bland annat hälso- och 
sjukvårdsdirektörerna ingår, måste ta ansvar för RCC-perspektivet på lands-
tingsnivån. RCC anges också ha blivit mer och mer välkomna i linjeorgani-
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sationen, men man menar att samverkan mellan RCC och sjukhus- och verk-
samhetsledningarna behöver öka.  

RCC Väst 
Den fortsatta uppbyggnaden av RCC Väst utvecklas med ett fokus på patient-
perspektiv och lärandeprocesser. Patientperspektivet i regionens arbete är 
starkt, och man har bland annat tillsatt en patientföreträdare som utvecklings-
ledare för patientperspektivet. RCC Väst driver också mycket av sitt utveck-
lingsarbete utifrån en politiskt förankrad lärplattform för systemförändring 
som inkluderar de flesta perspektiven på cancervården. RCC Väst och regio-
nen har en stark övertygelse om att cancervården måste utvecklas av vård-
organisationerna själva, med stöd av processägarna för de diagnosspecifika 
patientprocesserna. Mycket arbete pågår i regionen, och vårdens engagemang 
i RCC-arbetet växer, men fortsatta utmaningar finns när det gäller flera krite-
rier.  

Socialstyrelsens bedömning är att RCC Väst uppfyller kriteriet om en plan 
för nivåstrukturering, och genomförandet är i stort klart i Västra Götaland 
medan det pågår i Halland. RCC Väst uppfyller även delkriteriet om en plan 
för palliativ vård, som är en del av kriteriet om en plan för psykosocialt stöd, 
rehabilitering och palliativ vård.  

Bedömningen är dock att RCC Väst ännu inte uppfyller de andra tre krite-
rierna. När det gäller utvecklingsplanen för regionens cancervård finns för-
slag och ett beslut väntas tas 2015. Planen för rehabilitering väntas ingå i 
utvecklingsplanen. Angående utbildnings- och kompetensförsörjningsplanen 
håller man på att kartlägga kompetenstillgången, och det finns ett utbild-
ningsprogram som genomförs. En egen process för kompetensförsörjning 
avseende onkologi pågår också. Däremot saknas ännu en plan för kompetens-
försörjning.  

Socialstyrelsens intervjuer och diskussioner vid platsbesöket visar att RCC 
Väst anses ta fram bra underlag och material och göra goda presentationer, 
samt att kunskapen om regionen har blivit mycket större genom RCC:s in-
venteringar. RCC Väst anses ha kommit långt när det gäller att få vården att 
se patienter och närstående som viktiga resurser i utvecklingsarbetet och har 
ett väl fungerande patient- och närståenderåd. En framgångsfaktor som lyfts 
fram är att kontaktsjuksköterskor i stort tillsatts och får en gedigen utbild-
ning. 

RCC Väst använder två modeller för samtal och lärande, och de ses av in-
tressenterna som en framgångsfaktor som underlättar för landstingen att in-
föra förändringsarbete och skapar politiskt intresse och förankring för det. 
Men RCC Väst anses också behöva arbeta mer med kriterierna för att upp-
fylla dem.  

Enligt intressenterna bör det fortsatta arbetet omfatta en strategisk sampla-
nering mellan linjeorganisationen och RCC, ett regionalt cancerrehabilite-
ringscentrum och insatser för att korta väntetiderna. Det har även föreslagits 
att RCC Syd och RCC Väst bör närma sig varandra. 
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RCC Syd 
Arbetet med den fortsatta uppbyggnaden av RCC Syd löper i stort på bra 
även om man haft svårt att följa tidplanen. Den samlade bilden är att RCC 
bidragit till ett ökat fokus på utvecklingen av cancervården i regionen och ett 
ökat och stärkt patientperspektiv. När det gäller de fyra kriterierna kan  
Socialstyrelsen konstatera att RCC Syd i dagsläget uppfyller två av dem men 
inte de övriga två fullt ut.  

RCC Syd uppfyller kriterierna för en utvecklingsplan för regionens can-
cervård och en plan för rehabilitering och palliativ vård. Både palliativ vård 
och rehabilitering ingår i regionens utvecklingsplan som har beslutats i re-
gionvårdsnämnden och av samtliga landsting. RCC gör ett utvecklingsarbete 
som ligger helt i linje med dessa kriterier, tillsammans med det arbete som 
görs i de diagnosspecifika patientprocesserna, som behandlas i en egen plan, 
och införandet av vårdprogrammen.  

När det gäller en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan uppfyller 
RCC Syd delar av kriteriet, man har bland annat ett arbete med kartläggning-
ar. RCC Syd har också en egen process för patologi, men för att uppfylla 
kriteriet behöver man en plan som beslutas av landstingsledningarna. RCC 
Syd tar nu fram förslag till en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan 
för lungcancer och prostatacancer som ska vara klar våren 2015.  

Kriteriet om en plan för nivåstrukturering är ett komplicerat och svårt om-
råde för regionen. RCC Syd uppfyller vissa delar med de kartläggningar som 
genomförs, och regionen har också startat det första diagnostiska centrumet i 
Sverige. Men det finns fortsatta utmaningar i regionen när det gäller hur man 
ska få en bra samverkan och hur man ska komma överens om arbetet med 
nivåstrukturering. I dagsläget saknas en plan för nivåstrukturering i sjuk-
vårdsregionen och det saknas beslut om att ta fram en plan, vilket innebär ett 
tydligt avsteg från kriteriet. Socialstyrelsen rekommenderar sjukvårdsregion-
en att ta ett omtag i frågan och ge RCC Syd i uppdrag att ta fram en plan för 
nivåstrukturering inom regionen.  

När det gäller framgångsfaktorer och styrkor anser intressenterna att RCC 
Syd är framgångsrikt och uppskattat i regionen. Som framgångsfaktor lyfts 
att det finns en hög professionell acceptans och ett stort förtroende för RCC 
Syd, och man anser att RCC har hög kompetens i det arbete som görs. Intres-
senterna anser också att RCC och Södra regionvårdsnämnden har en viktig 
roll för att utveckla cancervården. Dessutom menar intressenterna att det 
finns en god samarbetsvilja i regionen, ett bra förankringsarbete och stor 
delaktighet i RCC Syds arbete både med utvecklingsplanen och i alla proces-
ser som pågår. Man säger också att RCC går mer och mer från breda pensel-
drag till konkreta åtgärder med effekter och resultat. Exempel på konkreta 
resultat är arbetet med att utbilda och stödja införandet av kontaktsjukskö-
terskor, arbetet med att korta ledtider och patientmedverkan.  

När det gäller utmaningar lyfter många intressenter fram att det finns 
starka kopplingar mellan nivåstrukturering och kompetensförsörjning som 
bidrar till att arbetet med båda dessa områden är komplicerat och tar tid. Men 
en annan orsak anses vara den konkurrenssituation som gäller frågan om 
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koncentrering av cancervård, och att det saknas acceptans för frågan på sjuk-
vårdsregionnivå från något landsting. Det anses också att det ibland finns ett 
alltför stort fokus på Skåne och det framkommer att övriga landsting inte 
alltid hänger på utvecklingsarbetet. En del av intressenterna är också oroliga 
för att bra planer tas fram men att resurserna inte räcker till och patientper-
spektivet inte är tillräckligt starkt vid genomförandet i verksamheterna. Som-
liga menar även att kommunikationen mellan RCC, förvaltningarna och 
verksamheterna behöver bli bättre för att stärka möjligheterna till ett snabbt 
och smidigt genomförande av planerna. 
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Del 2 – Fördjupad redovisning 
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Utvecklingsplan för cancervården i 
sjukvårdsregionen (kriterium 6.2) 

I detta kapitel beskrivs de regionala cancercentrumens arbete med kriteriet en 
långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård. Kapitlet inleds med en 
beskrivning av kriteriet och Socialstyrelsens bedömning vid 2013 års upp-
följning. Därefter presenteras Socialstyrelsens bedömning av hur väl respek-
tive RCC uppfyller kriteriet samt framgångsfaktorer och utmaningar utifrån 
intervjuer och platsbesök. Slutligen ges en beskrivning av det arbete som 
sker inom RCC i samverkan. 

Närmare om kriteriet 
Enligt kriteriet ska det två år efter starten finnas en långsiktig utvecklingsplan 
för regionens cancervård, som ska vara beslutad av landstingsledningar. Ef-
tersom sjukvårdsregionerna har skilda förutsättningar ska utvecklingsplanen 
baseras på de specifika utmaningar som finns i respektive region och redo-
göra för hur dessa profilområden ska utvecklas. Planen ska också utgöra 
grunden för RCC:s långsiktiga arbete med:  

• förebyggande insatser  
• cancervård  
• utbildnings- och kompetensfrågor  
• forsknings- och innovationsfrågor 
• strategier för samarbetet med andra RCC och för övrigt nationellt och in-

ternationellt arbete. 

Under 2014 har Socialstyrelsen även följt upp kriterium 5.1 om en plan för 
utbildning och kompetensförsörjning, området beskrivs i detta kapitel utifrån 
kraven i kriteriet om en utvecklingsplan, området beskrivs sedan närmare i 
kapitlet om utbildning och kompetensförsörjning. Under 2015 kommer krite-
riet om att ta fram ett regionalt program för cancerprevention och tidig upp-
täckt att följas upp igen, och RCC ska då ha genomfört stora delar av pro-
grammet och ha ett system för uppföljning. Nedan redogörs kortfattat för 
Socialstyrelsens bedömningar för 2013.  

Tidigare bedömning 
Under 2013 följde Socialstyrelsen upp flera kriterier som har nära koppling 
till detta kriterium. Exempelvis skulle RCC ha tagit fram ett regionalt pro-
gram för cancerprevention och tidig upptäckt (kriterium 4.1), startat arbetet 
med att effektivisera vårdprocesserna (kriterium 4.2), börjat ta fram ett pro-
gram för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning (kriterium 5.1), och 
tagit fram en plan för klinisk forskning och innovation inom regionen (krite-
rium 5.3).  
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Vad gäller det preventiva arbetet efterlyste Socialstyrelsen bättre samordning 
inom sjukvårdsregionerna och bedömde att RCC har mer att göra för att upp-
fylla kriteriet. Under 2015 kommer det kriteriet att följas upp igen. 

Angående effektivisering av vårdprocesserna bedömde Socialstyrelsen att 
alla RCC uppfyller kriteriet. Myndigheten ansåg dock att processledarnas 
mandat var otydligt trots att de identifierats som nyckelpersoner för utveck-
lingen av vårdprocesserna. Det noterades också att RCC inte kan ta ansvar 
för kriteriet på egen hand utan behöver konkret stöd från landstingen.  

När det gäller RCC:s arbete med utbildning och kompetensförsörjning an-
såg Socialstyrelsen efter platsbesöken 2013 att samtliga RCC påbörjat arbe-
tet.  

Avslutningsvis vad gäller forskning och innovation var Socialstyrelsens 
bedömning för 2013 att RCC påbörjat arbetet med en plan för forskning och 
innovation men inte uppfyllt kriteriets ambition. Inget RCC hade nämligen 
en tydlig plan som var utarbetad i samarbete med universitet och högskolor i 
sjukvårdsregionen. Under 2015 kommer kriteriet att följas upp igen och då 
ska det finnas en organisatorisk struktur som stärker klinisk cancerforskning 
och innovation.  

Resultat plan för regionens cancervård 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över läget för respektive RCC 
när det gäller hur väl man uppfyller kriteriet om en långsiktig utvecklings-
plan för regionens cancervård.  

 
Tabell 2: Hur väl uppfyller RCC kriteriet om en långsiktig utvecklingsplan 
för regionens cancervård? 
RCC Uppfylls kriteriet? 
Norr 
Uppsala–Örebro 
Stockholm–Gotland 
Sydöst 
Väst 
Syd 

Ja 
Delvis 
Ja  
Ja 
Nej 
Ja 

 
Socialstyrelsen har i uppföljningen konstaterat att de flesta RCC i stort upp-
fyller kriteriet även om de har vissa utvecklingsområden. Det gäller då inno-
vationsfrågor och strategier för samarbete med andra RCC samt övrigt natio-
nellt och internationellt samarbete. För att kriteriet ska anses uppfyllt behöver 
också alla landsting i respektive sjukvårdsregion fatta beslut om planen. 

De följande avsnitten rör Socialstyrelsens bedömning av huruvida respek-
tive RCC uppfyller kriteriet om en utvecklingsplan för cancervården och 
intressenternas synpunkter när det gäller styrkor och utmaningar. Därefter 
redogörs för RCC i samverkans arbete med detta kriterium. 
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RCC Norr  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Norr uppfyller kriteriet eftersom den 
regionala utvecklingsplanen för cancervården antogs av förbundsdirektionen 
för Norrlandstingens regionförbund 2013. Utvecklingsplanen uppdaterades 
därefter 2014.  

Norrlandstingens regionförbund är de fyra norrländska landstingens ge-
mensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i 
norra Sverige. Förbundsdirektionen är regionförbundets högsta beslutande 
organ och alla landsting är representerade. 

Utvecklingsplanen omfattar de flesta delarna av kriteriet 
Planen utgår ifrån den specifika utmaning som identifierats för regionen och 
gäller norra regionens befolkningsstruktur, med många glest befolkade delar. 
Detta ställer särskilda krav på regionen för att åstadkomma en likvärdig vård 
när det gäller prevention, tidig upptäckt, utredning, vård och behandling. 
Visionen är en ”likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med 
spets och bredd” och cancervård i glesbygd lyfts fram särskilt. RCC Norr har 
fyra hörnstenar som är centrala för att infria visionen. De gäller att:  

• i alla sammanhang ha patientens fokus 
• arbeta för optimal kommunikation dels mellan vårdgivare, dels mellan 

vårdgivare och patient 
• arbeta med evidens och god kvalitet 
• stärka forskning och innovation.  

I norra regionens utvecklingsplan ingår de faktorer som lyfts fram som vä-
sentliga i kriteriet. Socialstyrelsen ser också positivt på att RCC Norr valt att 
sätta målnivåer för sitt arbete, eftersom det tydliggör och konkretiserar arbe-
tet samt underlättar uppföljningen. RCC Norr bedöms ha en stark utveck-
lingsplan för regionens cancervård. 

Förebyggande insatser 
Vad gäller det förebyggande arbetet är planens övergripande mål att minska 
rökning, alkoholkonsumtion och övervikt samt att öka den fysiska aktivite-
ten. Arbetet med tidig upptäckt och screening av cancer pågår också, inklu-
sive arbetet med att identifiera så kallade högriskgrupper som behöver omfat-
tas av särskilda screeningprogram. Det finns även en ambition om att 
primärvården ska ha bättre förmåga att utan fördröjning diagnostisera cancer-
sjukdom. 

Cancervård 
Arbetet med utveckling av cancervården sker i regionala processarbetsgrup-
per som leds av processledare. Grupperna är multiprofessionella med repre-
sentation från alla landsting i regionen. Regionens processledare har ett stort 
ansvar för olika diagnoser och för ett antal diagnosövergripande områden. 
Tillsammans med sina regionala arbetsgrupper ansvarar även de för att kart-
lägga vårdprocesserna, identifiera brister och effektiviseringsmöjligheter och 
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ta fram underlag för förbättringsarbete. De föreslår också målnivåer och an-
svarar för att följa upp dessa.  

Kompetensförsörjning 
Den regionala utvecklingsplanen omfattar kompetensförsörjning och lyfter 
behovet av tillräcklig bemanning och kompetens. Därmed är den en utgångs-
punkt för regionens kompetensförsörjningsplan. En kartläggning av beman-
ningsläget i norr visade att regionen har brist på flera typer av specialist-
läkare och specialistsjuksköterskor och att resurserna är ojämnt fördelade i 
regionen.  

Forskning och innovation 
Utvecklingsplanen lyfter vidare fram grunden för forsknings- och innova-
tionsfrågor i regionen. Inom ramen för RCC har man identifierat ett antal 
forskningsstrategiska mål som bland annat handlar om att patienter i hela 
regionen lättare ska kunna delta i kliniska studier, och att systematiskt samla 
in kliniska data, bilddata, färskfrusen vävnad och blodprov från patienter i 
hela regionen. Dessutom har centrumet som mål att bygga ut kvalitetsregist-
ren och arbetsregistren med patientöversikter i sjukvården och att utveckla 
spetskompetens inom grundforskning och klinisk forskning.  

Strategier för samarbete 
Ett utvecklingsområde är dock strategier för samarbete med övriga RCC, 
samt för annat nationellt och internationellt arbete. I dag omnämns endast 
samarbetet med RCC i samverkan.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Vad gäller styrkor och utmaningar i RCC Norr har Socialstyrelsen fått en 
bild av att arbetet med utvecklingsplanen varit framgångsrikt, och det in-
trycket stärks av de aktörer Socialstyrelsen intervjuat och de synpunkter som 
framfördes vid platsbesöket. Intressenterna är överens om att det finns en väl 
etablerad arbetsprocess i den norra regionen som bygger på förankring. 
Samtliga landsting och intressenter anser att de varit delaktiga i processen 
och upplever att de haft god insyn och bra påverkansmöjligheter. En väl fun-
gerande kommunikation anses avgörande. Intressenterna välkomnar vidare 
att planen är översiktlig och tydlig både vad gäller mål och uppföljning. En 
stor styrka är att landstingen tagit fram egna handlingsplaner som konkretise-
rar hur de ska nå målen i den regionala utvecklingsplanen. 

Angående utmaningar finns det en viss oro för ett glapp mellan ambition 
och resurser. Med resurser avses i första hand personal men det finns också 
en rädsla för att politiken inte kommer att prioritera och avsätta pengar till 
RCC-arbetet. Ett fåtal intressenter säger också att RCC Norr har för bråttom 
och att alla landsting inte hinner med.  

När intressenterna får frågor kring behovet av fortsatt arbete nämner de 
inte utvecklingsplanen utan snarare framtida utmaningar för regionen i stort. 
De talar bland annat om förbättrade ledtider och behov av att underlätta 
vägen in till diagnos, till exempel genom ett bättre samarbete med primär-
vården och eventuellt diagnostiska centrum. Vidare anses det viktigt att se 
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över att kompetensen i vården används på bästa möjliga sätt och att rätt  
person gör rätt saker. Här finns en tydlig efterfrågan på mer stödfunktioner. 
Dessutom tror intressenterna att det kan finnas hinder i form av regelverk och 
onödigt tung administration. Bland annat nämns behov av ett gemensamt 
system för journaler, och man vill ha stöd från den nationella nivån, från 
myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting, för att veta vad som 
bör ingå i ett sådant system. Arbetet med ordnat införande av läkemedel 
nämns också, liksom önskemål om ett högt tempo i det fortsatta arbetet. 

RCC Uppsala–Örebro 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Uppsala–Örebro har kommit långt 
med arbetet och i stort uppfyller kriteriet. Det finns en utvecklingsplan som 
uppfyller de flesta delar av kriteriet och där det finns många och tydliga upp-
drag som är direkt ställda till landstingen. Planen är beslutad i samverkans-
nämnden (SVN) som också uppmanar landstingen att fatta ett eget beslut om 
att man ansluter sig till SVN:s ställningstagande. Socialstyrelsen har konsta-
terat att detta ännu inte är gjort i alla landsting. RCC förutsätter också att 
landstingen tar fram egna handlingsplaner för att omsätta utvecklingsplanen i 
det egna landstinget. 

Planen ska också vara långsiktig, men är i praktiken drygt ettårig och RCC 
avser uppdatera planen årligen. Man anser att utvecklingen av cancervården 
går alltför snabbt för att en långsiktig plan ska fungera. RCC Uppsala–
Örebro själva ser dock arbetet med utvecklingsplanen som långsiktigt. Enligt 
kriteriet ska det också ingå strategier för samarbete med andra RCC, och en 
beskrivning av nationellt och internationellt samarbete. I dessa delar bedömer 
Socialstyrelsen att RCC Uppsala–Örebro har mer att göra för att kriteriet ska 
anses helt uppfyllt. Regionen har en speciell situation med så många som sju 
landsting, som dessutom har varierande intresse av regional samverkan, in-
tresset att samverka är dock större än vid Socialstyrelsens förra uppföljning 
och Socialstyrelsen ser positivt på ambitionen att följa upp arbetet i lands-
tingen. Myndigheten skulle också välkomna en mer omfattande uppföljning 
och en mer utförlig beskrivning av uppföljningsarbetet även om detta inte är 
ett krav enligt kriteriet. 

RCC Uppsala–Örebros utvecklingsplan för cancervården antogs i samver-
kansnämnden i oktober 2014 och har titeln Utvecklingsplan för Uppsala 
Örebro Cancerplan 2014–2015. Den antogs alltså sent i förhållande till tid-
planen, men RCC menar att de haft ambitionen att brett förankra innehållet i 
planen under arbetets gång och anser att det kommer att leda till ett snabbare 
genomförande när beslutet väl togs. Enligt cancerplanen ska varje landsting 
ta fram och införa en handlingsplan för hur landstinget avser att genomföra 
cancerplanen under 2015.  

Utvecklingsplanen omfattar de flesta delarna av kriteriet 
Visionen i planen är ”Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i can-
cer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus”. Visionen konkre-
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tiseras i fem områden, utifrån de direktiv som samverkansnämnden gett för 
arbetet. Det första området är patientens ställning och inom detta lyfts beho-
vet av att göra patienten till medaktör vid såväl policybeslut som beslut om 
sin egen vård. Det andra området är vårdens struktur och fokuserar på arbetet 
med nivåstrukturering och användning av gemensamma resurser. Det tredje 
och fjärde området handlar om kompetensförsörjning respektive forsknings-
samordning, medan det femte och sista området belyser utvecklingsarbetet 
som gäller prevention och tidig diagnostik för att minska insjuknandet i can-
cer. I och med dessa områden täcker planen in de faktorer som omnämns i 
kriteriet. En utmaning för regionen som lyfts fram är att den totala befolk-
ningsmängden de senaste decennierna ökat något i regionen, men ökningen 
är begränsad till ålderskategorierna 40 år och äldre, samtidigt konstaterar 
man att ökningen av antalet cancerfall kommer att fortsätta, framförallt ef-
tersom befolkningen blir allt äldre. 

Prevention och tidig diagnostik  
Vad gäller prevention och tidig diagnostik prioriteras landstingsvisa hand-
lingsplaner för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyg-
gande metoder och regionala gemensamma projekt, för att förverkliga RCC  
i samverkans handlingsplan för ett rökfritt Sverige. Åtgärder enligt planen 
gäller även tidig diagnostik av malignt melanom och screening av livmoder-
halscancer, bröstcancer och tarmcancer. Dessutom ingår åtgärder gällande 
ökning av landstingens registeranslutning. 

Cancervård 
Angående cancervård arbetar RCC Uppsala–Örebro mycket inom ramen för 
de regionala vårdprogramgrupperna. Varje grupp innehåller representanter 
från alla landsting och de leder arbetet med att kartlägga och driva det re-
gionala utvecklingsarbetet inom olika diagnoser. Representanterna har även 
ett ansvar för att införa processen i sitt eget landsting. För att utveckla can-
cervården prioriterar RCC Uppsala–Örebro arbetet med att stärka patientens 
ställning. Utvecklingsplanen innehåller vissa mål för detta arbete, såsom att 
alla patienter med cancer i regionen ska erbjudas en individuell vårdplan från 
och med 2014 samt att alla patienter ska ha tillgång till en kontaktsjukskö-
terska från och med 2015.  

Utbildning och kompetensförsörjning 
När det gäller utbildning- och kompetensförsörjningsfrågor lägger planen 
grunden för det arbete som ska genomföras under kommande år. Kompetens-
försörjningsområdet delas in i fyra delar. Den första delen är en utbildnings-
plan för kontaktsjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, onkologsjukskö-
terskor, biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker. Den andra delen 
handlar om utveckling av en generell rekryteringsstrategi i fem moduler med 
fokus på patologi, och som ska bilda modell för alla bristspecialiteteter. En 
tredje del omfattar landstingsövergripande avtal medan den fjärde delen 
handlar om kompetensutveckling och attraktiva arbetsplatser.  
En kartläggning visar att det finns brist på personal i regionen liksom att 
kompetensen är ojämnt fördelad mellan landstingen. Inom RCC Uppsala–
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Örebro har det regionala utbildnings- och kompetensförsörjningsrådet (RUR) 
i uppdrag att tillsammans med landstingen föreslå strategier för bättre re-
gional samverkan i dessa frågor. RUR är också centrala aktörer när det gäller 
att driva och samordna utbildningar inom regionen. Närmare information om 
regionens arbete med utbildning och kompetensförsörjning finns under krite-
riet 5.1 om utbildning och kompetensförsörjning.  

Forskning och innovation 
Vad gäller forskning och innovation nämns olika insatser i utvecklingspla-
nens del om forskningssamordning, såsom att RCC Uppsala–Örebro ska ut-
veckla det regionala stödet till industri och forskande enheter vid uppstarten 
av kliniska prövningar för cancer i regionens landsting. Det finns även ett 
regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar, för att underlätta det 
praktiska arbetet kring studier. Nätverket består av forskningssjuksköterskor 
från varje landsting i regionen. RCC stödjer också arbetet med att bygga upp 
en infrastruktur för standardiserad och sjukvårdsintegrerad insamling av 
blodprov och vävnad för forskning i regionen.  

Strategier för samarbete 
Avslutningsvis innehåller utvecklingsplanen inget resonemang om strategier 
för samarbete med de andra RCC eller om övrigt nationellt och internation-
ellt arbete.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
När det gäller styrkor nämner intressenterna framför allt att processen med 
att ta fram planen varit bra. De uppskattar särskilt att både politiker, profes-
sionella och patientrepresentanter deltagit i arbetet som man också upplever 
har byggt på konsensus. En annan styrka som belyses är det engagemang 
som finns i samverkansnämnden och möjligheten att fatta inriktningsbeslut. 
Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens högsta organ och består av för-
troendevalda från alla landsting i regionen.  

Samtliga aktörer som Socialstyrelsen talat med anser att regionen har en 
stor utmaning i att den består av sju landsting där det lokala intresset anses 
väga tungt. Man anser att det saknas en vana av regionalt samarbete och 
vissa intressenter menar att intresset för RCC:s arbete brister. Det gör också 
att arbetet tar lång tid och att det finns en oro för huruvida inriktningsbeslu-
ten kommer att genomföras eller inte. Det framhålls också att de inriktnings-
beslut som tas inte är bindande utan att det är upp till respektive landsting att 
besluta om innehållet i vården. Enligt intressenterna kan besluten då bli för 
övergripande. 

Vissa intressenter har inte alls känt till arbetet med planen, vilket ger en 
indikation om att RCC Uppsala–Örebro inte riktigt når ut i alla led. Detta 
berör i första hand verksamhetschefer.  

Flertalet intressenter menar att det i nuläget inte behövs några nya initiativ 
vad gäller utvecklingsplanen. I stället betonar de att arbetet i RCC Uppsala–
Örebro kräver mer tid med hänsyn till regionens sju landsting. Några aktörer 
anser att arbetet då kommer att lyckas, men de understryker samtidigt att 
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såväl regional som statlig uppföljning är en nödvändig drivkraft för utveck-
lingsarbetet.  

Patientrepresentanterna som är involverade i RCC:s arbete lyfter också 
fram vissa svårigheter med att representera samtliga diagnoser, framför allt 
de mer sällsynta cancerformerna. De efterfrågar därför starkare nätverk mel-
lan patientföreningarna. Dessutom ser de behov av en eller flera nationella 
patientrepresentanter som kan delta i det nationella cancerarbetet inom ramen 
för RCC i samverkan, eller som kan påverka det på något annat sätt. De ef-
terfrågar vidare kontinuerlig information om beslut som fattas på nationell 
nivå. 

RCC Stockholm–Gotland 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Stockholm–Gotland uppfyller krite-
riet. Man var tidigt ute med sin cancerstrategi för att utveckla regionens can-
cervård, Regional cancerstrategi 2012–2015 – med patientens perspektiv i en 
jämlik cancervård, och redan 2013 beslutades regionens utvecklingsplan 
Cancerplan 2013–2015 – patientens väg i vården. Både strategin och can-
cerplanen är beslutade i samverkansnämnden och politiskt beslutade av både 
Stockholm och Gotland. Utvecklingsplanen täcker in mer än vad som efter-
frågas i kriteriet och är framtagen med stor delaktighet. Socialstyrelsens upp-
följning visar att planen används av många intressenter och följs upp regel-
bundet, och att den utgör en viktig grund för utvecklingsarbetet i regionens 
cancervård. Det har också framkommit att RCC aktivt hanterar upplevda 
problem och vidtar åtgärder efterhand, exempelvis när det gäller samverkans-
frågor. Socialstyrelsen välkomnar de regelbundna uppföljningarna av planen, 
eftersom de är ett stöd för ett lyckat genomförande även om detta inte efter-
frågas i kriteriet. 

I stort ser även genomförandet ut att fungera väl. I Stockholm läggs försla-
gen till åtgärder in i framtidsplanen för hela hälso- och sjukvården och tas 
vidare i den ordinarie budgetprocessen. För Gotlands del är man aktiv i sam-
arbetet inom RCC Stockholm–Gotland men vill genomföra förslagen i sin 
egen takt. Samtidigt som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om 
cancerplanen fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppgift att utreda hur 
de föreslagna målen kan uppnås för cancersjukvården på Gotland. Ett förslag 
väntas under våren 2015 och det kommer troligen att beslutas politiskt. Re-
gionens revisorer har också granskat cancersjukvården på Gotland och redo-
visat förbättringspotentialer för tillgången till kontaktsjuksköterskor och mul-
tidisciplinära konferenser. Man ställer också frågan om Gotland med det 
minsta befolkningsunderlaget i landet har resurser och kompetens nog att 
bedriva specialiserad cancervård. Gotland väntas svara revisorerna i januari 
2015 om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Parallellt genomförs flera 
åtgärder på Gotland i samverkan med RCC: man utbildar exempelvis kon-
taktsjuksköterskor och patientföreträdare, samt har bildat en patientförening 
och anordnat årliga rådslag om cancer för att förankra och diskutera cancer-
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planen. RCC Stockholm–Gotland är nära knutet till hälso- och sjukvårdsför-
valtningen i Stockholms läns landsting, vilket troligen bidrar till att genom-
förandet går smidigt och RCC:s förslag tas emot positivt i landstinget. 

När det gäller möjliga förbättringar skulle RCC kunna presentera en stra-
tegi för samverkan med andra RCC och en beskrivning av sitt nationella och 
internationella samarbete. Planen beskriver sådant samarbete, men strategier 
för sådana samarbeten kan utvecklas. Socialstyrelsen konstaterar också att 
tidplanen närmar sig sitt slut och att nästa utmaning gäller en reviderad plan 
för perioden efter 2015. 

Utvecklingsplanen omfattar de flesta delarna av kriteriet 
Den regionala cancerstrategin går ut på att titta på utgångsläget i regionen i 
förhållande till kriterierna för uppbyggnaden av RCC, och utgjorde tillsam-
mans med En nationell cancerstrategi för framtiden grunden för regionens 
cancerplan. I regionens strategi fastslogs inriktningsmålen för regionens can-
cervård och de gäller patientens perspektiv, jämlik cancervård, förebyggande 
arbete, tidig upptäckt samt vårdprocesser som inkluderar arbetet med kon-
taktsjuksköterskor, multidisciplinära konferenser, nivåstrukturering och led-
tider. Vidare finns inriktningsmål för rehabilitering, palliativ vård, utbildning 
och kompetensförsörjning, register och information samt forskning. 

I regionens cancerplan Cancerplan 2013–2015 – patientens väg i vården 
fastslås åtgärder för att förverkliga inriktningsmålen. I cancerplanen redogörs 
också för de utmaningar som regionen står inför i varje utvecklingsområde 
som planen innehåller. En utmaning anses vara att regionen ska erbjuda en 
optimal vård till befolkningen i både storstad och glesbygd, ibland med vi-
kande befolkningsunderlag. Enligt utvecklingsplanen följer man upp ledtider, 
patientenkäter, forskning, register, multidisciplinära konferenser och jämlik 
vård. För styrning och uppföljning av vården föreslås ett it-stöd som klarar 
ett helhetsorienterat synsätt på patientens väg genom vården, med tydligt 
definierade roller och ansvarsområden i både beställarorganisationen och 
vården. Idag regleras varje del av vårdprocessen med avtal. 

Förebyggande insatser 
När det gäller förebyggande insatser har RCC lyft fram riskfaktorerna för 
utveckling av cancer som gäller livsstilsfaktorer, genetiska faktorer, virus, 
strålning och exogena faktorer såsom partiklar och ämnen i luftföroreningar 
och inom industrin. Enligt RCC är syftet med cancerprevention att minska 
förekomsten av dessa riskfaktorer, och i detta arbete finns även andra aktörer 
som har ansvar för vissa åtgärder. De åtgärder som föreslås i cancerplanen är 
att utveckla samarbetet med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i 
Stockholm, inrätta en samordnande funktion i RCC för att stärka det cancer-
preventiva arbetet, etablera ett nationellt nätverk och ge processledarna stöd i 
deras arbete med de olika tumörprocesserna. 

Cancervård 
Inom området cancervård lyfts 16 diagnosspecifika patientprocesser fram, 
med förslag till delmål och tidsatta åtgärder med tydligt utpekat ansvar för att 
ta fram förslag till utveckling av vården inom respektive diagnosområde. 
Varje process inbegriper frågor om vårdstruktur och resursbehov som en 
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aspekt av beslut om lämpliga lokaliseringar (nivåstrukturering) av framtida 
vårdprocesser. Dessutom finns det tillsatta processledare för integrativ medi-
cin (alternativ medicin), läkemedel, rehabilitering, palliation och patient- och 
närståenderådet. RCC Stockholm–Gotland har också ett aktivt arbete för att 
kunna presentera ledtider, ledtider från diagnos till operation av bröstcancer 
kan man nu i princip presentera i realtid. Syftet är att informationen ska 
kunna användas i arbetet med att minska väntetiderna i cancervårdens verk-
samheter i Stockholms län. Framöver kommer även realtidsdata för andra 
cancerdiagnoser. I cancerplanen föreslås också en utredning av en framtida 
organisation, för att patienter i sjukvårdsregionen ska ha möjlighet till ett 
andra utlåtande. Inom ramen för patientprocesserna vill man även identifiera 
områden där ojämlikhet förekommer och finna verkningsfulla insatser mot 
dessa, liksom förbättra kunskapsstyrningen och öka kunskapsnivån runt hbt-
personers behov i cancervården. 

Utbildning och kompetensförsörjning 
Inom området utbildnings- och kompetensfrågor föreslås en inventering och 
kartläggning av kompetensförsörjningen, inklusive framtida utbildningsbe-
hov. Fokus ska då vara ett processorienterat arbetssätt som innebär att vården 
i framtiden behöver använda sina resurser och sin kompetens på ett helt nytt 
sätt. Man vill även undersöka om utvecklingen av telemedicin och videokon-
ferenser skapar nya möjligheter inom kompetensutveckling.  

En ny patientförening, Nätverket Cancer Gotland, har också bildats med 
stöd från RCC. Bakgrunden är att Gotland saknar patientföreningar för 
många diagnoser. 

Forsknings- och innovationsfrågor 
Forsknings- och innovationsfrågor ingår också i strategin och planen. Åtgär-
der föreslås för områdena patientdatasystem, biobank, kvalitetsregister, för-
stärkt patologi, en regional enhet för kliniska prövningar, höjd forsknings-
kompetens i vården samt avtal och styrning. Till cancerplanen finns också en 
bilaga som gäller ett pilotprojekt inom bröstcancerområdet, Pilot bröstcancer 
4D som bedrivs i samverkan med Karolinska Institutet. Det handlar om att 
utveckla standardiserade vårdprocesser, öka fokus på individualiserad och 
jämlik vård samt få en starkare koppling till forskningen genom bättre infra-
struktur och kunskapsutveckling samt tre regionala bröstcentrum. RCC 
Stockholm–Gotland har nu dessutom anställt tre forskningskoordinatorer för 
bröstcentrumen. Vidare har man en samordnande forskningskoordinator som 
processledare, och koordinatorn och RCC-chefen ingår i gruppen som ska ta 
fram landstingens samlade forskningsplan. RCC Stockholm–Gotland är 
också drivande i styrgruppen för att bilda ett kompetenscentrum i patologi 
med stark riktning mot forskning. 

Strategi för samverkan 
Enligt kriteriet ska planen också innehålla en strategi för samverkan med 
andra RCC och en beskrivning av sitt nationella och internationella samar-
bete, sådana samarbeten pågår men det saknas beskrivningar och strategi i 
planen. 
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Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Socialstyrelsens intervjuer och diskussioner visar att RCC Stockholm–
Gotland har gjort en bra inventering av läget och utmaningarna, och definie-
rat vad man vill uppnå. Utvecklingsplanen är heltäckande och konkret, och 
RCC följer upp den. Planen anses dessutom vara tydlig och lättillgänglig, den 
fungerar väl i vardagen och används ofta av flera olika intressenter. Patient-
representanterna beskriver exempelvis att de ofta har med sig planen i sitt 
arbete, och politiker lyfter fram att den är ett viktigt redskap i det regelbund-
na uppföljningsarbetet. De flesta anser också att planen är väl förankrad ge-
nom att man involverade patienter och närstående, vården, olika råd och fo-
kusgrupper samt anordnade workshopar. 

Intressenterna lyfter också fram att RCC Stockholm–Gotland har bra för-
måga att lyfta blicken och se regionperspektivet liksom att man ser över 
verksamhets- och processgränserna för att hitta nya lösningar. En annan 
styrka är att Gotland är en aktiv deltagare i utvecklingsarbetet trots sin ringa 
storlek, även om Gotland värnar om att få genomföra arbetet i sin egen takt. 

Andra viktiga framgångsfaktorer är, enligt intressenterna, den lyckade ut-
vecklingen när det gäller införandet kontaktsjuksköterskor inklusive deras 
akademiska utbildning och dessutom införande av samordnarfunktioner för 
kontaktsjuksköterskor. Här utöver lyfter man fram utvecklingen av indivi-
duella vårdplaner inklusive digitalisering, som ökar patientens möjligheter 
till delaktighet och inflytande. Man bedömer att detta kommer få stor bety-
delse för patienterna. RCC har dessutom vidareutvecklat processledarskapet 
och har etablerat formella lokala processledare med basen i både läkar- och i 
omvårdnadsprofession. 

En annan framgångsfaktor är att RCC Stockholm–Gotland är nära knutet 
till den strategiska planeringen i landstingen och har ett väl fungerande sam-
arbete med förvaltningarna, vilket ger stora fördelar i genomförandet. RCC 
menar också att en konsekvenskultur etableras genom direkta skrivningar i 
avtalen med krav på vårdgivare, som ett led i genomförandet.  

De flesta intressenter menar att RCC har gjort ett gott arbete med genom-
förandet av planen men några menar att det varit bra med en plan som tydli-
gare beskriver hur de olika förslagen ska genomföras, och vem som ska göra 
det. Det finns en bra beskrivning för patientprocesserna men är inte lika tyd-
ligt i resten av planen.  
När det gäller utmaningar menar intressenterna att en nyckel till framgång är 
att få med sig ledningen på olika nivåer. RCC har en bra samverkan med 
högsta ledningen och med medarbetarna i linjen, men många menar att det är 
en utmaning att få till ett bättre samarbete och samverkan med nivåerna där-
emellan, det vill säga sjukhusledningar och verksamhetschefer.  

En utmaning är också att hålla planen levande och nästa steg för RCC är 
att uppdatera cancerplanen. Man tycker att det är naturligt med en uppfölj-
ning av resultaten först om cirka 3–4 år men behöver ändå utvärdera planen i 
samband med att den revideras.  
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Revidering av utvecklingsplanen 
Eftersom Stockholm-Gotland står inför revidering av sin utvecklingsplan har 
intressenterna både vid intervjuer och vid diskussionen under platsbesöket 
lämnat förslag på olika aspekter som behöver ytterligare insatser och som 
kan tas upp i den kommande reviderade utvecklingsplanen. Förslagen gäller 
bland annat följande områden; 

It-utveckling  
Ett område som intressenterna menar är en väldigt viktig faktor för att ut-
veckla vården i sig men också för att effektivisera arbetet är it-utveckling. 
Med högre effektivitet går det att spara tid och frigöra resurser.  

Jämlik vård 
En annan aspekt gäller jämlik vård, då gäller det att förbättra resultaten av-
seende skillnader mellan och inom landsting och sjukvårdsregionerna avse-
ende prevention och tillgång till cancervård. En pedagogisk fråga gäller 
bland annat hur patienterna ska få lättolkad information om var de får den 
mest högkvalificerade vården.  

Sammanhängande vårdkedjor 
Fortsatt utveckling av sammanhängande vårdkedjor lyfts fram som fortsatt 
viktigt och bör ingå i den kommande utvecklingsplanen. 

Kvalitetsregistrering 
Intressenterna menar också att det är angeläget med större press på kvalitets-
registrering, eftersom en god täckningsgrad är en viktig förutsättning för 
kvalitetsförbättringsarbetet.  

Forsknings- och utvecklingsfrågor 
Ett större fokus behövs också på forsknings- och utvecklingsfrågor som man 
anser inte har kommit igång riktigt.  

Ordnat införande av nya läkemedel 
Ytterligare ett område som man anser bör ingå i planen gäller ytterligare åt-
gärder för att bättre organisera införandet av nya läkemedel så att det sker på 
ett mer strukturerat sätt, RCC har en speciellt tillsatt processledare för detta.  

Samverkan 
Andra saker som lyfts fram handlar om att medverka mer i det nationella och 
interregionala arbetet. Ett sätt kan vara att i cancerplanen skapa en strategi 
för nationell och mellanregional samverkan. 

Kostnadsutvecklingen i cancervården 
Några intressenter framhåller också vikten av att men i cancerplanen också 
tar upp den allmänna kostnadsutvecklingen i cancervården liksom konse-
kvenser på kort och lång sikt av förslag som ges. 

Uppföljning  
Flera intressenter menar att man bör inkludera regelbundna uppföljningar av 
planen och att åtgärder bör inkludera en konsekvensbeskrivning av vad som 
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händer om de inte genomförs. Slutligen föreslås att den uppdaterade cancer-
planen ska vara ännu mer långsiktig.  

RCC Sydöst 
Socialstyrelsens bedömning  
RCC Sydöst var tidigt ute med sin första utvecklingsplan för regionens can-
cervård och regionledningen har nu fattat beslut om den tredje planen. Planen 
har en god förankring i regionen, ett tydligt patientperspektiv och en process 
för tydliga, öppet redovisade och regelbundna uppföljningar av de sex löftena 
till patienter och invånare. Socialstyrelsen bedömer att RCC Sydöst i stort 
uppfyller kriteriet men att det finns utvecklingsområden. Dessa gäller främst 
kompetensförsörjning, innovation och strategier för nationellt samarbete och 
övrigt nationellt och internationellt samarbete.  

Redan när RCC etablerades presenterade man en plan för regionens can-
cervård, som sedan ersattes av en ny plan där man slår fast regionens sex 
löften till patienter och invånare med tidsatta åtgärder och regelbunden upp-
följning. År 2010 fattade regionsjukvårdsnämnden beslut om löftena och 
RCC:s arbete med dem. De sex löftena är därmed också förankrade i lands-
tingen. Regionen har en kvartalsvis och tydlig uppföljning av arbetet för att 
nå de sex löftena, vilket är ett stöd för genomförandet och den fortsatta ut-
vecklingen. Den tredje och mer konkretiserade strategiska utvecklingsplanen 
är godkänd av Regionala sjukvårdsledningen (RSL) i november 2014 och 
beslutades av Regionsjukvårdsnämnden (RSN) månaden efter. Den nya stra-
tegiska utvecklingsplanen, Strategisk utvecklingsplan för cancervården i 
sydöstra sjukvårdsregionen 2015-2018, ska kunna användas för att identifi-
era fortsatta utvecklingsarbeten på alla nivåer och beräknas senare mynna ut i 
en regionalt fastställd handlingsplan som tydligt utpekar huvudansvaret för 
olika insatser. 

Utvecklingsplanen omfattar de flesta delarna av kriteriet 
Visionen för regionens arbete är ”Jag får den vård och det stöd jag behöver, 
när jag behöver det”. RCC Sydöst har sedan 2011 en handlingsplan som för 
varje åtgärd beskriver nuläget samt vilka åtgärder som ska genomföras och 
vem som är ansvarig för att genomföra respektive åtgärd. Vidare beskrivs för 
flera åtgärder hur man mäter uppfyllelsen. Till grund för planen finns elva 
utvecklingsområden som är kopplade till visionen och de sex löftena som 
regionens sjukvårdsledning har avgett till patienterna och invånarna i region-
en. 

Löftena i utvecklingsplanen handlar om att alla cancerpatienter i regionen 
ska få behandling inom fyra veckor, erbjudas diagnostik och behandling en-
ligt ”best practice”, och vara välinformerade och delaktiga genom hela vård-
kedjan. Medborgarna ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 
välfungerande screeningprogram, och i livets slutskede ska alla få lika god 
palliativ vård oavsett bostadsort. Det sjätte löftet handlar om att RCC Sydöst 
ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet. Arbetet för att 
uppnå de sex löftena är regionens utmaningar. Under respektive löfte kan 
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man följa utvecklingen mot att uppfylla löftena till invånarna. RCC Sydöst 
menar att löftena i stort inrymmer de kriterier som ett RCC bör uppfylla en-
ligt promemorian från Socialdepartementet, och man menar också att löftena 
är kompatibla med utvecklingen av standardiserade vårdförlopp, framför allt 
när det gäller det första löftet som säger att alla cancerpatienter i regionen 
ska få behandling inom fyra veckor och vårdförloppen säger hur det ska ske.  

Förebyggande insatser 
Ett av löftena gäller förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer där 
åtgärderna, som även tas upp under löfte två om ”best practice”, gäller att 
inventera aktiva informationsinsatser, utveckla ett regionalt folkhälsopro-
gram, kunskapsutveckla primärvården, stimulera ett ökat hälsomedvetande i 
befolkningen, öka täckningsgraden i beslutade screeningprogram för bröst- 
och livmoderhalscancer samt göra ett förarbete till en studie av tarmcancer-
screening genom RCC i samverkan. 

Cancervård 
När det gäller cancervård har regionen ett fokus på väntetider, en samman-
hållen vårdprocess, diagnostisk tillgänglighet, cancerläkemedel om finansie-
ring och jämlik användning, tillsättande och utbildning av kontaktsjukskö-
terskor, utveckla lindrande insatser i samtliga sjukdomsfaser, utveckla sam-
arbete med primär- och specialistvård, säkra användning av best practice 
samt utveckla en modell för individuell vårdplan, och ta fram vårdkontrakt 
mellan vårdgivare och patient.  

RCC Sydöst har tolv processledare som driver diagnosspecifika patient-
processer med uppgift att identifiera hur de olika cancerprocesserna ser ut i 
dag. De ska utveckla processerna så att patienterna får en så god sjukvård 
som möjligt och så att cancersjukvården utvecklas på ett likartat sätt med 
vård på lika villkor. Dessutom ska de vidareutveckla regionala vårdprogram 
och kvalitetsregister samt representera den sydöstra sjukvårdsregionen i det 
nationella vårdprograms- och kvalitetsregisterarbetet. De regionala process-
ledarna ska också lämna förslag till sjukvårdshuvudmännen på en arbetsför-
delning eller nivåstrukturering inom sjukvårdsregionen, när det är lämpligt. 

Utbildning och kompetensförsörjning 
När det gäller utbildning och kompetens innehåller handlingsplanen få utta-
lade åtgärder för utbildning och kompetensförsörjning, även om man redovi-
sar åtgärder för att öka kunskapen hos befolkningen och inom primärvård om 
tidig upptäckt samt palliativ vård. En projektgrupp har tillsatts för att ta fram 
en kompetensförsörjningsplan med ett tydligt patientperspektiv. 

Forskning och innovation 
Enligt kriteriet ska cancerplanen utgöra en grund för arbetet med forskning 
och innovation. Det sista regionala löftet gäller forskning och har fokus på att 
förstärka klinisk forskning, utse forskningssamordnare, genomföra ett regi-
onalt projekt om koloncancer för multiprofessionell och multidisciplinär pa-
tientnära forskning samt utveckla en struktur för regional biobanking. 
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Strategi för samverkan 
RCC Sydösts plan innehåller ingen strategi för samverkan med andra RCC 
och saknar också beskrivning av nationellt och internationellt samarbete, 
men projekt som drivs genom RCC i samverkan beskrivs. 

Resultatuppföljning 
Varje kvartal publicerar RCC Sydöst regionens aktuella resultat och målupp-
fyllelse i förhållande till de sex patientlöftena i Löften till cancerpatienter – 
resultatredovisning. Där redovisas resultaten för dels sådant som är diagnos-
gemensamt och gäller löftena om forskning, förebyggande och palliativ vård, 
dels diagnosspecifika resultat som gäller väntetider, ”best practice” och del-
aktighet. Resultaten presenteras uppdelat per landsting. Syftet är att ge en 
bild av cancervårdens utveckling över tid och ge underlag för förbättringsar-
bete. Socialstyrelsen välkomnar att RCC har ett system för uppföljning trots 
att det inte är ett krav enligt kriteriet. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
De intervjuade har haft svårt att säga något om styrkorna med den nya planen 
i sig men flera tycker att RCC:s ledningsgrupp driver utvecklingsarbetet på 
ett positivt sätt. Intressenterna lyfter fram det strikta patientperspektivet med 
sex löften till patienter och invånare som varit en utgångspunkt för arbetet i 
regionen, tillsammans med att huvudmännen har haft krav på sig att driva 
arbetet för att uppnå löftena till patienterna och adressera all personal och 
alla vårdgivare. Det är patientens resa som ska vara utgångspunkt för arbetet 
med planering och organisering. Man säger också att arbetet med processper-
spektiv och löftena omfattar hela vårdförloppet och borgar för en helhetssyn 
på patienten. 

Många lyfter fram att arbetet med uppföljningssystemet för de sex löftena 
har tagit tid och kraft, men säger att resultatet blev mycket bra med en regel-
bunden redovisning av regionala öppna jämförelser och en positiv utveckling 
mot målnivåerna. Vården anammar detta arbetssätt och beslutsfattarna är 
nöjda med att få regelbunden rapportering som stöd för fortsatta beslut. Sam-
tidigt påtalar man behovet av en mer samlad övergripande uppföljning och 
även uppföljning av åtgärderna i sig. 

Flera personer lyfter fram att det nationella stöd som ges är ett viktigt bi-
drag, både som en grund för utvecklingsarbetet och som ett stöd och motiv i 
förankringsarbetet. Exempel på nationellt stöd är öppna jämförelser, natio-
nella riktlinjer och målnivåer, nationella vårdprogram, patientlagen och inte 
minst satsningen på att korta väntetiderna 

När det gäller utmaningar framkommer flera områden. Vissa pekar på det 
otydliga ansvaret i linjen i förhållande till planen, och många anser att ut-
vecklingsarbetet går långsamt när det gäller det egna landstinget. Flera av de 
intervjuade upplever att RCC står vid sidan om de ordinarie strukturerna och 
att det blir långt till ett genomförande i linjen. Även när ett beslut fattats vill 
landstingen vara suveräna och linjen måste övertygas med fakta. Nästan alla 
säger att det är svårt att få något att hända efter behandling i RSL och RSN, 
och att detta kan bli ett problem även för den nya planen. En utmaning för 
regionen anses vara att de enskilda landstingen är starka företrädare för sina 
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egna strategier och planer – både hos beslutsfattare och ute i linjen. Man me-
nar också att det saknas bra verktyg för ledning och styrning i hälso- och 
sjukvården, både för hälso- och sjukvårdsdirektörer och för verksamhetsche-
fer när det gäller att åstadkomma ett paradigmskifte i arbetssätt och synsätt – 
från specialitet till multidisciplinär process och teamarbete, från en sjuk-
domsorienterad till en patientorienterad (individfokuserad) vårdprocess. Det 
är en svår omställning i en organisation med starka personer. Dessutom har 
flera intressenter (både patientföreträdare och hälso- och sjukvårdsledningar) 
sagt att det finns en sorts ”tyst respekt” för läkare hos chefer som gör det 
svårt att styra läkarprofessionen, vilket lett till att läkarprofessionen i slutän-
dan gör som de vill.  

Det upplevs också att RCC har bra samverkan med verksamheterna i linjen 
där processarbetet drivs och med högsta hälso- och sjukvårdsledningen i re-
gionen, men att RCC behöver vidareutveckla kommunikationen och samver-
kan med dem som finns däremellan – centrumråd, regionala medicinska pro-
gramgrupper med specialistfokus, sjukhuscheferna och verksamhetscheferna. 
En viktig utmaning för både utvecklingsarbetet, förankringsarbetet och ge-
nomförandet är att få en god samverkan mellan dessa aktörer och RCC. Det 
verkar också finnas en dubbel förväntan när det gäller samverkan här, på så 
sätt att RCC väntar på att bli inbjudna av verksamhetschefer och centrumråd 
samtidigt som verksamhetscheferna väntar på att bli inbjudna av RCC. Inter-
vjupersonerna menar att det är viktigt att både RCC, verksamhetschefer och 
centrumråd tar ett ansvar för samverkan.  Man vill även se mer kommunika-
tion med mellanchefer och klinikledningsgrupper eftersom det ofta är där 
förändringsviljan och engagemanget för förändringsarbetet finns. 

För det fortsatta arbetet anses det angeläget att förankra löftena och den 
nya planen, exempelvis hos läkarprofessionen, och man menar också att löf-
tena och framför allt åtgärderna behöver bli mer riktade till den gruppen.  

Visionen för regionens arbete är ”Jag får den vård och det stöd jag behö-
ver, när jag behöver det”. Men flera vill se en mer tydlig plan för att utveckla 
cancervården i regionen med en utmanande vision om hur cancervården i 
regionen kan organiseras och hur morgondagens kompetens, lokaler och ut-
rustningar ser ut i hela vårdapparaten. 

It-plattformen INCA används för kvalitetsregistren, och verksamhets-
cheferna anser att den måste vårdas och användas mer i linjeorganisationen. 
Det är ett tungt arbete att leva upp till täckningsgraden i kvalitetsregistren, 
men med god inrapportering, högtäckningsgrad och validitet anser man att 
det finns goda förutsättningar för att ge verksamheterna bra återrapportering. 
Den kan de sedan använda för styrning och ledning på fler nivåer – mer de-
taljerat än med dagens kvartalsrapportering. Mer ”hårdvaluta” om ledtider, 
komplikationer och medicinsk kvalitet bör ingå. Verksamhetscheferna efter-
lyser även administrativt stöd för registreringen tills it-systemen är mer ut-
vecklade. 

Man lyfter också fram att RCC bör fortsätta arbeta med patientlöftena, 
också i samband med väntetidssatsningen där standardiserade vårdförlopp 
blir en viktig del. De standardiserade vårdförloppen och löftena ses som 
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”samma andas barn”, löftena säger att väntetiden till behandling ska vara 
högst fyra veckor och vårdförloppen talar om hur det ska ske, och man anser 
att dessa kommer komplettera varandra bra. 

Flera lyfter fram att cancerrehabilitering är ett område som utvecklats 
mycket på senare tid och att det bör få eget utrymme som ett löfte tillsam-
mans med de befintliga sex löftena. Men Socialstyrelsen har också hört röster 
som talar emot detta – de menar att rehabilitering är ett modeord och ett om-
råde som tar fokus från arbetet med att göra gott genom behandling. Några 
säger också att rehabilitering redan är del av de befintliga löftena. En annan 
del som påtalas gäller behov av fortsatt utveckling av måtten på patientnöjd-
het när det gäller kvalitet och väntetider.  

RCC Väst 
Socialstyrelsens bedömning 
Regions Västs arbete med en gemensam utvecklingsplan för cancervården är 
igång även om det har tagit tid. Socialstyrelsens bedömning är att RCC Väst 
ännu inte uppfyller kriteriet om en beslutad plan för utvecklingen av cancer-
vården i regionen och anser att RCC bör lägga större kraft på arbetet med att 
uppfylla kriteriet. 

Myndigheten har också uppmärksammat att det i RCC och i regionen finns 
en oro för att planer blir hyllvärmare, låser kreativiteten i verksamheterna 
och att det är bättre med direkta åtgärder och förändringsprocessarbete ini-
från vården. RCC Väst betonar vikten av förändringskompetens och bred 
delaktighet i utvecklingen av cancervården och använder sig av olika mo-
deller för att åstadkomma detta. Samtidigt finns många som menar att RCC 
Väst behöver ta kriterierna på större allvar. Enligt RCC ska en plan dock 
antas under våren 2015 och till dess gäller den regionala utvecklingsplan som 
Västra Götaland har från 2010. 

Struktur för utvecklingsplanen för regionens cancervård 
Socialstyrelsen har tagit del av ett utkast till en vision, Vision 2018 – och 
därefter. Visionen handlar om att förebyggande insatser och evidensbaserad 
organiserad screening når hela befolkningen, att cancervården arbetar aktivt 
för tidig upptäckt av cancer och att gränssnitten mellan primärvård och sjuk-
husvård är väl definierade. Vidare handlar visionen om att cancervården ar-
betar hälsofrämjande och utgår från ett patientperspektiv och erbjuder väl 
sammanhållna vårdprocesser med fast vårdkontakt och individuell vård- och 
rehabiliteringsplan, att cancervården erbjuder god palliativ vård med stöd 
också till närstående samt att cancervårdens utveckling är hållbar över tid. 

I dagsläget är det svårt att säga något om planen, men den struktur för pla-
nen som Socialstyrelsen tagit del av tyder på att planen kommer att beskriva 
sjukvårdsregionens utmaningar som slås fast genom en gapanalys inom de 
områden som ringats in i visionen. Följande kan också utläsas utifrån struk-
turen för planen. 
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Förebyggande insatser 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete lyfts fram och handlar om att can-
cervården arbetar aktivt för tidig upptäckt och om gränssnitten mellan pri-
märvård och sjukhusvård är väl definierade  

Cancervård 
För cancervård beskrivs struktur, organisationsperspektiv och intressentper-
spektiv. Vidare beskrivs förutsättningarna i regionen med bland annat 20 
sjukhus samt palliativ vård, arbetsfördelning och produktionsstyrning utifrån 
en värdegrund med individperspektiv. Därtill beskrivs processarbete, arbets-
former, de viktigaste grupperna för kartläggning, kunskapssammanställning, 
forskning och beslutsfattande. Cancervården ska utgå från patientperspektiv, 
sammanhållna vårdprocesser, fast vårdkontakt och en individuell vård- och 
rehabiliteringsplan. Vården ska vara jämlik, tillgänglig, kunskapsbaserad, 
effektiv och säker. 

Utbildning och kompetensförsörjning 
Utbildning och kompetens ingår i delen om en hållbar utveckling i cancer-
vården. RCC Väst menar att ett gemensamt lärande är förutsättningen för att 
få en kontinuerlig förbättring i vården. Därför fick man inför starten av det 
fördjupade vårdprocessarbetet ett regionbidrag på 2 miljoner kronor per år 
för att utveckla en lärplattform. RCC Väst arbetar processorienterat utifrån 
den politiskt förankrade lärplattformen för systemförändring som inkluderar 
de flesta perspektiven på cancervården – utifrån den så kallade 4I-modellen 
(intuition, interpretation, integration och institutionalisering).  

Forskning och innovation 
Forskning och innovation finns med i delen om en hållbar utveckling i can-
cervården. RCC Väst ska främja och stödja innovation och verksamhetsut-
veckling utifrån ett processperspektiv utan att bryta mot linjeorganisationens 
resursansvar. 

Strategier för samarbete 
Enligt strukturen för planen kommer RCC Västs plan att uppfylla de flesta 
delarna av kriteriet. Socialstyrelsen saknar dock en beskrivning av kriteriets 
del om strategier för ett långsiktigt samarbete med andra RCC och för na-
tionellt samarbete samt en beskrivning av internationellt samarbete. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Både verksamhetschefer, patientrepresentanter och politiker menar att RCC 
har anställt kloka medarbetare med stor kunskap och kompetens, och det 
finns ett högt förtroende för dem i regionen. Bland annat hälso- och sjuk-
vårdsledningar och processägare har uttryckt att arbetet med planen och pati-
entprocesserna har åstadkommit en förändring i professionen, och gett ett 
starkare patientperspektiv och ett större engagemang för arbetet med proces-
sen. 

Några som sett utkastet till plan säger att planen får en bra bredd. De flesta 
ser det också som en styrka att den bygger på stor delaktighet, bra patient- 
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och närståendemedverkan, bra förankring samt många deltagare i arbetet 
med innehåll. De menar även att det är högt i tak i alla diskussioner. 

Intressenterna menar också att RCC har skapat goda förutsättningar av-
seende resurser och verktyg för förändringsarbete för de som arbetar med 
patientprocesserna. RCC:s arbete med den regionala utvecklingsplanen 
kommer bli konkretiserat i de olika patientprocesserna, till exempel när det 
gäller effektiva vårdkedjor och ledtider.  

Intervjupersonerna tycker att RCC gör mycket bra jobb och ser vikten av 
arbetet som processägare och utvecklingsledare gör. Samtidigt finns en oro 
för att det tar för lång tid och man menar att RCC måste ta kriteriet mer seri-
öst. Men man säger också att RCC arbetar mycket med process- och aktivi-
tetsområden och driver delregionala stödprocesser, men för att en plan ska bli 
verklighet i cancervården krävs att förvaltningar och verksamheter tar ett 
större lokalt ägarskap i arbetet. Förvaltningarna behöver utse representanter 
som har ett tydligt mandat. 

När det gäller utmaningar varierar intrycken från dem som sett utkastet till 
planen. Några menar att det finns en risk för att planen blir för övergripande 
och lämnar till landstingen att själva konkretisera den medan andra menar att 
den blir för ambitiös. 

En annan utmaning gäller också Halland som deltar i både RCC Syd och 
RCC Väst. Flera intressenter har uttryckt oro och upplever att det är lite 
oklart hur Halland ska hantera två planer. Man menar att Halland måste se 
till att de två planerna harmonierar med varandra. Det har också framkommit 
en oro för att Halland får för lite inflytande med sina tio procent av Västra 
Götaland, och undrar hur mån man i praktiken är om att samverka. Man sä-
ger att chefen för RCC Väst har mycket kontakt med landstingsledningen i 
Halland, men man känner ändå en oro för att det brister i samverkan i övrigt 
åt båda håll och att Halland inte bjuds in tillräckligt eller att Halland inte 
hänger på när de bjuds in till samverkan.  

Processägare, patientrepresentanter och landstingsledningar lyfter också 
fram en oro för linjens följsamhet till planen i förhållande till resurser och 
synen på optimal vård, men samtidigt menar man att linjen mer och mer ser 
nyttan med RCC som skaffat en bra översikt över läget i regionen. Ett exem-
pel på bristande följsamhet är att alla specialiteter finns med under utform-
ningen av regionala medicinska riktlinjer (RMR), men när de ska införas 
upplevs det som att RMR blir mer av en önskelista. Verksamhetscheferna 
upplever att de inte har möjligheter att införa riktlinjerna på grund av resurs-
brist, personalbrist med mera, med följden att de hanteras styvmoderligt i 
linjen. Verksamhetscheferna tycker att riktlinjerna är bra men känner att de 
inte går att införa. Exempelvis kan inte ledtider följas och det är för lång vän-
tetid till operation. Svar på histopatologiska prover (PAD) tar också för lång 
tid. Verksamhetschefer anses vidare ha svårt att prioritera deltagande i dia-
logmöten. Flera menar att det är viktigt att sätta ramar för uppdraget i planen 
eftersom det annars blir oändligt stort. Samtidigt säger man att en bra förank-
ring, lansering och uppföljning när besluten är tagna är viktigt för det fort-
satta arbetet, och att det krävs särskilt fokus på förvaltningarna för att få till 
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ett tydligare lokalt ägarskap. Man anser också att det är angeläget att foga in 
primärvården, både den allmänna och privata.  

Patientföreträdarna ser ett stort behov av mer stöd i arbetet med att kvali-
tetssäkra upphandlingar. Patienter ska till exempel inte behöva drabbas av 
sommaruppehåll, så en åtgärd i planen bör gälla kvalitetssäkring av upphand-
lingar. Andra lyfter också fram problemen sommartid, vilka försämrar resul-
tatsiffror för hela året och leder till alltför stor skillnad mellan verkligheten 
och planerna. 

Patientföreträdarna lyfter också fram att planen behöver ha stort fokus på 
väntetider och menar att det inte bara handlar om pengar utan mycket kan 
åstadkommas genom bättre organisering och arbetssätt. 

Slutligen lyfter man fram behovet av arbete med jämlik vård – geografiskt, 
mellan grupper och över diagnoser. En utmaning är att hitta en struktur för 
det arbetet. Man menar att arbetet med standardiserade vårdförlopp är en del 
men att det inte räcker, och att det kanske saknas en patientförening med 
fokus på jämlikhet. Vissa intervjupersoner saknar även en diskussion om hur 
stora skillnader det får vara i vården.  

RCC Syd  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Syd har en cancerplan som tydliggör regio-
nens uppgifter ur ett långsiktigt perspektiv och därmed lägger grunden för 
fortsatt arbete. Planen innehåller de delar som kriteriet efterfrågar och alla 
landsting har fattat beslut om planen. Socialstyrelsen bedömer därför att RCC 
Syd uppfyller kriteriet. RCC planerar vidare att aktivt följa upp och stödja 
genomförandet, och Socialstyrelsen välkomnar en sådan ambition. RCC Syd 
har också en strategi för regionens cancervård, Regional cancerstrategi för 
2013-2015. 

RCC Syds utvecklingsplan för regionens cancervård, Delar i en helhet. 
Regional cancerplan RCC Syd 2015–2018, antogs av Södra regionvårds-
nämnden hösten 2014. Planen är framtagen i en process med stor delaktighet 
från olika intressenter och har remitterats flera gånger för att slutligen antas i 
nämnden. I planen uppmanas landstingen att ta fram egna tidsatta handlings-
planer för att säkra genomförandet. Samtidigt presenterade RCC Syd Priori-
terade insatser i patientprocessarbetet, en publikation med planer för 27 
diagnosområden samt ärftlig cancer, som har sin grund i utvecklingsplanen. 

Utvecklingsplanen omfattar hela kriteriet 
Den långsiktiga målsättningen med utvecklingsplanen är att minska antalet 
cancerfall och att öka överlevnaden och livskvaliteten hos patienter med can-
cer. Visionen är en patientfokuserad, jämlik, kunskapsbaserad, kostnadsef-
fektiv och forskningsaktiv cancervård.  

De utmaningar som RCC Syd lyfter fram i planen gäller områdena pre-
vention och tidig diagnostik, prognoser, kunskapsstyrning, kompetensför-
sörjning och klinisk forskning.  
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Utvecklingsplanen innehåller de delar som kriteriet efterfrågar om före-
byggande arbete, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsk-
nings- och innovationsfrågor samt strategier för samverkan.  

Förebyggande insatser 
När det gäller grunden för förebyggande insatser beskriver RCC Syd vikten 
av samordning, eftersom primärpreventiva insatser inom cancerområdet till 
stor del sammanfaller med insatser som är förebyggande för flera andra folk-
sjukdomar och behöver samordnas. Man prioriterar att sätta in riktade insat-
ser för att öka deltagandet i HPV-vaccinationsprogrammet, att utbilda kon-
taktsjuksköterskor i hälsofrämjande samtal, och att integrera hälsofrämjande 
och sjukdomsförebyggande åtgärder i patientprocesserna. I samma avsnitt 
ingår också arbetet med tidig upptäckt, och det handlar om att öka kunskap-
erna om alarmsymtom samt att planera för införandet av screening för tjock- 
och ändtarmscancer. Vidare vill RCC Syd fortsätta sitt arbete med att eta-
blera diagnostiska centrum i regionen. Det första diagnostiska centrumet vid 
Centralsjukhuset i Kristianstad öppnades 2012 på initiativ av RCC Syd och 
är ett unikt pilotprojekt i Sverige för tidig diagnostik av patienter med oklara 
symtom. Målet är att patienterna ska vara färdigutredda inom 22 dagar. Pro-
jektet väntas pågå till och med maj 2015 och bedrivs i nordöstra Skåne. De 
preliminära resultaten visar på ett framgångsrikt arbete där mediantiden för 
utredning av just patienter med cancer varit 9 dagar, och 73 procent av pati-
enterna har blivit färdigutredda inom 22 dagar. Exempel på andra erfarenhe-
ter är nöjda patienter och närstående, och ett förbättrat samarbete mellan 
sjukhus och primärvård. Dessutom har både privata och offentliga vårdcen-
traler remitterat patienter. 

Cancervård 
Cancervård lyfts fram i flera delar av planen och gäller insatser för en mer 
jämlik cancervård. Prioriterade insatser handlar om att synliggöra och följa 
upp skillnader i vården, att öka forskningen om diagnostik, behandling och 
uppföljning samt att mål för jämlik vård upprättas som del i kvalitetsdialo-
gerna mellan RCC Syd och hälso- och sjukvården i regionen. Även palliativ 
vård och rehabilitering finns med, men eftersom dessa områden hör till ett 
särskilt kriterium för årets uppföljning beskrivs det inte vidare här. Ett annat 
område som rör cancervården är utveckling av patientprocessen, där priori-
teras samverkan med patienter, närstående och patientföreträdare, ökat stöd 
och engagemang från landstingsledningar och tydligare mandat för process-
ledare. Korta väntetider är en annan angelägen del, där RCC prioriterar att 
utveckla diagnosspecifika standardiserade vårdförlopp. De kommer innebära 
att patienter som utreds för cancer ska starta behandling inom 4 veckor efter 
remiss. Alla patienter ska diskuteras på multidisciplinära konferenser. Dess-
utom vill RCC koppla journalsystem till kvalitetsregistren och säkra den 
standardiserade väntetidsmätningen. När det gäller behandling ska nya be-
handlingsmetoder bevakas, utvärderas och spridas jämlikt. Utveckling inom 
diagnostik gäller främst samverkan och arbetsfördelning inom bild- och 
funktionsdiagnostik, nukleärmedicin och klinisk patologi samt regionala in-
vesteringsplaner. 
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Utbildning och kompetensförsörjning 
En annan del i kriteriet gäller att lägga grunden för arbetet med utbildnings- 
och kompetensfrågor. I sin plan beskriver RCC Syd att nya utrednings- och 
behandlingsmöjligheter ställer ökade krav på specialistkompetenser, och att 
patologer, urologer, specialister i palliativ medicin och specialistsjuksköters-
kor är särskilt eftersökta. Prioriterade insatser för regionen handlar om kom-
petensöverföring, arbete för att åstadkomma en förbättringskultur som pro-
fessionen driver, kompetensutveckling med ökade möjligheter till fortbild-
ning och klinisk forskning samt regional samverkan kring prioritering av  
ST-tjänster. 

Forskning och innovation 
När det gäller forskning och innovation prioriteras patientnära klinisk forsk-
ning, epidemiologisk forskning och registerforskning. De prioriterade insat-
serna i planen handlar om att öka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän och 
forskningsföreträdare för gemensamma strategiska satsningar och priorite-
ringar, öka forskningen som är baserad på kvalitetsregisterdata, regionalt 
nätverk och nationell portal för kliniska studier, etablera forskningssjukskö-
terskor vid regionens alla behandlande enheter och fortsätta att bygga ut och 
nyttja den regionala biobanken.  

Strategier för samverkan 
När Socialstyrelsen gjorde platsbesöket var planen ännu inte antagen, och 
myndigheten lyfte fram ett område som saknades i planen: långsiktiga strate-
gier för samarbete med andra RCC, och övrigt nationellt och internationellt 
samarbete. Inför beslutet inkluderade man även detta område i sin plan. En-
ligt planen koordineras arbetet i RCC Syd regionalt men sker i nationell 
samverkan och med starka band till internationell utveckling. I målbilden 
lyfter man utveckling av RCC-strukturen och RCC i samverkan som sam-
lande enhet för landets centrum på internationell nivå, och ökad samverkan 
med ledande europeiska cancercentrum. Prioriterade insatser är information 
på engelska om RCC:s mål, kriterier och arbete för att synliggöra RCC, och 
samt ökad nationell samverkan inom området kvalitetsarbete. 

RCC Syd uppmanar landstingen att ta fram egna handlingsplaner för att 
genomföra utvecklingsplanen, och kommer genom dialogmöten följa upp 
givna förslag och åtgärder i syfte att stödja arbetet och belysa de många steg 
som tas mot en god framtida cancervård. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Socialstyrelsens intervjuer och diskussioner från platsbesöket visar att intres-
senterna var överens om det förslag till utvecklingsplan som då var aktuellt. 
De menar att planen har bra fokus och ger struktur till utvecklingen av can-
cervården i regionen. Enligt dem är en styrka också att planen är väl genom-
arbetad och har rätt innehåll med tydliga målbilder, utvecklingslinjer och 
tidsatta insatser. Intressenterna menar att planen är realistisk, vilket stärker 
möjligheterna till genomförande eftersom det även finns en vana av att sam-
verka i regionen och en god samarbetsvilja. En styrka som lyfts fram är 
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också uppmaningen till landstingen att utveckla sina egna handlingsplaner, 
som RCC Syd sedan följer upp. 

Om man ser till utmaningarna i regionen lyfter intressenterna inte fram 
planen i sig utan mer en oro för genomförandet i linjen, exempelvis att RCC 
har kommit långt i arbetet med patientperspektiv men kanske inte når hela 
vägen ut i vården. För det första behövs utveckling av rutiner i vården för att 
systematiskt tillvarata patienters kunskap och erfarenheter, bland annat så att 
patienterna blir delaktiga redan i inledningen av ett utvecklingsarbete. För det 
andra finns en risk för att patientperspektivet inte är tillräckligt starkt i för-
hållande till produktionskraven som finns i landstingen, och som också hör 
samman med ersättningssystemens utformning. En utmaning blir att få till en 
bra och konkret plan för att sprida utvecklingsplanen och en bra struktur för 
att följa upp den, som verktyg för att stödja genomförandet av regionens ut-
vecklingsplan. Även en faciliteringsfunktion på RCC kan underlätta för 
landstingen att ta fram sina planer men också ge stöd i genomförandet, för 
även om det är landstingens ansvar kan RCC bistå och underlätta arbetet. I 
diskussionerna har det också framkommit att RCC Syds styrelse kan ha en 
viktig roll i att ställa krav på landstingen och ge förslag till en handlingsplan. 

Jämlik vård lyfts fram av flera intressentgrupper. Man menar att RCC 
kunde nått längre i planen när det gäller jämlik vård, och att det behövs kon-
kreta och aktiva åtgärder mot de omotiverade skillnader som redan är kända 
och som rör ojämlikheter både mellan och inom landstingen. Bland dessa 
åtgärder finns till exempel målbeskrivningar och prioriterade åtgärder för 
olika grupper i befolkningen. Även bemötandeperspektivet har lyfts fram, 
och man menar att personalen behöver utbildning och att utformningen av 
mottagningar och information behöver utvecklas. Man behöver vidare öka 
samverkan inom regionen för att minska skillnaderna, och kan dra mer nytta 
av öppna jämförelser, uppföljningar av riktlinjer och rapporter om jämlik 
vård från exempelvis Socialstyrelsen, Myndigheten för vårdanalys och SKL. 

RCC i samverkan 
I RCC i samverkan gör RCC gemensamma insatser inom ramen för flera av 
delkriterierna som gäller för en utvecklingsplan. Nationellt genomförda akti-
viteter redovisas i rapporter till regeringen. Enligt kriteriet ska strategier för 
samverkan mellan RCC framgå av utvecklingsplanen. När det gäller samar-
betet mellan RCC på nationell nivå har RCC i samverkan fastställda struk-
turer som bland annat omfattar kunskapsstöd, registerstöd, forskningsfrågor 
och patientsäkerhet, och de uppdateras kontinuerligt. 

Angående området prevention har RCC i samverkan tillsatt en särskild ar-
betsgrupp för gemensamt arbete, och den har bland annat fattat beslut om en 
handlingsplan för ett rökfritt Sverige. Arbetsgruppens uppdrag har varit att 
stödja genomförandet av TobaksRIV i sjukvårdsregionerna, som handlar om 
en enhetlig struktur för dokumentation och uppföljning av journalernas to-
baksuppgifter. Tobaks-RIV har nu införts i alla landsting. Arbetsgruppen är 
rådgivande angående ”Tobacco end game”, ett opinionsbildningsprojekt med 
syftet att 2015 få till stånd ett politiskt beslut om ett slutmål för rökningen 
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2025. Under 2014 arrangerade arbetsgruppen ett frukostseminarium med 
Nicola Roxon (tidigare hälsominister i Australien) om landets arbete med 
neutrala cigarettpaket och strider med tobaksbolagen. Vidare tar arbetsgrup-
pen fram en baslinjerapport för beteendeprevention, för att kunna ta ställning 
till fortsatt arbete inom området. Arbetsgruppen har även tagit fram en gene-
risk text om prevention till alla nationella vårdprogram. 

RCC i samverkan har sedan flera år nationella arbetsgrupper inom såväl 
mammografi som livmoderhalscancerprevention. Dessa grupper bedriver 
omfattande kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på uppföljning. 

Under 2014 påbörjades införandet i landstingen av gemensamt framtagna 
kallelser till screening, och den gemensamt framtagna nationella tarmcancer-
screeningstudien kom igång med screeningverksamhet i de allra flesta lands-
ting.  

När det gäller cancervård har RCC i samverkan ett stort arbete med att ut-
veckla nationella vårdprogram. Hittills har man publicerat 16 nationella 
vårdprogram, medan 5 är under remissbehandling och 7 håller på att tas fram 
eller revideras. För prostatacancer har man också publicerat en primärvårds-
version, och i flera av vårdprogramgrupperna pågår utveckling av appar. 
Vårdprogrammen införs i landstingen, ibland efter regionala anpassningar, 
och tas också in i arbetet med RCC:s diagnosspecifika patientprocesser. 
Vårdprogrammen ska ge vägledning till vårdgivare så att alla patienter kan få 
en jämlik och god vård oavsett kön, etnicitet, utbildningsnivå, bostadsort etc. 
De innehåller överenskomna och remissbehandlade riktlinjer för prevention, 
diagnostik, behandling och uppföljning av patienter med en viss cancersjuk-
dom, och därtill finns definierade kvalitetsindikatorer. Vårdprogrammen 
utvecklas av en arbetsgrupp som utses av de regionala cancercentrumens 
samverkansgrupp. RCC i samverkan har också tagit fram en manual för ett 
standardiserat vårdförlopp samt standardiserade vårdförlopp för fem pilot-
diagnoser. För att följa upp cancervården finns ett 30-tal kvalitetsregister som 
stöds av RCC. Det gemensamma arbetet har ökat i omfattning och leds av en 
arbetsgrupp för kvalitetsregister och INCA som rapporterar till RCC i sam-
verkan.  

När det gäller utbildning och kompetensförsörjning har RCC i samverkan 
tagit fram innehållet i och genomfört omfattande utbildningar för patient- och 
närståendeföreträdare som medverkar i utvecklingen av cancervården. Bland 
annat har man producerat tolv filmer för patientföreträdare, vilka kan använ-
das av patientorganisationerna för utbildning. Området beskrivs vidare i ka-
pitlet om utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. 

Inom området forskning och innovation har RCC i samverkan tillsatt en 
arbetsgrupp bestående av forskningssamordnare för varje RCC. Arbetsgrup-
pen ska på nationell nivå öka förutsättningarna för klinisk cancerforskning, 
göra det lättare att samordna akademiskt ledda nationella behandlingsstudier 
och medverka till dialog med läkemedels- och medicinteknikindustrin i syfte 
att underlätta för industriinitierade studier i Sverige. Dessutom ska gruppen 
verka för samordning av större nationella infrastruktursatsningar samt till-
sammans med industrins företrädare diskutera hur vårdpersonal och cancer-
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patienter ska få tillgång till information om aktuella pågående kliniska stu-
dier. Arbetet omfattar patientmedverkan vid utformning av kliniska studier. 
Arbetsgruppen ska också inleda ett samarbete med andra relevanta aktörer på 
cancerområdet. Gruppen har lämnat sin första rapport som bland annat inne-
håller förslag på sätt att arbeta vidare med ett pilotprojekt om en databas med 
information om aktuella forskningsstudier. I slutet av 2014 har RCC i sam-
verkan beslutat tillsätta två nya arbetsgrupper för att bland annat fortsätta det 
av forskningssamordnarna föreslagna arbetet. I arbetet med en nationell vir-
tuell forskningsportal har ett pilotprojekt inom lungcancerområdet föreslagit 
konkreta åtgärder för bättre uppföljning av vården. Arbetet med dessa åtgär-
der pågår. Ett samarbete för Vinnovastöd har också inletts med bland annat 
Lunds universitet och Lif (branschorganisation för de forskande läkemedels-
företagen) inom området ”personalized medicine”. I slutet av 2014 blev sam-
arbetet en del av SIO-projektet folksjukdomar och erhöll ett treårigt ekono-
miskt stöd från Vinnova. (SIO står för strategiska innovationsprogram). 
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Plan för nivåstrukturering 
(kriterium 6.3) 

Arbetet med nivåstrukturering sker på flera nivåer, både inom varje landsting 
och inom varje sjukvårdsregion samt nationellt. RCC arbetar med nivåstruk-
turering för sjukvårdsregionen och deltar också i RCC i samverkans arbete 
med nationell nivåstrukturering. Området har också pekats ut som det svår-
aste kriteriet att uppfylla i etableringen av RCC, tillsammans med kriteriet 
om en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan. 

I detta kapitel ges först en beskrivning av kriteriet, därefter sammanfat-
tande resultat. Sedan ges en beskrivning av hur väl respektive RCC uppfyller 
kriteriet och en redogörelse för styrkor och utmaningar utifrån intervjuer och 
diskussioner med intressenterna. Slutligen ges en beskrivning av det arbete 
som sker inom RCC i samverkan. 

Närmare om kriteriet 
Enligt kriteriet ska RCC två år efter starten ha en plan för nivåstrukturering, 
och den ska vara beslutad av landstingsledningar. Planen ska innehålla be-
slutsunderlag för nivåstrukturering och ska leda fram till en beskrivning av 
vilka cancersjukdomar som ska behandlas var i regionen med olika kirur-
giska, medicinska, strålmedicinska och rehabiliteringsmedicinska metoder. 
Planen bör vidare omfatta arbetsfördelningen inom regionens sjukhus så att 
vårdinsatser utförs av personal som har stor erfarenhet av behandlingen. Pri-
märvårdens roll ska definieras.  

För alla större cancerformer ska RCC definiera de patientvolymer, kompe-
tenser, tekniska utrustningar och andra faktorer som krävs för att erbjuda 
vård av hög kvalitet. Planen ska också beskriva de mindre vanliga cancer-
former som ska behandlas vid ett centrum i regionen, liksom den vård som är 
lämpad för decentralisering. Dessutom ska den innehålla en beskrivning av 
vilka behandlingar eller diagnostiska metoder som ska genomföras utanför 
regionen.  

Vidare ska det finnas ett system för multidisciplinära konferenser inom 
regionen. Det innebär att alla sjukhus i regionen som behandlar patienter mot 
cancer ska ha teknik som möjliggör konferenser via länk där patienter kan 
bedömas i samarbete med experter i eller utom regionen. I arbetet ska ingå 
att utveckla formerna för multidisciplinära vårdplaneringskonferenser inom 
de större sjukhusen.  

Fyra år efter starten ska nivåstruktureringsplanen vara genomförd. Detta är 
första uppföljningen av nivåstruktureringsarbetet inom RCC och därför finns 
ingen tidigare bedömning att presentera. 
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Resultat plan för nivåstrukturering 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över läget för respektive RCC 
när det gäller hur väl man uppfyller kriteriet om en plan för nivåstrukture-
ring.  
 
Tabell 3: Hur väl uppfyller RCC kriteriet om en plan för nivåstrukturering? 
RCC Uppfylls kriteriet? 
Norr 
Uppsala–Örebro 
Stockholm–Gotland 
Sydöst 
Väst 
Syd 

Ja 
Nej 
Ja 
Nej 
Ja 
Nej 

 
RCC har varierande resultat. Tre av sjukvårdsregionerna uppfyller i stort 
kriteriet, medan övriga RCC har en del kvar att göra. I dessa sjukvårdsreg-
ioner är frågan om nivåstrukturering också svår och ofta känslig.  

Nedan presenteras Socialstyrelsens bedömning av huruvida respektive 
RCC uppfyller kriteriet om en plan för nivåstrukturering. Socialstyrelsen 
beskriver även framgångsfaktorer och utmaningar i respektive region utifrån 
intervjuer och diskussioner vid platsbesöken.  

RCC Norr  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Norr uppfyller detta kriterium eftersom en 
nivåstruktureringsplan beslutades i förbundsdirektionen i maj 2013. Ambi-
tionen är att planen ska vara genomförd under 2014, och det innebär att man 
har en högre ambitionsnivå än kriteriet som anger fyra år. Planen är i stort 
genomförd. 

Planen är baserad på kartläggningar av det rådande läget samt på underlag 
från vårdprofessionen, och Socialstyrelsen anser att planen utgör ett gott be-
slutsunderlag för nivåstrukturering. I planen identifieras vissa minimikrav för 
att en sjukvårdsenhet ska få handlägga en viss cancersjukdom. Dessa består i 
att det ska finnas ett team för omhändertagande på plats dygnet runt, att det 
ska finnas tillräckliga tekniska resurser för diagnostik och behandling samt 
att en multidisciplinär konferens ska hållas före och efter ingreppet. Vidare 
ska det finnas en säker vårdkedja när patienter överlämnas till en annan 
vårdgivare, rapportering till kvalitetsregister för samtliga patienter samt del-
tagande i kliniska vetenskapliga studier då det är lämpligt.  

I nivåstruktureringsplanen finns vidare en beskrivning av var olika cancer-
diagnoser behandlas i dag och förslag till regionala förändringar, vilka beslu-
tades av förbundsdirektionen i maj 2013. Exempelvis beslutades att kirurgi 
av avancerad äggstockscancer och avancerad blåscancer ska bedömas vid en 
regional multidisciplinär konferens och att ingrepp endast ska ske på ett cent-
rum i regionen. För avancerad blåscancer är den regionala nivåstrukture-
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ringsplanen nu genomförd. För avancerad äggstockscancer pågår arbetet med 
centralisering till Norrlands universitetssjukhus. Inköp av en operationsrobot 
medför att patienter som tidigare skickats utanför regionen för robotassiste-
rade prostataektomier kommer att kunna behandlas inom regionen. Roboten 
har varit i drift i ett år och används för fler typer av ingrepp. 

Vidare innehåller planen ändringsförslag inom landstingen, vilka dock 
beslutas av respektive landsting. Berörda landsting är i detta sammanhang 
främst Västerbotten och Västernorrland, Jämtland har bara ett sjukhus och i 
Norrbotten är all cancerkirurgi sedan tidigare centraliserad till Sunderbyns 
sjukhus. Till exempel föreslogs att bröst- och rektalcancerkirurgin centrali-
seras till länssjukhusen, att koloncancerkirurgin läggs ner i Lycksele och 
Sollefteå, samt att cytostatikabehandling decentraliseras, framför allt inom 
gynekologin. Beslut om bröstcancer och kolorektalcancerkirurgi har fattats i 
Västerbottens läns landsting, där och förändringen har genomförts i enlighet 
med planen. I Västernorrland är frågan under behandling. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Vissa faktorer anses ha haft stor betydelse för nivåstruktureringsarbetet i den 
norra regionen, bland annat att det finns en stor samsyn kring behovet av 
nivåstrukturering. Arbetet lyfts fram som en trygghet för patienterna, då det 
anses leda till högre kvalitet i vården.  

RCC anses vidare vara rätt aktör för att driva arbetet framåt, eftersom de 
bidrar till att lyfta blicken från den lokala nivån. RCC Norr har även valt att 
se över flera diagnoser samtidigt, vilket kan ha gjort frågan om nivåstrukture-
ring mindre känslig och därmed ha ökat förutsättningarna för att fatta beslut.  

RCC Norr anses också ha hittat en bra balans vad gäller vilken patientvo-
lym som lämpar sig för nivåstrukturering. Vidare understryks att processen 
har pågått under en längre tid, och det ses som avgörande att professionen 
bidragit till pragmatiska diskussioner och att arbetet bedrivits inom de dia-
gnosspecifika patientprocessgrupperna. Intressenterna välkomnar avslut-
ningsvis att planen är tydlig med vad som ska göras och hur uppföljningen 
kommer att ske, genom de handlingsplaner som landstingen ska ta fram.  

Vad gäller utmaningar lyfter intressenterna att det finns stora utmaningar 
kring genomförandet av planen. En försvårande faktor är att cancervård inte 
är isolerad från annan vård, och man måste beakta att beslut inom cancervår-
den kan få konsekvenser för andra diagnoser. Nivåstruktureringsarbetet kan 
vidare innebära att ett sjukhus förlorar möjligheten att bedriva viss vård och 
därmed riskerar att förlora viktig kompetens, vilket kan hämma arbetet. Detta 
har också enligt vissa intressenter en negativ inverkan på samarbetet mellan 
landstingen. Arbetstillfällen vid orten anses ibland gå före patientperspekti-
vet.  

Bland patientföreträdare finns en oro för brister i vårdkedjan när vård 
övergår från centraliserad specialistvård till vård närmare hemmet. De ser 
därför ett behov av att stärka arbetet med verktyget ”Min vårdplan”. Vård-
planen ägs av patienten och upprättas av patienten tillsammans med en kon-
taktsjuksköterska och andra yrkeskategorier, med syftet att patienten ska 
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kunna vara mer delaktig i och informerad om sin vård. Kontaktsjuksköters-
kan ska bevaka att patienten har en individuell vårdplan och ansvarar för 
delar av den, men flera andra yrkeskategorier är också involverade i att upp-
rätta planen. Arbetet med att införa och hitta bra rutiner för ”Min vårdplan” 
pågår i regionen, men än återstår mycket innan alla patienter har en sådan i 
enlighet med den nationella och regionala målsättningen. Nivåstrukturerings-
arbetet kan också behöva stärkas inom rehabilitering när det gäller patienter 
med särskilda behov och/eller insatser. 

Avslutningsvis anses det nationella nivåstruktureringsarbetet vara betydel-
sefullt för de regionala och lokala förutsättningarna. Intressenterna menar att 
ett misslyckande på nationell nivå kan minska drivkrafterna på andra nivåer. 

RCC Uppsala–Örebro  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Uppsala–Örebro ännu inte uppfyller krite-
riet. Det är tydligt att nivåstruktureringsarbetet har kommit igång i regionen, 
men det har inte nått så långt som efterfrågas i kriteriet. RCC Uppsala–
Örebro har ingen enskild plan om nivåstruktureringsarbetet, även om det 
ingår i den generella utvecklingsplanen för regionens cancervård som antogs 
i samverkansnämnden 2014.  

Inom regionen har det beslutats om en regional arbetsprocess för nivå-
strukturering, och Socialstyrelsen anser att den kan leda fram till ett besluts-
underlag för nivåstrukturering inom regionen. Arbetsprocessen grundar sig 
på den modell som tagits fram för att bereda nivåstruktureringsärenden på 
nationell nivå och innehåller således en beskrivning av handläggningen från 
initiativ, beredning och rekommendation till beslut. Beskrivningen av arbets-
processen i regionen anger inte vilka krav som kommer att ställas på verk-
samheterna, men enligt kriteriet ska RCC ansvara för att definiera patientvo-
lymer, kompetenser, tekniska utrustningar och andra faktorer som krävs för 
att erbjuda en god vård. 

Under 2014 prövades arbetsprocessen inom områdena kolorektal-, gyneko-
logisk cancer och urologisk cancer, och förslag till nivåstrukturering inom 
dessa områden presenteras i bilaga till utvecklingsplanen för regionens can-
cervård. Enligt cancerplanen ska respektive landsting senast under 2015 pre-
sentera en plan för hur de ska genomföra den regionala nivåstruktureringen 
på dessa områden, samt påbörja arbetet med att införa den. I landstingen i 
Värmland och Örebro har beslut redan fattats. För övriga diagnoser har 
RCC:s vårdprogramgrupper i uppdrag att ta fram underlag för en regional 
nivåstrukturering i enlighet med arbetsprocessen. Socialstyrelsen anser att 
regionen bör kunna komma längre genom att ta ett samlat tag om nivåstruk-
tureringen; eftersom vissa kompetenser används över flera diagnoser kan det 
finnas möjligheter till effektivare användning av resurser men det kan vara 
svårt att se utan ett samlat grepp. 
Inom RCC Uppsala–Örebro håller man på att samordna de diagnoser som är 
och eventuellt kommer att bli föremål för nationell nivåstrukturering (penis-
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cancer, matstrupscancer och retroperitoneala sarkom) till en klinik i regionen. 
På så sätt ökar möjligheterna att ge patienterna bästa möjliga vård, men am-
bitionen inom regionen är också att få ett nationellt ansvar för de aktuella 
diagnoserna.  

Vidare har RCC Uppsala–Örebro för avsikt att fram en plan för samverkan 
kring avancerad teknisk apparatur. Behoven i regionen ska inventeras och det 
ska förberedas ett förslag till samverkansnämnden kring hur exempelvis 
PET-CT, kirurgiska robotar och/eller strålapparatur ska finansieras gemen-
samt av landstingen. Syftet är främst att använda skattemedel så effektivt 
som möjligt.  

Utvecklingsplanen innehåller ännu ingen beskrivning av vilka större can-
cerformer som behandlas var i regionen, ingen lista över mindre vanliga can-
cerformer som eventuellt bör behandlas utanför regionen, och ingen beskriv-
ning av vård som är lämpad för decentralisering. Det kommer dock sannolikt 
naturligt genom respektive diagnosprocess. Under våren 2015 kommer pilot-
processerna att presentera en tydligare beskrivning baserat på de kriterier 
som tidigare omtalats. Det kommer att innebära att Uppsala–Örebro-regionen 
tar första stegen mot en tydligare plan för samordning, samarbete och even-
tuella koncentreringar. Socialstyrelsen önskar vidare att RCC Uppsala–
Örebro definierar primärvårdens roll i nivåstruktureringsarbetet och anger 
hur arbetet med system för multidisciplinära konferenser fortlöper.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar  
Intressenterna är överens om att RCC Uppsala–Örebro är rätt aktör för att 
driva dessa frågor i regionen. De anser att RCC bidrar till att lyfta blicken 
från den lokala nivån och att RCC möjliggjort diskussioner som bygger på 
patientperspektivet och på sambandet mellan patientvolym och kvalitet. 
Detta anses i sin tur öka förutsättningarna för att nå goda resultat.  

Intressenterna lyfter vidare fram att det finns en ökad medvetenhet i re-
gionen kring behovet av nivåstrukturering och att det finns konsensus kring 
att fatta beslut, även om dessa ibland kan uppfattas som svåra. I detta sam-
manhang betonas också betydelsen av nationella underlag, såsom öppna jäm-
förelser av cancervården och Vårdanalys rapport Centralisering med patien-
ten i centrum som visar att patienterna värderar medicinska resultat och en 
säker vård framför geografisk närhet.  

Aktörerna är vidare överens om att ansatsen med fyra pilotområden är rätt. 
Flera uttrycker visserligen att det hade varit önskvärt att se över flera diagno-
ser samtidigt, för att eventuellt avdramatisera frågor om lokalisering och för 
att gynna diskussioner om ”utbyte” mellan landsting. Samtidigt tror intres-
senterna inte att det hade varit en framkomlig väg.  

Det bedöms vidare som viktigt att nivåstruktureringsarbetet bedrivs på 
flera nivåer samtidigt. Anledningen är att ett möjligt ”hot” om nationell cen-
trering kan vara en drivkraft för att samla sig både regionalt och lokalt, med 
syftet att stå sig väl i konkurrens om vissa vårdinsatser.  
Angående utmaningar är det främst konkurrensen inom regionen som tas upp 
orsaken är att det ligger prestige i att utföra vissa vårdinsatser och att lands-
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tingen och vårdgivare vill behålla viss personal och kompetens. Regionen har 
också två universitetssjukhus, vilket lyfts fram som en utmaning i sig. RCC:s 
begränsade mandat att fatta beslut anses också hota genomförandet av kom-
mande inriktningsbeslut.  

Intressenterna är positiva till diskussioner utifrån patientperspektivet men 
ett antal vill också lyfta fram att det fortfarande finns starka motkrafter och 
att patientperspektivet ibland får ge vika för revirtänk inom såväl politiken 
som professionen. Argumenten grundar sig i dessa fall i stort på att frågan 
om nivåstrukturering påverkar fler diagnoser än cancer och att man i första 
hand måste upprätthålla vården i stort.  

Avslutningsvis ses behovet av kontinuitet i vårdkedjan som en utmaning i 
nivåstruktureringsarbetet, till exempel när det gäller att patienten ska känna 
sig trygg i att det finns en fungerande kommunikation och överlämning mel-
lan specialistvården och primärvården. 

Flera intressenter är överens om att det inte behövs några ytterligare ini-
tiativ i regionen för att stödja arbetet. I stället understryks behovet av att ar-
betet ska få ta tid. Intressenterna poängterar dock ett stort behov av att följa 
upp arbetet för att på så vis påskynda genomförandet.   

RCC Stockholm–Gotland  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Stockholm–Gotland uppfyller krite-
riet om en plan för nivåstrukturering som beslutsunderlag för nivåstrukture-
ring av regionens cancervård. Underlaget ingår i regionens cancerplan, och 
cancerplanen är beslutad både i samverkansnämnden och av Stockholm och 
Gotland. 

Förslagen till nivåstrukturering av cancervården ingår i Stockholms läns 
landstings Framtidsplan – andra steget som landstingsfullmäktige fastställde 
i juni 2013, och anger en inriktning för var vården av de olika tumörsjukdo-
marna ska lokaliseras i länet. Införandet har påbörjats men planen blir ge-
nomförd först då Nya Karolinska Solna har startat sin verksamhet, så genom-
förandet återstår att detaljplanera och är en prioriterad åtgärd under 
kommande år. Enligt en princip om nätverkssjukvård kan sjukhusen ha an-
svaret för kvalitet och genomförande men utföra behandlingarna vid flera 
sjukhus i samverkan. Exempelvis kan kirurgerna vid ett sjukhus följa med 
patienten till det sjukhus som har ansvaret. RCC Stockholm–Gotland anser 
att nivåstruktureringen i regionen enligt Regionala cancerplanen 2013–2015 
är klar, men att en del av arbetet på Gotland återstår.  

I Framtidsplanen – fjärde steget ingår även situationen på Gotland, om en 
översyn och förändring av samverkansavtalet mellan Karolinska Universi-
tetssjukhuset och Gotland där Gotland behöver tillgång till fler sjukhus än 
Karolinska Universitetssjukhuset. Frågan om nivåstrukturering är svår för 
Gotland att hantera, vilket även diskuterades på Socialstyrelsens platsbesök, 
och den berör på olika sätt de rådande och framtida förutsättningarna för en 
liten region som har logistiska svårigheter och begränsade resurser att klara 
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av framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården. Regionens revisorer har 
också granskat cancervården och menar att regionen har varierande vänteti-
der – i vissa fall bäst i landet men i andra sämst. Vidare konstaterar de att 
regionen inte lever upp till kraven avseende tillgången till kontaktsjuk-
sköterska och multidisciplinära konferenser i de nationella riktlinjerna och 
menar att Gotland behöver fråga sig om landets minsta region kan säkerställa 
att patienterna får en jämlik, säker och effektiv specialiserad cancervård. 
Senast 31 januari 2015 ska Gotland beskriva vilka åtgärder man avser vidta. 
Gotland har ännu inte något beslut om att genomföra nivåstruktureringen 
men man tar fram en utvecklingsplan för alla cancerformer med utgångs-
punkt i sjukvårdsregionens cancerplan, men med hänsyn till att majoriteten 
av de gotländska patienterna vill ha sin behandling och vård på Gotland. Den 
planeras vara klar under våren 2015.  

Kriteriet två år efter starten är att varje RCC ska ha en plan som besluts-
underlag. Kravet gäller alltså inte ett beslut om nivåstrukturering i sig, men 
genomförandet ska vara klart fyra år efter starten. Socialstyrelsen kommer 
därför att följa upp hur det gått med nivåstruktureringen för Gotland vid 
nästa platsbesök. 
Förslagen om nivåstrukturering grundar sig på kartläggningar och bedöm-
ningar om bland annat patientvolym och kompetens i de diagnosspecifika 
patientprocesser som regionen driver, och de beskriver var olika cancerfor-
mer ska behandlas i regionen. Primärvården finns med och Socialstyrelsen 
bedömer att primärvårdens roll behöver utvecklas genom att primärvården 
kan involveras mer i arbetet med att fånga patientperspektivet. Detta är också 
en utmaning i arbetet med väntetidssatsningen och utvecklingen av standar-
diserade vårdförlopp.  

I utvecklingsplanen och framtidsplanen föreslås att vården av cancersjuk-
domar som drabbar många patienter kan fördelas på flera enheter, medan de 
mindre patientgrupperna och de som behöver mer komplexa insatser bör 
samlas på ett universitetssjukhus som har förutsättningar att driva en samlad 
och högspecialiserad vård kopplad till forskning och utveckling. Beslutet 
innebar att vården för de tre tumörsjukdomarna med flest patienter (bröstcan-
cer, prostatacancer och kolorektal cancer) samlas vid några av de större akut-
sjukhusen (Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, S:t Görans 
sjukhus eller Danderyds sjukhus). De övriga tumörsjukdomarna samlas vid 
framför allt Karolinska Universitetssjukhuset.  

För den fortsatta utvecklingen inom cancervården är det nödvändigt att 
samverkan utvecklas mellan samtliga berörda vårdgivare när det gäller vård-
uppdraget och inom området forskning, utveckling, innovation och utbild-
ning. Även bildandet av det diagnostiska centrumet i Södertälje som har en 
stor samverkan med primärvården är en del i nivåstruktureringsarbetet, lik-
som beslutet att bilda ett nytt rehabiliteringscentrum.  

Utvecklingsplanen innehåller också åtgärder för fortsatt utveckling av mul-
tidisciplinära konferenser. Sådana förekommer i regionen i stort men når 
ännu inte alla patienter. Hela cancerprocessen ska nivåstruktureras med hjälp 
av bilddiagnostik och en sammanhållen vårdprocess. Utvecklingsarbete på-
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går och RCC Stockholm–Gotland är också medsökande av stöd från Vinnova 
för ett projekt rörande multidisciplinära konferenser och uppbyggnad av ett 
diagnostiskt nätverk. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Flera intervjupersoner tycker att RCC väl har hanterat den svåra frågan om 
nivåstrukturering, att RCC tänker på ett nytt sätt och att man har skapat kraft 
i professionen i arbetet för bättre kvalitet i cancervården. En styrka som lyfts 
fram är också att RCC har lyckats nå beslut trots hårt motstånd från sjuk-
husen i regionen. De flesta lyfter även fram ett starkt patientperspektiv och 
en stor delaktighet eftersom man haft en öppen diskussion med både vården 
och patientföreningar. En framgångsfaktor för genomförandet är att planen är 
tydlig – det framgår vad som ska göras, var det ska göras, vilken roll primär-
vården har och hur man ska samarbeta. 

Socialstyrelsen hör samtidigt att det finns stora utmaningar i och med att 
en matrisorganisation uppstod när RCC bildades, där RCC arbetar på bred-
den ur ett patientprocessperspektiv och har initierat mycket nytänk jämfört 
med linjens diagnosperspektiv. Från linjen tycker man dessutom att RCC inte 
ska lägga sig i så mycket, utan bara sätta upp kraven om vad som ska uppnås 
och låta verksamheterna själva avgöra hur det ska gå till. Det pågår också 
parallella processer där både RCC och verksamheter i linjen jobbar med ni-
våstruktureringsfrågan. Flera som intervjuats tycker att det kräver mycket 
resurser men också att det innebär en extra utmaning att nå konsensus.  

En utmaning som också påtalats av flera intressenter gäller självbilden hos 
små sjukhus med små patientvolymer, och att läkare som gör elektiv tumör-
kirurgi är motståndare till nivåstrukturering. Det ligger mycket prestige i 
frågan, framför allt eftersom synen på framgång och status för läkare ofta 
mäts i vilka operationer man gör. Dock menar några av intressenterna att det 
är annorlunda i den yngre läkargenerationen som även ser till andra värden 
såsom kvalitet och resultat. Konkurrenssituationerna handlar om att värna 
den egna verksamhetens utveckling och resurser mer än regionperspektivet 
och patientens bästa. Man talar också om oro för konsekvenser när det gäller 
kompetensen vid akutsjukhusen när cancervård flyttas – att man måste hitta 
arbetssätt för att upprätthålla kompetens på akutsjukhusen.  

I diskussionen om ytterligare behov lyftes fram att man tydligare måste få 
med hela processen och alla faktorer såsom radiologi och patologi. En annan 
synpunkt är att Gotland inte deltar i nivåstruktureringsarbetet i den utsträck-
ning som är önskvärt.  

Den största utmaningen inom nivåstruktureringen är enligt intressenterna 
att få alla att jobba tillsammans med regionen som utgångspunkt, och de be-
tonar vikten av ökad samverkan med sjukhusledningar och verksamhets-
chefer. Man behöver också arbeta med kulturen kring att se regionens och 
patientens perspektiv som ett komplement till sin egen del. 
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RCC Sydöst 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Sydöst delvis uppfyller kriteriet om en be-
slutad plan för nivåstrukturering. Mycket arbete har pågått i regionen och det 
finns exempel på en genomförd nivåstrukturering med goda resultat för pati-
enterna. Samtidigt återstår flera delar för att kriteriet ska anses vara uppfyllt.  

Nivåstrukturering är genomförd för flera områden och RCC Sydöst har en 
beslutad plan som omfattar tre kirurgiområden – peniscancer, retroperitone-
ala mjukdelssarkom och äggstockscancer. De två första omfattas av nationell 
nivåstrukturering och för den sista är struktureringen genomförd i regionen. 
Enligt beslutsunderlaget är många delar av regionens sjukvård tillräckligt 
nivåstrukturerade men man har identifierat delar som behöver centraliseras 
ytterligare, och en förenklad utgångspunkt var att sätta en gräns vid cirka tio 
ingrepp per år när det gäller kirurgiska ingrepp med hög komplexitet. Social-
styrelsen har konstaterat att dessa nivåer ligger lägre än vad som anges i na-
tionella vårdprogram. De områden som lyfts fram gäller matstrupscancer, 
bukspottkörtelcancer, hepatocellulära karcinom och urinblåsecancer stadium 
2–4. I regionen har man arbetat med kirurgi, men det finns ett behov att 
överväga nivåstrukturering av övrig cancervård såsom diagnostik och hema-
tologi.  

Socialstyrelsen saknar en beskrivning av flera delar som efterfrågas enligt 
kriteriet, exempelvis vilka större respektive mindre vanliga cancerformer 
som ska behandlas var i regionen med olika kirurgiska, medicinska, strålme-
dicinska och rehabiliteringsmedicinska metoder. Det finns heller ingen defi-
nition av patientvolymer, kompetenser, tekniska utrustningar och andra fak-
torer som krävs för att erbjuda vård av hög kvalitet, och ingen definition av 
primärvårdens roll. RCC Sydöst har i stället hittills mer fokuserat på ovanliga 
cancerformer i sitt arbete. Socialstyrelsen bedömer att man behöver ta ett 
omtag på frågan som varit både svår och kontroversiell i regionen, för att 
uppfylla kriteriet i sin helhet. Socialstyrelsen har noterat att nivåstrukturering 
är en knäckfråga i regionen, att det råder stor konkurrens mellan kliniker och 
mellan landstingen samt att det saknas en verklig vilja att se saken på ett nytt 
sätt och förändra strukturen. Klinikerna är redo att stärka sin verksamhet för 
att uppfylla de kriterier som sätts upp, men det är svårt att hantera frågan om 
koncentration, det vill säga vilken klinik som ska hantera vilken cancerform. 
Dessutom har RCC Sydöst en otydlig roll i förhållande till de övriga struk-
turerna i regionen. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Intervjupersonerna menar att RCC Sydöst har kommit långt i arbetet med 
patientperspektiv och att patientrådsrepresentanter jobbar tillsammans med 
professionen i utvecklingsarbetet. Man lyfter också fram att det för vissa 
områden redan finns en regional nivåstrukturering, till exempel för huvud- 
och halscancer, och patientrepresentanterna menar att det genomförda arbetet 
har gett klara förbättringar för patienten med bland annat kortare väntetider, 
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multidisciplinära konferenser och fasta röntgentider inom tarmcancerområ-
det. 

En styrka i RCC Sydösts arbete med nivåstrukturering är att det är högt i 
tak med livliga diskussioner och gott samarbetsklimat – även om man inte 
alltid är överens i sak. 

Utgångspunkten är att nå konsensus i professionen innan ett beslut fattas. 
Det lyfts fram som en styrka för genomförandet men vissa anser att det 
kanske ändå inte är rätt väg att gå; kanske borde regionen ibland fatta ett 
beslut ändå eftersom det är svårt att nå konsensus och professionen är stark i 
frågan. 

När det gäller utmaningar menar flera att RCC är osynligt och saknar ett 
tydligt regionalt uppdrag att driva nivåstruktureringsprocessen. Det finns 
också oklarheter kring ansvarsfrågan med bland annat följande frågor: Vem 
har egentligen ansvaret för att utveckla nivåstrukturering i regionen? Var 
ligger uppdraget att driva frågan framåt? Hur starkt inflytande har centrum-
råd och regionala medicinska programråd (RMPG) i förhållande till RCC? 
Hur kan förslag lättare leda till beslut? Och när ett beslut är fattat, hur får 
man ett smidigt och snabbt genomförande?  

En utmaning anses också vara att få landstings-, sjukhus- och klinikchefer 
att se regionperspektivet. Nivåstrukturering är ett område där intressenterna 
menar att man värnar mer om att utveckla det egna landstinget, det egna 
sjukhuset eller den egna kliniken i stället för att i första hand se regionper-
spektivet. Flera har varit inne på att det är ett sorts maktspel som pågår.  

Enligt intervjupersonerna är det också svårt att mäta kvalitet. Några menar 
att med rätt kompetens kan även små patientvolymer ge goda resultat och 
ställer frågan om vems bevisbörda det är att visa vad som är god kvalitet – 
den som driver vården eller den som bevakar vården? Det går att mäta medi-
cinsk kvalitet samt patienternas upplevelse av närhet och tillit, men med 
mycket små tal blir resultaten svåra att analysera. Vidare efterlyser man en 
diskussion om motiven till att driva nivåstruktureringen. I arbetet med nivå-
strukturering blir kompetensförsörjning en viktig fråga, och flera menar att 
kompetens är färskvara och att en centralisering inte är någon garanti för 
kompetensen. Man ifrågasätter också om det verkligen behövs stora patient-
volymer för att bedriva utvecklingsarbete. 

Några har lyft fram att RCC Sydöst bör ta ett större grepp om nivåstruktu-
rering och då ta med hela hälso- och sjukvården, eftersom det skulle under-
lätta i diskussionen mellan landsting och sjukhus och man då kan planera 
mer för både givande och tagande av vårdverksamheter. Även vikten av att 
ha ett tydligt patientperspektiv lyfts fram. 

Ett förslag var att sjukvårdsregionen skulle ta del av erfarenheterna av ar-
betet med nivåstrukturering nationellt och inom andra sjukvårdsregioner. 
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RCC Väst  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Väst väl uppfyller det som efterfrågas i 
kriteriet. Det finns en beslutad nivåstrukturering för hela sjukvårdsregionen 
sedan 2013; genomförandet är i stort sett klart i Västra Götaland och pågår i 
Halland. Besluten om arbetsfördelning har tagits i samband med beredning 
av nationella riktlinjer och regionala medicinska riktlinjer, eller vid en sär-
skild översyn för varje specialitet. Totalt 29 cancerformer omfattas. Både 
vanliga och mindre vanliga cancerformer har nivåstrukturerats, och det in-
kluderar även sådana cancerformer som remitteras från andra sjukvårdsreg-
ioner (sarkom). 

När det gäller multidisciplinära konferenser finns det möjligheter till re-
gionala konferenser på flera områden. För vissa saknas utrustning och lokaler 
men detta ska snart vara löst. 

RCC Väst driver diagnosspecifika patientprocesser för att utveckla vården 
mot ett mer processorienterat arbetssätt. Ett tjugotal patientprocesser och nio 
stödprocesser utvecklas. De regionala processägarna arbetar i regionala nät-
verk och vårdprocessgrupper som är förankrade i linjen i Västra Götaland 
och Halland. För processägare, nätverk och vårdprocessgrupper är det viktigt 
att vidareutveckla regionala medicinska riktlinjer och ta ansvar för arbetet 
med kvalitetsregister. De ska dessutom ge huvudmännen förslag till arbets-
fördelning och påpeka om det behövs ytterligare nivåstrukturering inom 
sjukvårdsregionen. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Det har inte kommit fram särskilt mycket i intervjuerna när det gäller styrkor, 
förmodligen för att man kommit så långt och nivåstruktureringen i stort är 
genomförd. Men svaren tyder på att RCC Väst gör bra bedömningar och har 
en god helhetssyn. 

En framgångsfaktor som lyfts fram är att man är ganska överens i sjuk-
vårdsregionen och har en bra beredningsprocess med beslutsmässiga grupper. 
Sektorsråden fyller en viktig funktion i arbetet med kunskapsunderlagen och 
beredningen tas vidare i program- och prioriteringsrådet som remissinstans 
som diskuterar förslagen och rekommenderar hälso- och sjukvårdsdirektörer-
na att fatta beslut i Västra Götaland. Alla kunskapsunderlag redovisas också i 
samverkansnämnden.  

Flera intervjupersoner ser det också som positivt att man planerar ett kom-
petenscentrum och kompetensnoder för varje diagnos. 

Socialstyrelsen menar att det som framkommer är motsägelsefullt, för trots 
att mycket av nivåstruktureringen redan är genomförd har det i intervjuerna 
framkommit flera utmaningar. Verksamhetschefer, hälso- och sjukvårds-
ledning, politiker och patientrepresentanter menar att Västra Götalands och 
Hallands genomförande av nivåstrukturering trots allt är en het fråga i sjuk-
vårdsregionen och man känner en oro för bristande följsamhet till fattade 
beslut på grund av oro för förlorad kompetens som finns på kliniker och 
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sjukhus. Man framhåller att det inte får bli ett fritt valt arbete, utan patient-
säkerheten är viktigast. Flera menar att det behövs ett större helhetsperspek-
tiv både regionalt och nationellt eftersom det kan underlätta för ett mer sam-
lat givande och tagande av ansvar för olika typer av vård; länssjukvården vill 
ha något tillbaka när man lämnar ifrån sig viss vård. Samtidigt är det en ut-
maning att universitetssjukhus inte är beredda släppa ifrån sig vård. Intres-
senterna menar också att ett helhetsgrepp inte bara handlar om andra diagno-
ser än cancer utan även om kompetenser; hela team måste tas med i diskus-
sionen – inte bara läkare. En utmaning är att små sjukhus fråntas ansvar för 
viss vård och de stora saknar plats för utökat vårdansvar, intressenterna me-
nar att decentralisering är lika viktigt som centralisering – det är viktigt att 
dela med sig, att även de stora sjukhusen får lämna ifrån sig ansvar för viss 
vårdverksamhet och att man i planeringen även tänker utanför cancervården 
för att undvika konflikter mellan cancervård och övrig vård. Samtidigt menar 
flera att centralisering innebär mindre variation och att resursåtgången är mer 
förutsägbar. Intressenter reagerar på formuleringen centralisering av arbets-
uppgifter, och anser att det borde vara begreppet koncentration som används.  

Patientföreträdare menar att patienter i allmänhet tycker att det är väl värt 
att resa för att få en bättre behandling, men de menar också att vården riske-
rar bli ojämlik – vem betalar resor och uppehälle för patienter och närstå-
ende? De anser att det är viktigt med tydlighet kring vad som gäller och 
framför allt att vården kan bli jämlik. 

Det har också lyfts fram ett behov av att ytterligare se över och definiera 
primär- och specialistvårdens roller när det gäller långsiktig efterbehandling 
och rehabilitering. Nationella nätverket för cancerrehabilitering har diskute-
rat nivåstrukturering för cancerrehabilitering, man behöver lära av varandra 
både regionalt och nationellt, olika verksamheter har olika förutsättningar 
som påverkar möjligheterna när det gäller nivåstrukturering. Exempelvis 
finansierar RCC Väst en uppföljningsmottagning för dem som genomgått 
barncancerbehandling, och detta ligger nu i pipeline som förslag i flera RCC. 
Ett annat exempel gäller cancerrehabiliteringsmottagning, för att bland annat 
förebygga och behandla sena effekter för kvinnor och män som genomgått 
strålning i bäckenområdet. Palliativ vård är ytterligare ett exempel. I dag 
finns sådan vård på alla ställen, men några menar att det kanske inte behövs 
medan andra anser att sådan vård måste finnas överallt.  

Aktiva överlämningar anser man blir oerhört viktiga ju mer nivåstrukture-
rad vården blir, och en förhoppning är att detta blir bättre med tydliga, skrift-
liga kontaktsjuksköterskeuppdrag. Som gott exempel lyfter man fram barn-
cancervården som sedan länge är adekvat nivåstrukturerad och som har 
välfungerade överlämningar. 

Slutligen lyfter man fram vikten av regelbundna uppföljningar för att säkra 
genomförandet och mäta resultat. 
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RCC Syd  
Socialstyrelsens bedömning 
RCC Syd har enligt Socialstyrelsens bedömning inte kommit så långt med 
detta kriterium som skulle önskas. Regionen saknar en plan för nivåstrukture-
ring, delvis beroende på att frågan är föremål för konflikter och konkurrens-
tänkande. Socialstyrelsen anser emellertid att mycket arbete pågår. RCC Syd 
håller på att kartlägga behovet av en regional nivåstrukturering inom varje 
diagnosspecifik patientprocess, och förslag på en nivåstrukturering beräknas 
gå in i de ordinarie budgetprocesserna för beslut. Kartläggningar och status-
rapporter planeras för ett flertal diagnoser, och det gör att flera av faktorerna 
i kriteriet kan uppnås. Det gäller bland annat en definition av patientvolymer, 
kompetenser och teknisk utrustning, en beskrivning av vilka cancersjuk-
domar som ska behandlas var i regionen.  

RCC Syd arbetar med en diagnos i taget och överenskommelser mellan 
landstingen i stället för genom politiska beslut om en plan. Socialstyrelsen 
bedömer att det kan underlätta för landstingen och sjukhusen i regionen att 
hantera nivåstrukturering, men arbetet innebär stora utmaningar för RCC Syd 
och regionen. Socialstyrelsen rekommenderar ändå regionen att ta ett nytt 
samlat tag om nivåstruktureringen – inte bara för att uppfylla kriteriet utan 
också för att vissa kompetenser används över flera diagnoser. Med ett samlat 
grepp kan det finnas möjligheter till effektivare resursanvändning. Arbetet 
med nivåstrukturering inom cancerområdet kan möjligen också underlättas 
om man i sjukvårdsregionen inbegriper hela hälso- och sjukvården i samar-
betet med landstingen, så som man har gjort i Skåne, vilket också diskutera-
des vid Socialstyrelsens platsbesök. Det öppnar för ett större givande och 
tagande inom regionen, vilket kan göra frågan mindre känslig och underlätta 
ett genomförande.  

Samtidigt har RCC Syd tagit fram Regional cancerstrategi 2013–2015 
som är beslutad i regionen. I den framgår att RCC ska ta fram en plan för 
nivåstrukturering. Men arbetet med nivåstrukturering har sedan dess varit en 
knäckfråga i regionen, bland annat eftersom man är orolig för konsekvenser 
inom andra områden såsom akutsjukvård. Man menar att centralisering kan 
leda till att en cancerbehandling försvinner från mindre sjukhus, och då riske-
rar sjukhuset att tappa kompetens för att klara akutsjukvården. Sjukhusen i 
regionen är inte överens om hur regional nivåstrukturering bör se ut.  

Inventeringar för regional nivåstrukturering är genomförda och en rapport 
med bedömning av behoven har presenterats för de tre områden, områden 
som också är föremål som piloter för nationell nivåstrukturering, och gäller 
matstrupscancer, retroperitoneala sarkom och peniscancer. I RCC Syds ut-
vecklingsplan för regionens cancervård för 2015–2018 tar man också upp 
nivåstrukturering, som man kallar för arbetsfördelning, utifrån patientens 
bästa. Målbilden för 2018 är en tydlig arbetsfördelning inom ramen för regi-
onala kompetensnätverk, med särskilt fokus på åtgärder med låg patient-
volym eller med krav på särskild kompetens och/eller teknisk utrustning. De 
regionala kompetenscentrumen och kompetensnoderna ska öppet redovisa 
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infrastruktur, väntetider och resultat, ansvar och regionala multidisciplinära 
konferenser samt redogöra för undervisning, fortbildning och forskning inom 
området. RCC Syd planerar att redovisa överenskommelser kring arbetsför-
delning på sin webbplats. De prioriterade åtgärderna är att kompetenscent-
rum och kompetensnoder definieras i alla patientprocesser 2017 och att re-
spektive regionalt kompetenscentrum öppet redovisar utvecklingen som ska 
säkras genom samarbetsavtal och utbytesprogram.  

RCC Syd tar således inte fram en plan för regional nivåstrukturering som 
ska beslutas av landstingsledningar, utan arbetsfördelningen kommer hante-
ras i respektive diagnosspecifik patientprocess. Detta förutsätter att nivå-
struktureringen löses genom överenskommelser mellan landstingen.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Som framgångsfaktor lyfter många fram att RCC Syd har tydliggjort patient-
perspektivet och kvalitetsperspektivet i arbetet med patientprocesserna, och 
att det är där som behoven av nivåstrukturering blivit tydliga. 

Intressenterna är också nöjda med målbilden i cancerplanen som gäller en 
tydlig arbetsfördelning, etablering av kompetensnoder och en årlig utvärde-
ring. Man ser också en fördel i att använda begreppet arbetsfördelning i stäl-
let för nivåstrukturering, eftersom man bedömer att det förstnämnda inte låter 
lika hotfullt. Andra framgångsfaktorer är nationella vårdprogram och öppna 
jämförelser som driver på frågan. 

Intressenterna tror också på att inte göra nivåstruktureringen till en politisk 
fråga för att undvika infekterade diskussioner, och anser att RCC:s rådsmöten 
med divisions- och klinikchefer är ett bra forum för fortsatt utveckling. Be-
sluten ska fattas diagnos för diagnos i den ordinarie budgetprocessen när det 
råder konsensus i professionen, och många intressenter ser detta som enda 
vägen. Men bilden är dubbel, för verksamhetschefer, tjänstemän, hälso- och 
sjukvårdsdirektörer och politiker anser att det inte är bra att arbeta med en 
diagnos i taget. De menar att ett helhetsperspektiv krävs, så som man gjort i 
Skåne, bland annat eftersom kompetenser går över flera diagnoser. Dessutom 
rör frågan mer än cancervården, och man behöver strukturera upp alla områ-
den inklusive akutsjukvården. Vidare menar man att det inte bara handlar om 
att centralisera utan även om att fokusera på decentralisering för att under-
lätta genomförandet av nivåstrukturering, Exempelvis kan det handla om att 
förmå universitetssjukhusen att släppa ifrån sig elektiv vård som kan decent-
raliseras. Därtill menar intressenterna att primärvårdens roll behöver utveck-
las när det gäller både diagnostik och vårdkedjor, och att man behöver se 
hela team och inte bara hålla fokus på läkarprofessionen. 

Flera säger att ingen riktigt vill ta i frågan om nivåstrukturering eftersom 
den är känslig i vissa delar av regionen, och att det blir en utmaning för RCC 
att få till en mer aktiv samverkan i regionen. Intressenterna säger att RCC 
saknar mandat och inte får mer makt än vad man tillåts från huvudmännen. 
Vidare menar de att regionvårdsnämnden inte är så stark; även om beslut 
fattats kan man fortfarande välja hur man vill göra i landstingen, vilket inne-
bär en risk för halvdant genomförande och brist på följsamheten till planen. 
Detta anse man är en utmaning för RCC att hantera. RCC Syd behöver ta 
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större ansvar för samverkan med sjukhusledning, politiker och linjen samt för 
förankring hos allmänheten, och det behövs tydligare strukturer för hur beslut 
fattas. Intressenterna menar att man behöver bli mer lyhörd och skapa ett 
större förtroende mellan parterna i regionen. Enligt intressenterna kan en 
framgångsrik väg vara att ha mer diskussioner med lokala patientprocessle-
darena som är förankrade i verksamheterna, men man kan också ordna ut-
bildningsinsatser, presentera fakta och öppna jämförelser och driva patient-
organisationernas röst. Det är också viktigt att minska rädslor och skapa en 
mer nyanserad diskussion där patientperspektiv och patientsäkerhet får styra, 
och ett sätt kan vara att arrangera seminarier eller möten med andra sjuk-
vårdsregioner som har erfarenheter av regional nivåstrukturering. Det finns 
också risker vid genomförandet av nivåstrukturering som måste hanteras, och 
då handlar det om att få säkra övergångar och minska risken för brister i 
vårdkedjan.  

Intressenterna föreslår också att RCC skulle ha en roll som vårdkoordina-
tor på sjukhusen; de skulle veta vilka platser, teknik och resurser som är till-
gängliga. 

Det framkommer också en oro om att man från landstingens sida ser cent-
raliseringen som en besparing. Intressenterna lyfter fram vikten av att man 
vid centralisering räknar med tillräckliga resurser i beslutsunderlagen; resur-
serna ska ge garanterad täckning för patienterna och utrymme för persona-
lens ledigheter och sjukfrånvaro.  

RCC i samverkan 
RCC i samverkan har fortsatt arbetet med nationell samordning av delar av 
den högspecialiserade cancervården. Hösten 2014 beslutade landstingen om 
två vårdenheter för kurativt syftande kirurgi vid peniscancer, och sedan 1 
januari 2015 bedrivs verksamheten vid universitetssjukhusen i Malmö och 
Örebro.  

En utredning med målet att ta fram en modell för nationell multidisciplinär 
konferens har genomförts med RCC i samverkan som styrgrupp och de natio-
nella vårdenheterna har startat en nationell multidisciplinär rond för penis-
cancer, för närvarande under ledning av Malmö. RCC i samverkan har under 
året tillsatt en beredande arbetsgrupp som har färdigställt ett underlag för 
remiss när det gäller matstrupscancer och cancer i övre magmunnen, och 
uppdaterat en lista över möjliga områden för nationell nivåstrukturering efter 
kontakter med nationella vårdprogramgrupper och kvalitetsregister. Vidare 
har man tillsatt sex nya grupper med sakkunniga för att bedöma ytterligare 
åtgärder. 

Arbetet med att ta fram nationella vårdprogram omfattar också att ta ställ-
ning till kvalitetsaspekter för nivåstrukturering på såväl regional som natio-
nell nivå.  

År 2014 genomfördes ett pilotprojekt för en nationell cancerguide som 
presenterar nationella vårdenheter på 1177/Vårdguiden. Därmed finns nu 
information om peniscancer, intervju med peniscancerpatient och informa-
tion om de två nationella vårdenheterna på 1177 Vårdguiden. 
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Psykosocialt stöd, rehabilitering 
och palliativ vård (kriterium 4.3) 

I detta kapitel presenteras arbetet med psykosocialt stöd, rehabilitering och 
palliativ vård. Psykosocialt stöd ses inte som ett enskilt område utan ingår i 
både rehabilitering och palliativ vård, och därmed har ingen av sjukvårdsreg-
ionerna heller hanterat det som ett eget område. Socialstyrelsen beskriver 
därför utvecklingen för kriteriet utifrån rehabilitering och palliativ vård.  

Socialstyrelsen ger först en beskrivning av kriteriet, därefter bedömning 
från föregående uppföljning. Sedan beskrivs utvecklingen inom respektive 
RCC med Socialstyrelsens bedömning och utifrån intervjuer och diskussio-
ner en beskrivning av styrkor och utmaningar. Slutligen ges en beskrivning 
av arbetet som bedrivs av RCC i samverkan i relation till detta kriterium. 

Närmare om kriteriet 
Enligt kriteriet ska RCC ett år efter starten ha inventerat sjukvårdsregionens 
resurser för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård. Inven-
teringen ska omfatta såväl landsting som primärkommunala palliativa verk-
samheter. 

Två år efter starten ska RCC ha en plan för psykosocialt stöd, rehabilite-
ring och palliativ vård av god kvalitet i hela sjukvårdsregionen, och arbetet 
med att implementera planen ska ha påbörjats. RCC ska också ha utarbetat 
ett program med tydliga mål för att stärka cancerpatienternas behov på dessa 
områden samt redogöra för hur målen följs upp och hur ett multidisciplinärt 
arbetssätt främjas.  

Vidare ska RCC utveckla stödet till närstående till patienter med cancer. 
RCC bör inventera hur stödet till närstående fungerar i sjukvårdsregionen 
och se över möjligheten att tillvarata framgångsrika exempel på nationell 
nivå.  

RCC har också en viktig roll i arbetet med att införa aktuella riktlinjer och 
vårdprogram såsom Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och Na-
tionellt vårdprogram för palliativ vård. 

Tidigare bedömning  
Vid 2013 års uppföljning av RCC bedömde Socialstyrelsen att man kommit 
en bit på väg med att inventera tillgången till psykosocialt stöd, cancerrehabi-
litering och palliativ vård i respektive sjukvårdsregion. Som helhet var dock 
dessa områden fortfarande eftersatta jämfört med övriga vårdinsatser. Social-
styrelsen ansåg också att samarbetet med kommunerna borde vidareutveck-
las, inte minst när det gäller att genomföra riktlinjer och vårdprogram på 
dessa områden.  
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Resultat rehabilitering och palliativ vård 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över läget för respektive RCC 
när det gäller hur väl man uppfyller kriteriet om en plan för psykosocialt 
stöd, rehabilitering och palliativ vård. Psykosocialt stöd ingår i delen om 
palliativ vård respektive rehabilitering och har därför ingen egen kolumn. 

 
Tabell 4: Hur väl uppfyller RCC kriteriet om en plan för psykosocialt stöd, 
rehabilitering och palliativ vård? 

RCC  
Uppfylls kriteriet om pallia-
tiv vård? 

Uppfylls kriteriet om  
rehabilitering? 

Norr 
Uppsala–Örebro 
Stockholm–Gotland 
Sydöst 
Väst 
Syd 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Delvis 
Nej, men på god väg 
Ja 

 
Samtliga RCC uppfyller delkriteriet om palliativ vård. När det gäller rehabili-
tering har alla också kommit långt: fyra är klara och två RCC uppfyller delvis 
kriteriet. 

Nedan följer Socialstyrelsens bedömning av huruvida respektive RCC 
uppfyller kriteriet om en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och pallia-
tiv vård, därefter en redovisning av styrkor och utmaningar utifrån de inter-
vjuer och platsbesök som genomförts. Slutligen beskrivs arbetet med kriteriet 
inom RCC i samverkan. 

RCC Norr  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Norr uppfyller kriteriet om att sjukvårds-
regionen ska ha en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ 
vård, och att den ska hålla god kvalitet. Utöver det som nämns i den region-
ala cancerplanen har man en utvecklingsplan för cancerrehabilitering och 
psykosocialt stöd samt en strategisk handlingsplan för den palliativa proces-
sen i sjukvårdsregionen. Arbetet bygger på kartläggningar på dessa områden, 
och i båda fallen uppmärksammades skillnader i sjukvårdsregionen vad gäl-
ler tillgången till vård och vårdpersonalens kompetens.  

Socialstyrelsen anser att planerna uppfyller kriteriet genom att båda inne-
håller tydliga mål. RCC Norr har inlett arbetet med att genomföra dem, se 
närmare information under respektive rubrik nedan, och genomförandet följs 
upp genom den regionala utvecklingsplanen där landstingen rapporterar om 
sitt arbete. Delkriteriet som berör stödet till närstående uppfylls genom RCC 
Norrs arbete med kontaktsjuksköterskor och genom samarbetet med patient-
föreningar. Man har också gjort en enkätundersökning bland cancerpatienter 
i sjukvårdsregionen, med frågor kring cancerrehabilitering inklusive psyko-
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socialt stöd. Enkäten tar bland annat upp frågor om närståendestöd och resul-
tatet kommer sammanställas under första kvartalet 2015. 

Cancerrehabilitering 
Enligt RCC Norrs regionala cancerutvecklingsplan ska patienter och närstå-
ende erbjudas cancerrehabilitering, oavsett diagnos och bostadsort. Rehabili-
teringen ska utgå från en strukturerad bedömning av individuella behov och 
en dokumenterad planering av åtgärder.  

Kartläggningen av cancerrehabiliteringen i sjukvårdsregionen visade att 
det finns ett stort behov av att strukturera och utveckla rehabiliteringen i 
sjukvårdsregionen. I vissa fall saknades skriftliga rutiner, patientinformation 
och systematiserad screening av behov, och i vissa fall saknades även team-
baserade rehabiliteringsprogram. Dessutom visade kartläggningen att det 
finns brister i vårdkedjan kring samverkan mellan vårdgivare.  

Mot denna bakgrund har RCC Norr bland annat börjat skapa strukturer för 
samverkan mellan landstingen genom att bilda en regional arbetsgrupp som 
leds av processledarna för psykosocialt stöd och rehabilitering. De samverkar 
med diagnosprocessledaren för att utarbeta regionövergripande rutiner för 
cancerrehabilitering, och rutinerna ska vara anpassade till varje diagnosgrupp 
där det finns specifika behov.  

RCC Norr har också satt upp vissa mål för rehabiliteringsarbetet, såsom att 
det senast under 2014 ska finnas skriftligt informationsmaterial för 80 pro-
cent av alla patienter och deras närstående. Senast under 2015 ska det också 
finnas regionövergripande rutiner i samtliga diagnosprocesser för 80 procent 
av patienterna, och senast under 2016 ska 60 procent av alla patienter ha en 
skriftlig individuell vårdplan där rehabilitering ingår. Vid uppföljningen av 
RCC Norr noterades att rehabiliteringsperspektivet inte är representerat i 
cancerrådet på lika villkor som till exempel palliativ vård. Detta ses nu över 
inom ramen för RCC. Cancerrådet behandlar förslag till vårdprogram, planer 
och generella övergripande rutiner för sjukvårdsregionens cancervård, och 
lämnar yttranden och rekommendationer innan de går vidare för beslut. 

Palliativ vård 
Grundtanken i RCC Norr är att palliativ vård ska bygga på individens behov 
och erbjudas till alla invånare som har en obotlig sjukdom och närmar sig 
livets slutskede, oavsett bostadsort, vårdform och diagnos.  

Under kartläggningen identifierades ett stort behov av breddutbildning i 
palliativ vård för personalen i landsting och kommuner. Därför har RCC 
Norr tagit fram en webbaserad utbildning för både landsting och kommuner i 
norra sjukvårdsregionen, och den riktar sig till all personal som möter pallia-
tiva patienter. Alla landsting har i sina handlingsplaner skrivit att all berörd 
personal ska gå utbildningen, och det finns även ett verktyg för att följa upp 
deltagandet. Kartläggningen visade också att det finns stora lokala skillnader 
och att vården i centrala delar inte lever upp till de nationella riktlinjerna. 
Tillgängligheten var vidare varierande, speciellt mellan tätort och glesbygd.  
Utifrån detta resultat har RCC Norr tagit fram ett strukturerat palliativt vård-
innehåll i enlighet med det nationella vårdprogrammet, och vill lansera det 
brett i hela vårdkedjan. Med strukturerat vårdinnehåll avses åtgärder såsom 
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brytpunktsamtal, smärtskattning och valfrihet när det gäller dödsplats. Lik-
som i rehabiliteringsarbetet har RCC satt målvärden fram till 2017.  

RCC Norr lyfter även fram förslag om att inrätta ett palliativt kompetens-
centrum i sjukvårdsregionen för att samordna resurser för forskning, under-
visning och palliativ verksamhetsutveckling i sjukvårdsregionen.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Intressenterna anser att både rehabiliteringsarbetet och det palliativa arbetet i 
sjukvårdsregionen har främjats av det nationella arbetet med vårdprogram 
och kunskapsstöd. Det anses också vara viktigt att det nationella arbetet har 
fått ta tid och att man inväntade det innan arbetet inleddes på regional nivå. 
RCC bedöms vidare vara en viktig drivkraft för att frågorna kommit upp på 
dagordningen och i dag tas på större allvar än tidigare. Flera ser det också 
som en styrka att arbetet varit behovsstyrt.  

Rehabilitering anses dock fortfarande vara ett nytt område inom vården  
där det saknas kunskap i såväl sakfrågorna som i att driva utvecklings- och 
förändringsarbete. Processledarna för olika diagnosområden tycks också ha 
varierande intresse för rehabiliteringsfrågor. Detta är olyckligt eftersom de 
ska beakta det arbetet på sina respektive områden. Vissa aktörer lyfter fram 
att rehabilitering ännu inte anses likvärdigt med palliativ vård och att diskus-
sionerna om rehabilitering därför ofta riskerar att fastna i resonemang om 
resurser snarare än om vad som bör åstadkommas. Intressenterna lyfter där-
för framför allt fram att processledarna behöver utbildning och handledning, 
och vill se löpande utvärderingar av hur arbetet framskrider. Det finns också 
önskemål om mer lärande mellan olika RCC i hur man arbetar med dessa 
frågor. 

Både för rehabilitering och palliativ vård lyfts risken för brister i vårdked-
jan fram som en utmaning, liksom problematik med gränsdragningar gente-
mot kommunerna. Vad gäller palliativ vård finns önskemål om att kompetens 
om palliativ vård ska ingå i multidisciplinära konferenser i större utsträck-
ning än i dag, i de fall detta är relevant.  

Avslutningsvis efterfrågar patientrepresentanterna bättre kommunikation 
om vad som erbjuds i form av rehabilitering och palliativ vård, liksom forum 
för att träffa andra patienter och närstående med liknande erfarenheter.  

RCC Uppsala–Örebro  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att arbetet med att ta fram en plan för psykosocialt 
stöd, rehabilitering och palliativ vård har kommit igång på ett bra sätt i RCC 
Uppsala–Örebro, och man uppfyller kriteriet eftersom områdena ingår i sjuk-
vårdsregionens utvecklingsplan för cancervården. Utöver utvecklingsplanen 
har RCC Uppsala–Örebro också tagit fram ett dokument om cancerrehabilite-
ring i regionen, Cancerrehabilitering i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, 
tillsammans med en politisk viljeinriktning för palliativ vård som antogs av 

  
UPPFÖLJNING AV REGIONALA CANCERCENTRUM 2014 
SOCIALSTYRELSEN 

71 

 
 



samverkansnämnden 2013. Båda planerna bedöms innehålla tydliga mål som 
bygger på nationella vårdprogram respektive kunskapsstöd.  

Cancerrehabilitering 
Arbetet med rehabilitering utgår från de fem mål som slagits fast i det natio-
nella vårdprogrammet, och för varje mål lämnas förslag på möjliga åtgärder i 
sjukvårdsregionen. Dessutom lyfter man fram bra exempel från landsting, 
regioner och nationell nivå.  

För att nämna några föreslagna åtgärder avser RCC Uppsala–Örebro klara 
det nationella målet om att alla patienter med cancer och deras närstående 
ska få information om rehabilitering, genom att ta fram så kallade baspaket 
med skriftlig information inom respektive diagnosspecifik vårdprogram-
grupp. Dessutom ska det finnas information om rehabilitering på landsting-
ens respektive webbplats.  

Ett annat nationellt mål gäller att alla patienter återkommande ska bedö-
mas av vårdgivare för att se över behovet av rehabilitering, och som åtgärd 
lyfter RCC Uppsala–Örebro fram att kontaktsjuksköterskor ska finnas till-
gängliga för alla patienter och verka inom ramen för de nationella riktlinjer-
na. Man ska också tillgodose kontaktsjuksköterskornas behov av utbildning 
för att använda screeninginstrument och göra bedömningar utifrån dessa. 

 I cancerplanen sätts dessutom vissa tidsatta mål såsom att alla patienter 
med cancer ska få sitt rehabiliteringsbehov kartlagt från och med 2014. Från 
och med 2015 ska också alla patienter som behöver det erbjudas individuellt 
anpassad cancerrehabilitering, både under pågående behandling och under 
uppföljningen. 

Vad gäller stöd till närstående ska varje landsting säkra att både barn och 
vuxna får sina behov tillgodosedda. RCC stödjer dock arbetet, bland annat 
genom webbplatsen ”Nära cancer” som riktar sig till barn som har närstående 
med cancer. RCC Uppsala–Örebro vidareutvecklade samarbetet med patient-
nämnderna i sjukvårdsregionen under 2014 för att följa upp brister i behand-
ling och bemötande i cancervården. 

Palliativ vård 
I RCC Uppsala–Örebro finns så som nämnts ovan en politisk viljeinriktning 
för den palliativa vården i sjukvårdsregionen. Syftet är att bidra till en mer 
likvärdig vård och inriktningen beskriver de utvecklingsområden inom den 
palliativa vården som enligt samverkansnämnden lämpar sig för regional 
samverkan. Viljeinriktningen ska ses som en rekommendation till landsting-
en och förväntas inkluderas i deras budget- och planeringsprocess. 

För att få en mer jämlik vård är det bland annat viktigt med samverkan 
mellan kommuner och landsting liksom möjligheter till jämförelser. För att 
förbättra samverkan bedöms det vara viktigt att parterna tecknar överens-
kommelser liksom att palliativa råd inrättas i varje län. Målet är att palliativa 
råd ska inrättas i alla landsting under 2014.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar  
Som framgångsfaktorer lyfter intressenterna fram att RCC:s haft det natio-
nella arbetet som utgångspunkt och att arbetet utgått från behoven i sjuk-
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vårdsregionen. Flera intressenter understryker att arbetsprocessen i RCC 
Uppsala–Örebro varit framgångsrik med ett brett deltagande, inte minst från 
patientrepresentanter. Intressenterna menar också att RCC haft en betydande 
roll för att frågorna så tydligt finns på dagordningen, trots de utmaningar som 
finns; framför allt rehabilitering är som tidigare nämnts ett relativt nytt om-
råde där det fortfarande saknas kunskap.  

Engagemanget för frågorna tycks dock skilja sig åt mellan landstingen och 
vissa säger att intresset helt enkelt dör ut efter ett tag. Några framhåller att 
det saknas en kultur som inte är strikt medicinskt styrd, vilket gör att det tagit 
lång tid att hitta former för samverkan. 

En utmaning är gränsdragningsproblematik mellan sjukvård och kommu-
ner, och det lyfts fram som en risk vad gäller kontinuitet i vårdkedjan för 
såväl rehabilitering som palliativ vård.  

När det gäller fortsatt arbete ser intressenterna framför allt behov av att ut-
veckla de närståendes roll. Det handlar dels om att ge dem bättre information 
om vården i stort, dels om att de ska få ökade förutsättningar att delta i vår-
den och vid behandlingar, även om det inte sker nära hemmet.  

Vissa intressenter nämner behov av initiativ till att nivåstrukturera rehabi-
literingen och se över möjligheterna till ett regionalt, alternativt nationellt, 
specialistrehabiliteringscenter. Vidare finns det önskemål om att inkludera 
palliativ vård vid samtliga multidisciplinära konferenser.  

RCC Stockholm–Gotland  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Stockholm–Gotland har kommit 
långt och väl uppfyller kriteriet om att det ska finnas en plan för både rehabi-
litering och palliativ vård. Socialstyrelsen saknar dock en beskrivning av 
resurserna inom den kommunala palliativa vården. Ett möjligt utvecklingsar-
bete för sjukvårdsregionen gäller också att inventera och utveckla närståen-
destödet. 

Både rehabilitering och palliativ vård ingår i sjukvårdsregionens cancer-
strategi och cancerplan. Genomförda kartläggningar ligger till grund för ar-
betet och utmaningar inom områdena redovisas. RCC har tagit fram strategin 
Regional cancerstrategi för Stockholm-Gotland 2012–2015 med patientens 
perspektiv i en jämlik cancervård, och i den fastslås inriktningsmålen för 
sjukvårdsregionens arbete med rehabilitering och palliativ vård. Cancerpla-
nen Cancerplan 2013–2015 – patientens väg i vården innehåller förslag på 
åtgärder. Man arbetar också med att införa vårdprogrammen för båda områ-
dena. 

Ett omfattande arbete bedrivs i sjukvårdsregionen och man har kommit 
långt i genomförandet. Man håller på att införa riktlinjer och vårdprogram, 
och genomför åtgärderna i sjukvårdsregionens cancerplan. Uppföljningar 
sker regelbundet, men RCC har också föreslagit att ett it-stöd utvecklas för 
att kunna följa upp hela patientprocessen. 
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Rehabilitering 
En inventering visar att tillgången till cancerrehabilitering i sjukvårdsregion-
en är ojämlik, till exempel finns inte någon organiserad rehabilitering på Got-
land.  

Inriktningsmålen för rehabilitering handlar om att det ska finnas tydliga 
riktlinjer för cancerrehabilitering och ett utvecklat psykosocialt omhänderta-
gande i sjukvårdsregionen, för att alla patienter ska ha samma rätt och lika 
tillgång till en bedömning av behovet av psykosocialt stöd och cancerrehabi-
litering, och för att de vid behov ska erbjudas detta.  

Målen och de åtgärder som föreslås handlar om att den grundläggande 
cancerrehabiliteringen på sjukhus och kliniker ska tillgodoses av sjukvårds-
teamet, där en kontaktssjuksköterska har ett tydligt ansvar för att informera 
patienterna och identifiera deras behov av cancerrehabilitering. Vidare bör 
man utreda den högspecialiserade cancerrehabiliteringen och den framtida 
organisationen med ett regionalt rehabiliteringscenter. Även patienter från 
Gotland bör enligt planen erbjudas denna rehabiliteringsform. Vidare föreslås 
att ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) bör få ett utökat uppdrag som inne-
fattar cancerrehabilitering i hemmet. Vidare föreslås att åtgärder inleds tidigt 
i förloppet för att underlätta för patienten att återgå i arbete, liksom bättre 
samarbete mellan vårdgivare och Försäkringskassan om sjukskrivningspro-
cessen. Den cancerrehabilitering som erbjuds behöver också kunna utvärde-
ras genom exempelvis kvalitetsregister.  

Utveckling av rehabilitering är också inkluderat i de diagnosspecifika  
patientprocesserna.  

Genomförandet pågår och i sjukvårdsregionen finns nu beslut om att in-
rätta ett centrum för högspecialiserad cancerrehabilitering för att bidra till en 
jämlik och individualiserad cancerrehabilitering i sjukvårdsregionen. Cent-
rumet ska erbjuda cancerrehabilitering till patienter som behöver avancerad 
och mycket avancerad rehabilitering i hela sjukvårdsregionen Stockholm–
Gotland, samt vara ett kunskapscentrum som bedriver forskning och utbild-
ning inom området. Centrumet kommer ersätta den högspecialiserade rehabi-
litering som i dag också bedrivs multiprofessionellt men endast erbjuds pa-
tienter som är inskrivna på onkologkliniken på Karolinska Universitets-
sjukhuset.            

Palliativ vård 
En kartläggning av den palliativa vården visar att tillgängligheten och kvali-
teten behöver bli bättre för cancersjuka i alla åldrar och i hela sjukvårdsreg-
ionen. Inriktningsmålen är att patienter som behöver palliativ vård utan 
dröjsmål ska erbjudas detta på rätt vårdnivå samt att rutinerna för anslutning 
till palliativ vård ska bli bättre. 

Både mål och åtgärder för cancerplanen handlar om att uppdatera 2009 års 
kartläggning av palliativ vård i sjukvårdsregionen och nu även inventera be-
hovet av palliativ vård för barn och unga vuxna. Dessutom vill man skapa ett 
regionalt palliativt råd och en palliativ arbetsgrupp för Gotland, fortsätta att 
införa det nationella palliativa vårdprogrammet genom samverkan med de 
olika tumörspecifika patientprocesserna, stödja ökad forskning inom palliativ 
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vård med utveckling av mått och mätetal, verka för att palliativ vård och re-
habilitering i större grad ska ingå i grundutbildningar, och öka rapporteringen 
i Svenska palliativregistret. 

Genomförandet pågår; bland annat har man inrättat ett palliativt råd och 
stärkt kontaktsjuksköterskefunktionen när det gäller samarbetet mellan sjuk-
husens specialkliniker och i första hand ASIH. RCC har också i samverkan 
med andra delar av SLL genomfört en utredning av ett kompetenscentrum för 
palliativ vård i hela hälso- och sjukvården, och lämnat förslag om ett kun-
skapscentrum med uppgift att sammanställa kunskap från aktuell forskning 
och utvecklingsarbete. Centrumet ska också informera och utbilda all perso-
nal som vårdar palliativa patienter samt utveckla eller driva palliativa frågor.  

RCC Stockholm–Gotland arbetar också med jämlik vård, bland annat 
barns möjligheter att få tillgång till ASIH oavsett var i sjukvårdsregionen 
man bor, korta väntetider, effektiv vård, kunskapsutveckling, och stora ut-
bildningsinsatser för personal på akutsjukhus och för ASIH-personal. En 
särskild insats görs också för att stärka de palliativa insatserna för cancer-
patienter på Gotland, och det gäller både att skapa nätverk och ett palliativt 
råd samt att planera utbildningsinsatser. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
De allra flesta som intervjuats framhåller att RCC Stockholm–Gotland arbe-
tar intensivt och menar att RCC går starkt fram på båda områdena. Flera lyf-
ter också fram att man arbetat med att nå en god förankring på dessa områ-
den. 

Enligt intressenterna är de nationella riktlinjerna och vårdprogrammen en 
framgångsfaktor eftersom de driver på utvecklingen och nu ska införas. Ar-
betet bedrivs brett genom hela vården.  

Inom området rehabilitering nämns särskilt viljan att tydliggöra rehabilite-
ring genom hela vårdkedjan och den nya samordnarroll som RCC Stock-
holm–Gotland skapat för att säkra att rehabilitering ingår i alla patientproces-
ser. En framgångsfaktor för utvecklingsarbetet är stödet från det nationella 
nätverket som består av processledare från alla sjukvårdsregionerna. Patient-
processledning med dubbel kompetens både forskning och sjuksköterskor, är 
en annan framgångsfaktor. 

Gällande den palliativa vården lyfter intressenterna särskilt fram den om-
fattande verksamheten och nätverksbyggandet, liksom god förankring mot 
forskningen.  

Samtidigt finns det alltjämt utmaningar för sjukvårdsregionen. En gäller att 
få en god palliativ vård och cancerrehabilitering på Gotland, och en annan 
utmaning är att det återstår en del arbete med att inventera och utveckla när-
ståendestödet i sjukvårdsregionen. Det behövs också en statushöjning inom 
dessa områden. Några lyfter fram behovet av bättre samverkan inom och 
utanför RCC, trots att många nämner den goda förankringen och den inten-
siva utvecklingen på dessa områden. 

Intressenterna ser det som en utmaning att få in rehabilitering hela vägen 
från diagnos till livets slut. Dessutom menar man att det råder kunskapsbrist i 
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hela vårdkedjan och att cancerrehabilitering är ett relativt nytt begrepp som 
behöver definieras och förankras. Införandet av vårdprogrammen kan sedan 
användas för att sprida rehabiliteringsbegreppet även utanför vården. Man 
betonar också att seneffekter hos unga som haft cancer som barn behöver 
uppmärksammas särskilt. Enligt intressenterna är det vidare svårt att driva 
forsknings- och utvecklingsfrågor, bland annat eftersom det är svårt att få 
forskningsmedel till projekt inom området. I diskussionerna vid platsbesöket 
lyfte man fram att det behövs multiprofessionella kvalitetsregister som mots-
varar det palliativa registret. 

Rörande den palliativa vården lyfter man fram kunskapsbristen inom akut-
sjukvården och i den kommunala basala palliativa vården. Ett annat problem 
är övergången till palliativ vård där det finns ett delat ansvar – när ska patien-
ten gå över från akutklinikens ansvar till den palliativ vården? Under platsbe-
söket diskuterades också behovet av att utvärdera avtal inom palliativ vård på 
ett bättre sätt, och man menade att RCC har både nätverken och kompetensen 
för att kunna bidra.  

Slutligen lyfter man fram att ASIH för barn och unga är en fortsatt utma-
ning, liksom behovet av palliativa konsulter på sjukhusen och sjukhusöver-
gripande palliativt råd. 

RCC Sydöst  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Sydöst väl uppfyller kriteriet när det 
gäller palliativ vård. Det finns ett tydligt mål som är ett av de sex patientlöf-
tena i sjukvårdsregionen, en handlingsplan med åtgärder och ansvarsutpe-
kande och dessutom en god och regelbunden uppföljning av arbetet som ger 
en god bild av utvecklingen. RCC Sydöst främjar också ett multidisciplinärt 
arbetssätt.  

När det gäller rehabilitering har RCC Sydöst kommit långt, och området 
ingår det i den nya strategiska plan som beslutats i samverkansnämnden. Ett 
utvecklingsarbete pågår i sjukvårdsregionen och flera insatser är igång. Soci-
alstyrelsens bedömning är dock att RCC Sydöst med den strategiska utveckl-
ingsplanen ännu inte helt uppfyller kriteriet. Planen innehåller visserligen ett 
tydligt mål och beskrivning av hur rehabiliteringsarbetet i sjukvårdsregionen 
ska fungera, men Socialstyrelsen saknar beskrivningar av åtgärder och inven-
teringar av tillgången till psykosocialt stöd och rehabilitering. Socialstyrelsen 
tror dock att det kommer att ingå i den handlingsplan som nu ska tas fram. 
Myndigheten konstaterar vidare att RCC Sydöst har en tydlig idé om hur 
man ska arbeta med rehabilitering i vården; det handlar om att förenkla arbe-
tet genom att också inkludera den palliativa vården – men inte bara i livets 
slutskede eftersom man bedömer att det i grunden är samma förhållningssätt 
som behövs för att bedriva god vård.  

Socialstyrelsen har också uppmärksammat att RCC Sydöst behöver inven-
tera och utveckla stödet till närstående. 
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Rehabilitering 
Enligt RCC Sydöst strategiska utvecklingsplan ska rehabiliteringsarbetet 
präglas av att alla vårdgivare har ansvar för att se patienten utifrån de fyra 
centrala dimensionerna inom rehabilitering: patientens psykiska, fysiska, 
sociala och existentiella dimension. Det gäller även i det nationella vårdpro-
grammet för cancerrehabilitering. Såväl patientens som den närståendes be-
hov ska uppmärksammas.  

För att uppfylla löftet om ”best practice” inom rehabiliteringsområdet ska 
vårdgivaren enligt den strategiska planen återkommande bedöma rehabilite-
ringsbehoven, och varje patient ska ha en individuell vårdplan som vid can-
cersjukdom inkluderar rehabilitering. Alla yrkesgrupper som möter en patient 
med cancer är delaktiga och har ett ansvar för att tydliggöra patientens och de 
närståendes grundläggande behov av rehabilitering. Vid mer avancerade be-
hov involveras andra professioner med speciell kompetens, såsom kurator, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Kontaktsjuksköterskan har fått en 
nyckelfunktion i att se behovet av rehabiliteringsinsatser och ge råd om så-
dana, och ansvarar för att en individuell vårdplan, ”Min vårdplan”, upprättas 
tillsammans med patienten.  

Arbetet har påbörjats genom dialoger och deltagande vid olika möten,  
exempelvis det årliga Palliation Sydöst, RCC Sydösts patient- och närståen-
deråd, samt genom patientföreningar såsom Pro-Öst, nätverksträffar för kon-
taktsjuksköterskor inom olika diagnosgrupper och regionmöten för kontakt-
sjuksköterskor inom bröst- respektive koloncancer. RCC har också haft 
uppsökande möten med strålbehandlingen och onkologkliniken Ryhov samt 
med gynekologiska enheter på Universitetssjukhuset i Linköping och Vrin-
nevisjukhuset i Norrköping. Dessutom har man haft en diskussionsgrupp 
med patienter, närstående och medarbetare med flera.  

Man har börjat arbetet med att införa det nationella vårdprogrammet, och 
den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering har till huvuduppgift att 
uppmärksamma och öka förståelsen för vad cancerrehabilitering innebär. 
Gruppen ska poängtera att alla professioner inom vården har ett ansvar, och 
vilken betydelse rehabiliteringen har för patienter och närstående. Till viss 
del handlar det om att långsiktigt ändra vårdens förhållningssätt.  

RCC Sydöst har samarbetat med Centrum för kirurgi, ortopedi och cancer 
(CKOC) i Landstinget i Östergötland när det gäller cancerrehabiliteringsfrå-
gor inom landstinget. Gemensamt har man bland annat tagit fram en film 
som berör områdena kontaksjuksköterska, vårdplan och cancerrehabilitering. 
Man har också presenterat projektet för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), 
vilket resulterade i medel för fortsatt arbete under 2015. 

Det nationella nätverket för cancerrehabilitering (landets sex processledare 
för cancerrehabilitering) har börjat ta fram en kommunikationsplan med 
lämpliga sätt att sprida det nyutkomna nationella vårdprogrammet för cancer-
rehabilitering. Man menar att denna plan sedan bör anpassas regionalt i vissa 
delar.  
  

  
UPPFÖLJNING AV REGIONALA CANCERCENTRUM 2014 
SOCIALSTYRELSEN 

77 

 
 



Palliativ vård 
RCC Sydöst har kommit långt inom palliativ vård, och arbetet bygger på det 
nationella vårdprogrammet för palliativ vård och det nationella kunskaps-
stödet för god palliativ vård. En nulägesbeskrivning visar att många cancer-
patienter tillbringar den sista delen av sina liv på sjukhus där palliativ kom-
petens inte är fullt utbyggd. Löftet till patienterna är att alla cancerpatienter i 
livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort. Arbetet i 
sjukvårdsregionen handlar också om att palliativ kompetens ska finnas till-
gänglig, till exempel på multidisciplinära konferenser, tidigt i cancerutred-
ningar eller vid komplexa problem. 

Enligt utvecklingsplanen är det varje år 10 000 människor som avlider i 
sjukvårdsregionen, varav en av fyra av cancer. Av dessa är drygt 80 procent 
väntade dödsfall där patienten har palliativa vårdbehov under kortare eller 
längre tid. Dessa personer vårdas på samtliga ställen i vårdkedjan: sjukhusens 
vårdavdelningar, kommunala boendeformer och i hemsjukvården. Detta gör 
att samtliga vårdanställda i sjukvårdsregionen berörs, oavsett profession, och 
de ska ha grundläggande kunskaper inom ämnesområdet för att möta dessa 
människors behov.  

Sjukvårdsregionen har lång tradition av att bedriva god palliativ vård brett 
i vårdsystemet, och med tiden har man utvecklat en infrastruktur, såväl kli-
niskt som akademiskt. Indikatorerna med målnivåer i Socialstyrelsens kun-
skapsstöd för god palliativ vård används för RCC:s uppföljning och utveck-
lingsarbete, och de mäter till exempel genomförandegraden av centrala 
dokument såsom riktlinjer och vårdprogram. En utgångspunkt är också att 
gapet mellan mål och resultat kan utgöra bas för analyser, handlingsplaner, 
kompetensutveckling, organisationsutveckling och eventuella resursförstärk-
ningar. Man gör kvartalsvisa uppföljningar som mäter måluppfyllelse med 
hjälp av index, och den senaste visar en klar förbättring av täckningsgrad och 
jämlik tillgång till vård i sjukvårdsregionen, jämfört med 2012. 

RCC har under två års tid arbetat för att all vårdpersonal i sjukvårdsreg-
ionen ska känna till den palliativa vårdens innehåll, oavsett professionstillhö-
righet och huvudmannaskap. Bland annat har man spridit kortversionen av 
det nationella vårdprogrammet. RCC Sydöst ordnar också en årlig regional 
konferens, Palliation Sydöst, där man kan få ta del av föreläsningar och för-
bättringsarbeten på såväl lokal som nationell nivå. Dessutom arbetar RCC 
Sydöst med att synliggöra den palliativa vården och integrera den i den spe-
cialiserade  
och högspecialiserade sjukhusvården. Erfarenheter från olika pilotprojekt 
runt om i sjukvårdsregionen visar att arbetet med tillgänglighet redan har gett 
vinster för patienterna. RCC Sydöst sprider också goda exempel i sjukvårds-
regionen och har tagit fram en checklista för palliativ behandling vid metas-
taserad eller lokalt avancerad gastrointestinal cancer.  

Under 2012–2014 kommunaliserade sjukvårdsregionens tre län hemsjuk-
vården, vilket har påverkat den specialiserade palliativa vårdens infrastruk-
tur. Under 2015 blir dessutom palliativ medicin en medicinsk tilläggspeciali-
tet. 
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Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Flera av de som intervjuats lyfter fram nationella riktlinjer och vårdprogram 
som ett viktigt stöd i arbetet med dessa frågor. Många nämner också att RCC 
Sydöst arbetar brett genom hela vården och har lyckats skapat ett stort intres-
se för rehabilitering och palliativ vård.  

När det gäller palliativ vård lyfter intressenterna fram vikten av det ge-
digna kunskapsbaserade koncept som RCC Sydöst använder för utvecklings-
arbetet. Flera nämner också den goda uppföljningen med indikatorer och 
index för den palliativa vården, eftersom den skyndar på utvecklingen ute i 
landstingen och kommunerna. Flera säger att RCC Sydöst arbetar bra med 
kommunerna på så sätt att personalen får utbildning och de ingår i uppfölj-
ningen.  

När det gäller rehabilitering lyfter intressenterna framför allt fram viljan att 
tydliggöra rehabilitering genom hela vårdkedjan, men också att man upprätt-
håller arbetet över tid. 

Bland utmaningarna pekar man på behovet av en gemensam dokumenta-
tionsprocess och ”Min vårdplan”. Flera pekar på behovet av att utveckla stö-
det till närstående under hela sjukdomstiden och att göra det ur två perspek-
tiv, dels som stöd till den sjuke, dels som psykosocialt stöd till de närstående 
själva. Dessutom nämns behovet av ett särskilt fokus på barn som närstående 
till syskon, förälder eller annan närstående med cancer.  

Utmaningar inom området palliativ vård gäller enligt intressenterna en 
tröghet i professionen och en viss ovilja att pröva något nytt som man ibland 
upplever i arbetet. Flera är också oroliga för vad kommunaliseringen av hem-
sjukvården kommer att innebära för det arbete med palliativ vård som påbör-
jats och planeras; det blir många fler aktörer för RCC Sydöst att kommuni-
cera och samverka med, och man är oroliga för att processledningens 
resurser inte ska räcka till. En del av de intervjuade menar också att kommu-
nikationen mellan verksamheterna behöver bli bättre. Palliativ vård behöver 
vidareutvecklas inom den specialiserade vården och det behövs en satsning 
på omvårdnadskompetens på sjukhus inom den palliativa vården. Några 
tycker också att man behöver ta in undersköterskor i teamen på ett bättre sätt. 
Det är trots allt dessa sköterskor som träffar patienten mest; man ser dem 
som en outnyttjad resurs och ser att de också behöver utbildning i bemötande 
och omvårdnad. 

Inom området rehabilitering ser intressenterna en utmaning i det faktum att 
det är många aktörer involverade, och ser svårigheter med att upprätthålla 
arbetet över tid med så många uppdragsgivare och uppdragstagare. Rehabili-
tering är också ett skört område som måste värnas även i besparingstider. 
Några menar att ett framgångsrikt arbete på området måste bygga på att få in 
patientens rehabiliteringsbehov tidigt och göra arbetet med rehabilitering så 
enkelt som möjligt för vården. Det bör handla om få men bra saker: kontakt-
sjuksköterskans roll, Min vårdplan och multidisciplinära konferenser samt 
om att i hela vårdkedjan sprida tre grundfrågor till patienten: ”Hur mår du? 
Hur fungerar det där hemma? Vad behöver du just nu?”. Dessutom behöver 
man sprida kunskap om vad rehabilitering är. Intressenterna menar vidare att 
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RCC Sydöst behöver ta fram system som lotsar patienten rätt inom rehabili-
tering. 

En diskussion har också förts om att göra rehabilitering till ett sjunde löfte 
till patienterna. Flera menar dock att det inte är rätt väg utan att frågan ingår 
redan i andra, tredje och fjärde löftet om erbjudande av diagnostik och be-
handling, information och delaktighet samt palliativ vård. 

RCC Väst 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Väst uppfyller kriteriet när det gäller delen 
om palliativ vård, eftersom det finns ett regionuppdrag för hela hälso- och 
sjukvården med en av Västra Götaland beslutad och finansierad plan för pal-
liativ vård som sträcker sig fram till 2018. Planen kommer också Halland till 
del. RCC Väst inför också riktlinjer och vårdprogram för palliativ vård. När 
det gäller rehabilitering har RCC Väst kommit långt i arbetet men saknar en 
plan. Man menar dock att cancerrehabilitering kommer ingå i utveck-
lingsplanen för sjukvårdsregionens cancervård. 

RCC Väst har ett uttalat starkt patientperspektiv och patientmedverkan i 
sitt arbete med dessa områden, och många åtgärder och utvecklingsprojekt 
genomförs. Exempelvis har man startat en mottagning för unga med cancer, 
Nätverket cancer mitt i livet, och utvecklingsprojekt med upplevelsedagbok i 
samverkan mellan patienter och personal. Stödet till närstående utvecklas 
genom särskilda utbildningar för patient- och närståendeföreträdare och ge-
nom den nationella satsningen med bland annat utbildningsfilmer. År 2013 
kartlade Patient- och närståendeperspektivrådet i RCC Väst vad rådet borde 
fokusera på. Kartläggningen ledde till förslag på åtgärdsområden inom be-
mötande och kommunikation, stöd till närstående barn, sena biverkningar, 
myndigheter, kvalitetsarbete, sjukhusmiljö och palliativ vård. 

Palliativ vård 
RCC Väst håller på att införa ett regionalt vårdprogram som har också fokus 
på organisation av den palliativa vården och på patientperspektivet om delak-
tighet och information. Dessutom handlar vårdprogrammet om psykosocialt 
stöd och tar i viss mån upp rehabilitering. Programmet beskriver hur den 
palliativa vården för vuxna ska organiseras, oavsett diagnos eller vårdform. 
Det betonar även vikten av strukturerad samverkan mellan huvudmännen för 
regional och kommunal vård och omsorg. I Västra Götaland har man, som 
tidigare nämnts, också fattat beslut om ett regionuppdrag som rör palliativ 
vård, med en plan som gäller fram till 2018. En facilitator för genomförandet 
av regionuppdraget är anställd vid RCC Väst. Inom området har man också 
en tydlig samverkan med RCC i samverkan om nationella kvalitetsindikato-
rer kring patientupplevda mått, så kallade PROM och PREM (”patient repor-
ted outcome measures” respektive ”patient reported experience measures”). 
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Rehabilitering 
En plan för rehabilitering ska ingå i RCC Västs förslag till en utvecklings-
plan för sjukvårdsregionens cancervård. RCC arbetar mycket med frågan och 
presenterade 2013 en rapport om psykosocialt stöd och cancerrehabilitering. 
I delrapporten redogörs för en kartläggning av psykosocialt stöd till patienter 
och närstående samt för olika rehabiliteringsinsatser, och man tar dessutom 
upp ett antal utvecklings- och förbättringsområden. I rapporten konstateras 
att det finns utmaningar i form av vissa skillnader i tillgång för olika dia-
gnosgrupper, exempelvis urologpatienter. Dessutom behövs rutiner inom en 
rad områden, fler nätverk och regionövergripande samarbeten, utveckling av 
teamarbetet med ett multidisciplinärt arbetssätt och större fokus på stöd till 
närstående. RCC Väst ordnar bland annat en konferens på temat teamarbete 
och deltar också i nätverket för alla RCC:s processledare för rehabilitering, 
som bland annat jobbar med rehabiliteringsfrågan i nationella vårdprogram. 
Vidare har RCC Väst samverkan utanför vårdsektorn med Försäkringskas-
san, barnomsorgen och skolan. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Alla intressenter lyfter fram att RCC:s arbete har lett till ett nytt synsätt som 
innebär att rehabilitering ska ingå från början och under lång tid, samt att 
rehabilitering kräver många kompetenser. 

En framgångsfaktor är att man har kunnat nå enighet om att alla patienter 
ska erbjudas en kurator och en kontaktssjuksköterska. Konceptet med kon-
taktsjuksköterskor blir snabbt vanligare och har en stor betydelse för att pa-
tienterna ska uppleva trygghet och tydlighet. Med tiden får också kontakt-
sjuksköterskorna en tydligare roll och bättre samarbete med läkare. Dess-
utom har nätverksgrupper med kuratorer bildats för att nå samsyn i olika 
frågor. 

Även området palliativ vård utvecklas positivt; RCC anses ha spelat en 
viktig roll och hittar bra vägar till beslutsfattare. Arbetet sker diagnosöver-
gripande och når ut i verksamheterna. RCC Väst har inventerat den speciali-
serade palliativa verksamheten i sjukvårdsregionen och kontaktat primärvår-
den via det så kallade medicinska sektorsrådet för allmänmedicin som har till 
uppgift att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen 
i sjukvårdsregionen. Rådet ska bland annat verka för ett välfungerande sam-
arbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård. 

RCC Västs modell för patientmedverkan anses fungera mycket väl och till-
för mycket. Bland annat har arbetet med patientmedverkan lett till att fler och 
fler tar efter. Exempelvis har dagböcker använts för att notera upplevelser av 
vad som varit bra och mindre bra, vilket sedan har följts upp av patienter, 
närstående och personal gemensamt. Nästa steg är att patienter, närstående 
och verksamheten/medarbetare formar om vårdens produkter och tjänster. 
Detta har upplevts som mycket positivt och resultatet har bland annat blivit 
en plan för bättre bemötande, information och kommunikation.. Något mot-
svarande anses vara svårare att ordna inom palliativ vård men RCC:s ut-
vecklingsledare gör arbeten tillsammans med patienter och frågar vad de 
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tycker att vården ska fråga om. Även här är det viktigt att våga testa nya me-
toder för att få reda på mer och kunna vidareutveckla den palliativa vården. 

Många menar att RCC Väst är kreativa, tänker på ett nytt sätt och kommer 
med nya grepp. Bland dessa initiativ finns bildandet av mottagningen för 
unga med cancer, bildandet av Nätverket cancer mitt i livet, och användning-
en av upplevelsedagboken. Några lyfter också fram arbetet med att stärka 
patientens och de närståendes ställning. Det har till exempel inneburit möten 
med verksamhetschefer i barnomsorg och skola kring skolans roll och arbetet 
med barn som anhöriga. Man menar att det finns mycket att vinna på en 
stärkt relation mellan vården och skolan. 

Intressenterna menar också att nationella riktlinjer och vårdprogram är ett 
bra stöd för att skynda på och få gehör för arbetet, och att de fungerar bra 
som underlag för regionala vårdprogram. 

När det gäller utmaningar menar intressenterna att både rehabilitering och 
palliativ vård är områden som kräver extra uppmärksamhet från ledningarna. 
Flera menar också att det behövs mer resurser inom både palliativ vård och 
cancerrehabilitering. Anslagen har ökat något men behoven är stora. Några 
anser att arbetet fortfarande är lite oplanerat och inte har någon fast struktur i 
linjeorganisationen.  

En annan utmaning är att den palliativa vården uppges vara mycket ojäm-
lik i sjukvårdsregionen, och särskilt i Göteborg. Man menar också att den 
palliativa vården inte fungerar i Partille, Mölndal och Härryda medan ASIH 
fungerar bra i vissa delar av Göteborg. Dessutom anser man att tillgången till 
hospice är behöver förbättras.  

Intressenterna menar att det är ett problem är att få med olika vårdnivåer – 
specialistvård, primärvård och kommunal vård. Det finns mycket engage-
mang från enskilda vårdcentraler, men RCC Väst har svårt att hitta former 
för samverkan. Utmaningen är att organisera arbetet mellan nivåerna, och där 
kan RCC Väst och sjukvårdsregionen lära av andra verksamheter. Arbetet 
har fungerat relativt bra på några områden i sjukvårdsregionen, till exempel 
vad gäller att ta fram en handlingsplan för äldre. Intressenterna vill också se 
fortsatt samarbete med Försäkringskassan. 

En annan utmaning gäller långvarig rehabilitering för vuxna som har haft 
cancer som barn eftersom arbetet rör sig över gränsen mellan barn- och  
vuxensjukvård, till exempel inom högspecialiserad rehabilitering såsom 
neurorehabilitering. Man skulle behöva ha en gemensam organisation för 
dessa patienter. Dessutom menar en del intressenter att RCC Väst behöver bli 
mer konkreta när det gäller stöd till människor som drabbas av cancer mitt i 
livet. Man vill också uppmärksamma tandvården som är en del av rehabilite-
ringen. 

RCC Syd 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Syd har kommit långt inom de här områ-
dena, och att man uppfyller kriteriet med de beskrivningar om rehabilitering 
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och palliativ vård som finns i cancerplanen tillsammans med införandet av 
vårdprogrammen. Cancerplanen innehåller tydliga mål och åtgärder, och 
genomförandet av den har inletts. Arbetet med att utveckla rehabilitering och 
palliativ vård ingår i alla diagnosspecifika patientprocesser, vilket ger goda 
förutsättningar för en positiv utveckling i vården. 

RCC Syd har inkluderat både rehabilitering och palliativ vård i sjukvårds-
regionens utvecklingsplan Delar i en helhet. Regional cancerplan för RCC 
Syd 2015–2018. I planen finns tydliga målbilder med prioriterade och tidsatta 
åtgärder. RCC Syd har också mycket pågående arbete inom området, bland 
annat håller man på att kartlägga tillgång och behov, sprida kunskap med 
informationsmaterial och utbildningar, och utveckla cancervården genom 
integrering i de diagnosspecifika patientprocesserna. 

Rehabilitering 
När det gäller rehabilitering är målbilden för 2018 bland annat att alla patien-
ter samt deras närstående ska få information om möjligheterna till cancerre-
habilitering i samband med utredning och diagnos samt kontinuerligt under 
hela vårdförloppet. Dessutom ska rehabiliteringsbehoven bedömas återkom-
mande. I ”Min vårdplan” ingår rehabiliteringsaspekter som vid behov kom-
pletteras med en rehabiliteringsplan. Minderåriga barn till patienter med can-
cer beaktas särskilt, liksom barn som bor med annan vuxen som får cancer. I 
målbilden ingår också att kontaktsjuksköterskans roll utvecklas samt att 
seneffektmottagningar etableras och rehabiliteringsteam tar hand om patien-
ter som behöver avancerad rehabilitering.  

Prioriterade åtgärder är att införa vårdprogram, öka fokus på barn som när-
stående, kartlägga resurser för närståendestöd, upprätta en kompetensförsörj-
ningsplan och göra en systematisk kvalitetsuppföljning genom att rehabilite-
ringsmål integreras i kvalitetsregistren. En annan prioriterad åtgärd är att 
etablera ett regiongemensamt kunskapscentrum för cancerrehabilitering som 
samlar, stödjer och utvärderar tillgången till, genomförandet av och effekten 
av sjukvårdsregionens cancerrehabilitering, inklusive forskningsaktivitet och 
utbildning. Södra sjukvårdsregionen var också tidigt ute med att ta fram ett 
regionalt vårdprogram för rehabilitering, Vårdprogram för Psykosocial onko-
logi och cancerrehabilitering 2011, som senare utgjorde underlag för det 
nationella vårdprogrammet. Det finns även ett aktivt nätverk mellan alla 
RCC:s processledare för rehabilitering, för erfarenhetsutbyte och gemen-
samma kunskapsutvecklingsprojekt.  

Palliativ vård  
Enligt utvecklingsplanen handlar målbilden för palliativ vård bland annat om 
att vården ska ges på rätt nivå, vara integrerad med annan vård och bedrivas i 
nära samverkan mellan sjukhus, kommun och primärvård samt introduceras 
tidigt i sjukdomsskedet. Vidare gäller det att kunskapen ska öka inom allmän 
palliativ vård, att palliativa team ska finnas vid sjukhus och att de tydligt ska 
kopplas till de enheter som behandlar patienter med cancer. Både närstående 
och patienter ska erbjudas psykosocialt stöd. Målet är vidare att riktlinjer, 
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vårdprogram och kvalitetsregister ska införas och användas för verksamhets-
utveckling.  

Prioriterade insatser för palliativ vård är att öka användningen av palliativ-
registret, knyta palliativ kompetens till alla patientprocesser, och öka samar-
betet och kommunikationen mellan palliativa verksamheter och andra vård-
givare, med ett särskilt arbete riktat mot den kommunala palliativa vården. 
Andra åtgärder är att inrätta en palliativ konsultfunktion i specialistsjukvår-
den, utöka samarbetet med barnsjukvården, säkra kompetensen i både allmän 
och specialiserad palliativ vård, samt förstärka och synliggöra forskningen. 
RCC Syd har också ett nära samarbete med Palliativt centrum för forskning 
och utveckling som bildats i Skåne. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Intervjuerna visar att RCC Syd på ett framgångsrikt sätt har fått upp frågorna 
på agendan och gör ett väldigt bra jobb. Det finns en stor enighet i sjukvårds-
regionen, och alla vill prioritera utvecklingsarbetet inom dessa tidigare efter-
satta områden. En styrka är att stödet till barn som anhöriga har fått hög prio-
ritet. 
När det gäller rehabilitering vill man lyfta fram att RCC Syd redan 2011 tog 
fram ett regionalt vårdprogram. Det finns också ett gott samarbete mellan 
alla RCC som gett flera synergieffekter, och nu arbetar de tillsammans med 
att utveckla kvalitetsindikatorer. 

För palliativ vård lyfter intressenterna särskilt fram samverkan mellan 
Lunds universitet och Skåne som har ett palliativt centrum för forskning och 
utbildning. RCC samverkar med dem och har en processledare på plats i 
detta centrum. 

De flesta ser en stor utmaning i att både rehabilitering och palliativ vård är 
sköra områden som ständigt behöver ledningens uppmärksamhet. Det sägs 
finnas ett otydligt ansvar eller att detta blir allas ansvar eftersom vårdpro-
grammen inte adresserar vårdgivarna tillräckligt tydligt och det är svårt att få 
med primärvården och kommunerna i utvecklingsarbetet. I besparingstider är 
dessa riskutsatta områden. 

Några har också lyft fram svårigheterna med att anpassa rehabilitering och 
palliativ vård till olika befolkningsgrupper, exempelvis invandrargrupper och 
personer med funktionsnedsättning. Detta behöver tydligare adresseras med 
åtgärder i planer och program. Man säger även att hittills har fokus legat på 
barn som anhöriga men man tycker att även stödet till närstående vuxna be-
höver utvecklas. 

Flera intervjupersoner lyfter fram att rehabiliteringsområdet i många delar 
är nytt och menar att det är viktigt att ta fram bra kvalitetskriterier för att 
kunna följa genomförandet av planen och vårdprogrammet. RCC Syd kan 
också driva på genomförandet genom att begära in redogörelser för hur det 
går och diskutera utvecklingen med ledningen. 

För att få med primärvården och kommunerna finns förslag på att inklu-
dera representanter för dem i både lokala och regionala utvecklingsprocesser. 
Ett annat förslag är att ge dem uppdrag att driva egna utvecklingsprocesser. 
Några lyfter fram behovet av resurser för att stärka kunskap och kompetens 

84 UPPFÖLJNING AV REGIONALA CANCERCENTRUM 2014 
SOCIALSTYRELSEN 

 



med tanke på det stora antalet vårdpersonal det handlar om, men också beho-
vet av insatser för att få en kulturförändring i vården. Dessutom behövs 
grundläggande kunskap om vad rehabilitering är. RCC kan också lyfta fram 
och sprida goda exempel. På platsbesöket lyftes även möjligheten att invol-
vera AKO-organisationen, en allmänläkarkonsultorganisation i Skåne för 
samverkan mellan primärvårdens hälsoval och specialiserad sjukvård. Man 
ansåg att organisationen bör möta de regionala patientprocessledarna för att 
diskutera samverkan inom rehabilitering och palliativ vård.  

RCC i samverkan 
RCC i samverkan och SKL har ett aktivt arbete inom områdena palliativ vård 
och rehabilitering. Tre till fyra gånger per år träffas en processgrupp med 
representation från bland annat sjukvårdsregionernas specialiserade palliativa 
vård, SKL:s utvecklingsledare inom ramen för projektet ”Bättre liv för sjuka 
äldre” samt den kommunala vården. Syftet med mötena är att skapa en ge-
mensam målbild, lära av varandra, analysera data från Svenska palliativre-
gistret, identifiera förbättringsområden och hitta goda exempel. 

RCC i samverkan har också tagit fram nationella vårdprogram för palliativ 
vård och rehabilitering.  

Ett nätverk av representanter från regionala cancercentrum arbetar till-
sammans nationellt brett med att förbättra cancervården inom området reha-
bilitering. 
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Utbildning och långsiktig kompe-
tensförsörjning (kriterium 5.1) 

I detta kapitel beskrivs RCC:s arbete med kriteriet om att ta fram en plan för 
utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. Först kommer en beskriv-
ning av kriteriet och Socialstyrelsens bedömning vid den föregående uppfölj-
ningen. Sedan presenteras en sammanfattning av resultatet av årets bedöm-
ning följt av utvecklingen i respektive RCC i förhållande till kriteriet, 
tillsammans med en beskrivning av framgångsfaktorer och utmaningar som 
framkommit genom intervjuer och platsbesök. Slutligen ges en beskrivning 
av arbetet i RCC i samverkan i relation till detta kriterium. 

Närmare om kriteriet 
Enligt kriteriet ska RCC ett år efter starten ha påbörjat arbetet med en plan 
för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. Två år efter starten ska 
planen vara beslutad och implementeringen av den ska ha inletts. I arbetet 
med planen ingår att kartlägga det långsiktiga personalbehovet inom sjuk-
vårdsregionens cancervård och att se över arbetsfördelningen mellan olika 
professioner i cancervården. RCC:s ansvar för utbildning gäller enligt krite-
riet personal i både den specialiserade cancervården och primärvården. RCC 
bör också ha en viktig roll i kommunernas arbete med att utbilda personal i 
psykosocialt stöd och palliativ vård. Vidare ska RCC samordna utbildningar 
för patienter och närstående, särskilt de som är engagerade i stödverksamhet-
er. 

Tidigare bedömning  
Uppföljningen 2013 visade att RCC ser störst utmaningar med arbetet som 
rör utbildning och kompetensförsörjning inför framtiden. Samtliga RCC hade 
påbörjat arbetet men behövde kartlägga läget i sjukvårdsregionerna för att se 
var efterfrågan på kompetens finns samt för att kunna säkra tillgången inom 
vissa yrkeskategorier för framtida behov. RCC lyfte också fram att kompe-
tensfrågan är nära sammanlänkad med nivåstruktureringsprocessen och ut-
vecklandet av vårdprocesserna i sjukvårdsregionerna. 

Resultat plan för utbildning och 
kompetensförsörjning 
Nedan presenteras en sammanfattande tabell över läget för respektive RCC 
när det gäller hur väl man uppfyller kriteriet om en plan för utbildning och 
långsiktig kompetensförsörjning. 
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Tabell 5: Hur väl uppfyller RCC kriteriet om en plan för utbildning och 
kompetensförsörjning? 
RCC  Uppfylls kriteriet? 
Norr 
Uppsala–Örebro 
Stockholm–Gotland 
Sydöst 
Väst 
Syd 

Ja 
Delvis 
Delvis 
Delvis 
Nej 
Nej 

 
När det gäller kriteriet om en plan för utbildning och långsiktig kompetens-
försörjning är det endast ett RCC som helt uppfyller kriteriet. Men tre RCC 
har kommit långt och i något fall är det enbart beslutet från landstingsled-
ningarna som saknas för att kriteriet ska anses helt uppfyllt. 

Nedan följer Socialstyrelsens bedömning av huruvida varje RCC uppfyller 
kriteriet om ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning, 
tillsammans med en beskrivning av framgångsfaktorer och utmaningar.  

RCC Norr 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Norr uppfyller kriteriet om ett pro-
gram för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning, genom en kompe-
tensförsörjningsplan som beslutades i december 2014. I planen konstateras 
att den norra sjukvårdsregionen redan har eller inom kort kommer att stå 
inför betydande kompetensförsörjningsproblem. Bristen på nyckelpersoner är 
stor på alla områden men gäller främst specialistläkare och -sköterskor lik-
som kontaktsjuksköterskor.  

I planen presenteras en kartläggning av den aktuella bemanningen och 
framtida behovet för varje profession i sjukvårdsregionen för de större can-
cerformerna samt minimibemanning och önskvärd bemanning. I planen finns 
det dessutom förslag på möjliga sätt att lösa problemet samt vad dessa lös-
ningar skulle ha för förväntad inverkan på bemanningen. Förslagen har delats 
upp i  

• ökad bemanning av nyckelkompetenser 
• effektiviseringar genom att förändra arbetssätt och använda arbetsbespa-

rande verktyg 
• nivåstrukturering.  

Bland annat lyfter man fram kontaktsjuksköterskornas roll i att effektivisera 
vårdprocesserna samtidigt som deras arbete medför ett mervärde för patien-
terna. RCC Norr pekar på att det också behövs landstings- och regionöver-
gripande lösningar och identifierar i första hand personalstaberna inom lands-
tingen som nyckelfunktioner för att stödja verksamheterna i det kommande 
förändringsarbetet.  

En översyn av rollfördelningen mellan professioner ingår i uppdraget till 
de regionala processarbetsgrupperna. De ska ta ställning till vilken profession 
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som ansvarar för olika arbetsmoment och föreslå om någon annan yrkeskate-
gori kan lösa uppgiften på ett bättre sätt 
Vidare pågår insatser kring den del av kriteriet som berör utbildning, dels för 
specialist- och primärvård, dels för patienterna och deras representanter i 
patientrådet. RCC Norr har till exempel genomfört utbildningsdagar för pri-
märvårdsläkare och arbetar med att ta fram checklistor och lathundar för att 
tidigare identifiera alarmsymtom. Patientföreträdare behöver också utbild-
ning, och detta behov har delvis mötts av den nationella patientföreträdarut-
bildning som genomfördes under 2013 och 2014. Men RCC Norr har också 
genomfört egna utbildningar som bland annat handlat om patientdeltagande i 
forskningsstudier och kvalitetsregister. Utbildning till kommunerna sker 
främst via webbutbildningar om palliativ vård. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Det är tydligt att kompetensförsörjningsplanen möter ett behov i sjukvårds-
regionen och är efterfrågad. Vissa aktörer lyfter fram begränsade möjligheter 
att kartlägga kompetensförsörjningen, bland annat till följd av att det är svårt 
att jämföra personal med till exempel olika lång erfarenhet. Men kartlägg-
ningen anses visa de behov som finns i sjukvårdsregionen.  

Intressenterna välkomnar även förslagen till lösningar och planens inrikt-
ning mot politiken som ger ett tydligt underlag för prioriteringsdiskussioner. 
RCC Norr lyfts också i positiva ordalag fram som en maktaktör när det gäller 
att driva dessa frågor, eftersom de anses ha en god ingång till och dialog med 
politiken. 

Däremot finns en viss oro för att ambitionerna i planen kan vara högre än 
de faktiska möjligheterna. Dessutom efterfrågas ett ännu större regionper-
spektiv, till exempel när det gäller att samordna vissa resurser bättre för att 
uppnå synergier mellan landsting. Behovet av internationell rekrytering lyfts 
också fram och framför allt efterfrågas en mer skyndsam process på nationell 
nivå för att godkänna utländska läkarlegitimationer. 

RCC Uppsala–Örebro  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Uppsala–Örebro delvis uppfyller 
kriteriet om ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. 
Man har kommit långt i resonemang och förslag till åtgärder inom området 
men Socialstyrelsen saknar en kartläggning av det långsiktiga personalbeho-
vet, och man använder i stället en ögonblicksbild som utgångspunkt för för-
slagen. Myndigheten saknar också en beskrivning av RCC:s roll när det gäl-
ler utbildning i primärvården och rollen att samordna riktade utbildningar 
gentemot kommunerna. RCC Uppsala–Örebro har valt att inkludera även 
detta område i sjukvårdsregionens cancerplan som är beslutad av samver-
kansnämnden som uppmanar varje landsting att fatta ett eget beslut om att 
man ansluter sig till SVN:s ställningstagande. Socialstyrelsen har konstaterat 
att detta ännu inte är gjort i alla landsting. Enligt kriteriet ska planen dock 
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vara beslutad av landstingen, och därför bedömer Socialstyrelsen att RCC 
Uppsala–Örebro bara delvis uppfyller kriteriet. 
 I planen beskrivs att det saknas system för landstingens samverkan i kompe-
tensförsörjningsfrågor. Det regionala utbildnings- och kompetensförsörj-
ningsrådet (RUR) har därför fått i uppdrag att tillsammans med landstingen 
föreslå strategier för en bättre regional samverkan. Detta arbete bygger på att 
skapa en gemensam modell för kompetensförsörjning. Modellen syftar till att 
ta fram system för att dels attrahera sökanden till cancervården i sjukvårds-
regionen, dels behålla befintlig kompetens. För att modellen ska fungera 
måste det finnas regionala överenskommelser för att undvika bland annat 
överköp av specialistkompetens mellan landstingen. Modellen testas för när-
varande inom patologin. Hösten 2014 genomfördes en första dialogdag om 
samverkan och samarbete över länsgränser kring kompetensförsörjning.  

Vad gäller utbildning lyfter RCC i cancerplanen fram behov av att sam-
ordna vissa utbildningar såsom kontaktsjuksköterskeutbildningen och onko-
logisjuksköterskeutbildningen. Dock nämns inte RCC:s roll för utbildning i 
primärvården eller riktade utbildningar gentemot kommunerna. Detta innebär 
inte att det inte finns något pågående arbete men det skulle i så fall behöva 
tydliggöras i planen.  

När det gäller utbildning- och kompetensförsörjningsfrågor lägger planen 
grunden för arbetet som ska genomföras under kommande år. Området delas 
in i fyra delar:  

• en utbildningsplan rörande kontaktsjuksköterskor, forskningssjuksköters-
kor, onkologsjuksköterskor samt BMA och cytodiagnostiker 

• en del om generell rekryteringsstrategi med fokus på patologi, i fem mo-
duler 

• en del om landtingsövergripande avtal 
• en del om kompetensutveckling och attraktiva arbetsplatser.  

I kriteriet efterfrågas en kartläggning av det långsiktiga personalbehovet i 
sjukvårdsregionen, och RCC Uppsala–Örebro har tagit fram en överblicks-
bild av de yrkeskategorier som är verksamma inom cancervården. Kartlägg-
ningen visar att det finns brist på personal i sjukvårdsregionen liksom att 
kompetensen är ojämnt fördelad mellan landstingen. Det regionala utbild-
nings- och kompetensförsörjningsrådet (RUR) har i uppdrag att tillsammans 
med landstingen föreslå strategier för bättre regional samverkan i dessa frå-
gor. RUR är också en central aktör när det gäller att driva och samordna ut-
bildningar i sjukvårdsregionen.  

Vidare återstår arbetet med att se över arbetsfördelningen mellan profes-
sioner i sjukvårdsregionen. Det ingår dock i RUR:s uppdrag att föreslå nya 
arbetssätt för att förändra användningen av kompetenserna inom respektive 
område. RUR ska också se över förutsättningarna för kunskapsöverföring 
mellan olika yrkeskategorier och undersöka vad som krävs för att det ska 
kunna genomföras.  
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Intressenterna om styrkor och utmaningar 
De flesta intressenterna ifrågasätter kriteriet om utbildning och kompetens-
försörjning, både intern personal på RCC och externa aktörer. De anser att 
det är varje landsting som har ansvaret för dessa frågor, och detta leder i sin 
tur enligt flera aktörer till att det saknas engagemang och intresse för att ar-
beta med dessa frågor på regionnivå.  

Det pågående arbetet med nivåstrukturering anses också hämma arbetet i 
viss utsträckning eftersom landstingen för närvarande tycks fokusera på vem 
som i framtiden kommer att få utföra vilken vård. Det är tydligt att man vill 
se utfallet av det arbetet innan man går vidare med att planera kompetensför-
sörjningen såväl lokalt som regionalt. 

Trots detta anser flera intressenter att det finns ett behov av en gemensam 
plan i sjukvårdsregionen och att RCC kan bidra med kunskapsunderlag och 
metoder för det arbetet. Några lyfter fram arbetet med patologin som ett 
lyckat exempel, framför allt eftersom frågan nu diskuteras på fler nivåer och 
av andra aktörer än enbart den profession som är direkt berörd. Patologin 
anses också ha fått ett lyft på grund av att RCC har en bra ingång till politi-
ken och är en lämplig aktör för att föra prioriteringsdiskussioner.  

RCC:s arbete anses vidare ha bidragit till att sjukvårdsregionen fått nya 
nätverk för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna, där bland annat 
personalavdelningarna är inkluderade.  

Avslutningsvis visade diskussionerna vid platsbesöket att landstingen och 
RCC behöver samverka i dialogen med lärosätena och utöva gemensamma 
påtryckningar, till exempel när det gäller att inrätta ST-tjänster.  

RCC Stockholm–Gotland  
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsen bedömer att RCC Stockholm–Gotland har kommit långt i 
arbetet med utbildning och långsiktig kompetensförsörjning och uppfyller 
delvis kriteriet. Det finns en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan som 
är godkänd av RCC och av personaldirektören i Stockholms läns landsting, 
beslut har fattats av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i landstinget och 
genomförandet har påbörjats. Hälso- och sjukvårdsdirektören på Gotland har 
ställt sig bakom planen men inget formellt beslut har ännu tagits i lednings-
organisationen. Enligt kriteriet ska planen också beslutas av landstings- och 
regionledningarna, men politikerna i regionen anser att detta inte är en fråga 
för dem utan beslut fattas enbart som ett anmälningsärende vid behov. RCC 
uppfyller kriteriet i övrigt genom att man inom RCC:s patientprocesser har 
inventerat kompetensförsörjningsbehovet. RCC Stockholm–Gotlands plan 
omfattar också resonemang om arbetsfördelning, samt utbildningsinsatser för 
exempelvis kontaktsjuksköterskor. Inom primärvård gäller planen utbildning 
i tidig upptäckt, och inom kommuner gäller den palliativ vård, slutligen ingår 
utbildning för patienter och närstående. 

RCC Stockholm–Gotland har arbetat med yrkesspecifika prognoser för re-
kryteringsbehov, vakanser och rekryteringssvårigheter som visar att en otill-
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räcklig tillgång till patologer, radiologer, onkologer, urologer och specialist-
utbildade sjuksköterskor är mest kännbar där efterfrågan överskrider till-
gången. Detta gäller inom både öppenvård och slutenvård. Med det nya pro-
cessinriktade arbetssättet menar man att vården i framtiden behöver använda 
sina resurser och sin kompetens på ett helt nytt sätt och man för resonemang 
om mer flexibilitet och samarbete mellan vårdinstanser, kliniker och olika 
personalkategorier för att följa patientens process. Delar av arbetsuppgifter 
som traditionellt legat på vissa funktioner kan läggas på andra yrkesgrupper, 
exempelvis att återbesök görs hos specialistsjuksköterskor i stället för specia-
listläkare. Dessutom bör man se över möjligheterna att använda kompetens 
från andra yrkesgrupper än traditionell hälso- och sjukvårdspersonal för olika 
arbetsprocesser och stödjande funktioner. Förändrade arbetssätt, exempelvis 
multidisciplinära team-konferenser, leder till behov av ökad delaktighet från 
personalkategorier som tidigare inte i lika hög utsträckning deltagit i arbetet 
kring patienterna.  

I planen redogörs också för behoven av att utveckla processgemensamma 
kompetenser och RCC:s roll som kunskapscentrum. Vidare ingår behov och 
åtgärder för att utveckla telemedicin och videokonferenser, och möjligheten 
att nätverka virtuellt. Dessa tekniker skapar möjligheter för nytänkande inom 
kompetensutvecklingen och den kliniska vardagen. 

RCC har dessutom en egen process för patologi och diskuterar bland annat 
att i projektform bygga upp ett utbildningscentrum för samtliga kompetenser 
inom patologin, man diskuterar också ”taskshifting” och samverkan mellan 
olika laboratorier. Även ett it-projekt genomförs med stöd av Vinnova Ex-
DIN. Det gäller ”Projekt för effektivare diagnostik genom samarbete i nät-
verk” med patologer och radiologer i ett virtuellt nätverk för att dela bilder 
och få en snabbare diagnostik, och detta innebär att man utnyttjar befintlig 
kunskap genom innovativa lösningar. Andra projekt gäller ny metodik inom 
livmoderhalscancerområdet där en övergång till screening för HPV (humant 
papillomvirus) kan innebära effektivare resursanvändning. 

RCC genomför också utbildningsinsatser på många områden; man vidare-
utbildar och inför exempelvis kontaktsjuksköterskor och har en akademisk 
utbildning för kontaktsjuksköterskor, anordnar utbildningar för patient- och 
närståendeföreträdare, utbildningar inom rehabilitering och palliativ vård 
samt utbildningsinsatser för allmänheten. RCC Stockholm–Gotland planerar 
även en fyradagars utbildning av all personal på RCC om mångfald, jäm-
ställdhet och jämlik vård. Cancerupplysningen, som nu kallas Cancerråd-
givningen, har också tagits över från Karolinska Universitetssjukhuset och 
regionaliserats genom flytt till RCC. Tjänsten vidareutvecklas och kommer 
att stödja cancerpatienter och deras närstående i att vara mer delaktiga, men 
kan också vara ett stöd för personalen om vart i vården de ska vända sig vid 
olika situationer.  

När det gäller primärvården menar RCC att den utbildning som ges bidrar 
till tidig upptäckt av cancer. Dessutom håller man på att vidareutveckla det 
webbaserade kunskapsstödet VISS som ska ge råd till sjukvårdens aktörer 
om vad de ska göra och vart de ska vända sig för att få råd. Det gäller dels 
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när man överväger om en malignitetsutredning är motiverad, dels när det 
finns en klar misstanke om malignitet vars ursprung inte framgår. VISS avser 
att stödja och påskynda främst primärvårdens handläggning.  
Kompetensutveckling för kommunerna finns beskriven inom palliativ vård, 
och där föreslås utveckling av ett palliativt kompetenscentrum. Projekten 
med teledermatologi och diagnostiskt centrum är exempel där primärvården 
är mycket engagerad och delaktig, men det är en stor utmaning att få med 
hela primärvårdsstrukturen i Stockholms läns landsting. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Bland de framgångsfaktorer som intressenterna lyfter fram nämns den stora 
delaktigheten i framtagande av planen, för patient- och närståenderådet har 
varit delaktigt i arbetet, många workshopar har hållits för personalen och 
RCC har samarbetat med HR-funktionerna i både Stockholm och på Gotland. 

Många ser det också som en styrka att RCC arbetar mycket med kompe-
tensutveckling och utbildningsinsatser. Flera lyfter fram den akademiska 
utbildningen för kontaktsjuksköterskor som en framgångsfaktor. Några me-
nar också att det har varit nödvändigt med egen process för kompetensför-
sörjning inom patologi. 

När det gäller utmaningar menar en del att RCC:s roll är otydlig och att 
kompetensförsörjning är landstingens eget ansvar, men andra menar att det är 
just RCC som måste lyfta frågorna till den regionala nivån. 

Kontaktsjuksköterskor är en ny funktion i vården som ska skapa trygghet 
för patienten. Men verksamhetschefer i vården är oroliga för att bristen på 
sjuksköterskor förstärks när vissa går över till rollen som kontaktsjukskö-
terska. Samtidigt finns en oro för att man inte får tillräckligt många kontakt-
sjuksköterskor. Somliga menar dock att kontaktsjuksköterskorna kommer att 
frigöra resurser från andra, vilket kan lösa en del resursproblem. 

Flera menar att ett bra it-system också kan ge stora besparingar. Det finns 
exempel på att sjuksköterskor hanterar 20 olika it-system som ska loggas in 
och ut i varje dag, och det skulle ge stora vinster att effektivisera dessa sy-
stem.  

En utmaning som tas upp är arbetsgivares fokus på bemanning på kort sikt 
eftersom det är viktigt att arbeta både kort- och långsiktigt. Rörligheten bland 
medarbetarna kommer att öka, och därför menar några att det är viktigt att 
flytta perspektivet till landstingsnivå med ett större centralt ansvar, centrala 
ST-utbildningar och centrala belopp att fördela och krav i avtal om att ta 
emot studenter. Det minskar konkurrensen mellan och inom sjukhusen. Sam-
tidigt måste det finnas karriärmöjligheter för alla yrkesgrupper.  

En del utmaningar rör Gotland som bland annat har svårt att rekrytera spe-
cialister, och vissa intressenter anser att utbytet mellan Gotland och Stock-
holm behöver öka. 

Flera förslag till fortsatt arbete har lyfts fram, såsom att öka möjligheterna 
till kompetensutveckling på distans med fler videokonferensutrustningar. När 
det gäller att utveckla RCC:s roll som kunskapscentrum för personal vill man 
att RCC bjuder in institutionerna att medverka till multiprofessionell utbild-
ning, utbildning i teamarbete och processer runt patienten, omsorgsutbildning 
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och utbildning om bemötande. Ett förslag är att starta en utbildning på Got-
land eller att flytta en utbildning dit. 

RCC Sydöst 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Sydöst delvis uppfyller kriteriet ge-
nom den kompetensförsörjningsplan som sjukvårdsregionen presenterat och 
som inkluderar cancerområdet. Det finns dock vissa utmaningar bland annat i 
förhållande till kriteriet och RCC Sydöst tar ett omtag i frågan med en can-
cerspecifik plan med utgångspunkt i en processinriktad vård och möjligheter 
avseende arbetsfördelning. 

Generellt sker samarbetet i sjukvårdsregionen inom varje specialitet i reg-
ionala medicinska programgrupper (RMPG). Inom sjukvårdsregionen disku-
teras RCC:s roll i förhållande till RMPG, bland annat det faktum att det är 
svårt för RCC att arbeta med frågan när den i så stor utsträckning hanteras av 
RMPG.  

År 2012 fattades beslut om en övergripande plan för hela hälso- och sjuk-
vårdsområdet som bygger på inventeringar av RMPG, men inom cancerom-
rådet finns inte underlag från alla områden i planen. Inom kirurgi lyfter man 
fram behov av ökad kirurgisk kompetens inom bröstcancerområdet, fler spe-
cialister och specialistsjuksköterskor inom lungcancerområdet, fler radiolo-
ger inom mammografi, PET-DT/MR-utrustning (positronemissionstomografi 
(PET), datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MR)) i Kalmar 
och Jönköping, fler specialistläkare och specialistsjuksköterskor inom onko-
logi och urologi samt robotutrustning inom urologi. Bland åtgärderna bes-
krivs exempelvis utveckling av samverkan och kompetensutbyte mellan 
sjukvårdsregionens olika delar, fortsatt kartläggning av behov av specialist-
utbildade sjuksköterskor, följa tillgången till bland annat avancerade specia-
listsjuksköterskor och kontaktsjuksköterskor, principöverenskommelser för 
regional utbildning, och en gemensam regional dialog om behovet av kompe-
tensöverföring inom vissa verksamheter. För just dessa åtgärder är RMPG 
utpekat som ansvarig aktör.  

Bland utbildningsinsatserna märks att RCC Sydöst verkat för möjligheten 
för kontaktsjuksköterskor i sjukvårdsregionen att få en akademisk utbildning 
som är på 30 högskolepoäng och syftar till att utveckla och stärka funktionen 
som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård, samt en 
distanskurs i allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor (7,5 högskolepoäng). 
Därutöver har Sydöst tagit initiativ till den allmänna kurs om 7,5 högskole-
poäng för kontaktsjuksköterskor som nu är kursplan i hela landet. Andra ex-
empel på insatser inom utbildningsområdet gäller utbildningar för patient- 
och närståenderepresentanter, utbildningar för primärvårdsanställda om can-
cerdiagnostik, samt utbildningar inom palliativ vård och processledarutbild-
ningar i samverkan med RCC Stockholm–Gotland. RCC Sydöst har också en 
samverkan mellan de tre landstingen och universiteteten om läkarutbildning-
ar. 
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RCC Sydöst ser behov av omtag i kompetensförsörjningsfrågan för att 
kunna infria de sex löftena. En projektgrupp kommer att lämna en delrapport 
i december 2014. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Många av de intervjuade ser en styrka i att sjukvårdsregionen vill gå vidare 
för att få en ännu mer strukturerad cancerspecifik plan. 

Flera lyfter också fram att det nu finns en diskussion om vilka som är 
nyckelpersonerna i cancervården och hur team bör se ut runt patienten som 
grund för arbetet med utbildning och kompetensförsörjning. 
Några nämner att det är en framgångsfaktor bara att få ned bristområden på 
papper; det är svårt och väcker frågor, tankar och känslor som ger en bra 
grund för fortsatt arbete. Flera lyfter också fram att utbildningsinsatser redan 
pågår inom flera områden. 

I diskussionerna på platsbesöket nämndes att RCC:s roll att förmedla hel-
hetsbilden för sjukvårdsregionen är en styrka. Flera av intressenterna menar 
dock, i både intervjuer och vid platsbesöket, att regionsjukvårdnämnden be-
höver stärka och definiera området samt ge RCC mer resurser för arbetet 
med kompetensförsörjningsplanen. Man talar också om att det finns ett klas-
siskt matrisproblem där RCC utgår från ett brett regionperspektiv och driver 
utvecklingsarbete med patientprocesser medan linjens utvecklingsarbete ofta 
utgår från ett lokalt organisations- och professionsperspektiv och intressen-
terna frågar sig hur man kan stärka de processansvariga och få RCC mer in i 
linjen. Man menar också att de regionala strukturerna med RMPG, centrum-
råd och RCC måste stödja varandra. 

En annan utmaning gäller att få den kulturresa som man menar behövs när 
RCC kommer med nya perspektiv, och ser en utmaning i arbetet med att föra 
samman perspektiven i programgrupperna och de centrumråd som arbetar 
professionsspecifikt. 

Ytterligare en utmaning gäller samverkan med HR-funktioner i strategiska 
frågor inom cancerområdet, för RCC har haft svårt att få gehör i sina kontak-
ter med HR-funktionerna. RCC behöver också förstärka samverkan i sjuk-
vårdsregionen och skapa fler nätverk med både HR- och verksamhetschefer, 
universitet och högskolor. Det finns också behov av bättre it-stöd, så att jour-
naler och vårdplaner är sammanhängande i sjukvårdsregionen. 

Flera ser även en utmaning i att få till en plan med en helhetssyn som mot-
svarar kriteriet – teknik- och behandlingsutveckling, alla diagnoser, alla pro-
fessioner och arbetsfördelning. Många av de intervjuade lyfter fram att arbe-
tet med förslag på arbetsfördelning och kompetensväxling är en särskilt stor 
utmaning för RCC Sydöst, och att det kan vara svårt att få igång förändrings-
arbetet och få acceptans för nya arbetssätt i professionen. Det behövs ett nytt 
synsätt som inte handlar om att ersätta läkare för läkare utan om att se hela 
teamet runt patienten och jobba med arbetsfördelning utifrån vem som gör 
saker på bästa nivå. Det gäller både inom och mellan kliniker. Samtidigt för-
ändras arbetslivet, och en onkolog som går i pension måste kanske ersättas 
med flera personer eftersom man måste räkna in saker som deltidsarbete och 
kompetensutveckling på arbetstid. 
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Planer inom kompetensförsörjningsområdet blir snabbt inaktuella och det 
är en utmaning att hålla dem levande för att hantera förändringar i organisa-
tion, vård och teknik. Man måste arbeta med strategisk kompetensutveckling 
och tänka på både kort och lång sikt samt utgå från ett tydligt patientperspek-
tiv, och inte uteslutande efter etablerade organisatoriska strukturer. 

Utmaningen i cancervården framöver handlar bland annat om att färre ska 
behandla fler. Produktiviteten måste öka, cancervården måste göra mer och 
arbeta smartare med de slimmade organisationer man har, samtidigt som man 
ska hantera nya funktioner i vården såsom kontaksjuksköterskor och andra 
kompetenser som kommer behövas med det nya processinriktade arbetssättet. 
Bristen på personal inom mammografi och patologi lyfts också fram som 
utmaning, liksom att man ofta arbetar på olika sätt i sjukvårdsregionen. Lä-
karutbildningarna behöver även anpassas och matchas mot processinrikt-
ningens behov.  

Slutligen har flera intressenter lyft fram primärvårdens roll och behovet av 
att utbilda personal i primärvården om cancervård i samband med introduk-
tionen av standardiserade vårdförlopp. Man menar att det finns en rädsla för 
cancervård inom primärvården som behöver överbryggas med hjälp av ut-
bildning. Dessutom behövs bra dialogytor med primärvården och man menar 
att utbildning kan vara en ingång även för detta. RCC föreslås sätta ihop och 
hålla i ett utbildningsprogram för primärvården och ta hjälp av exempelvis 
verksamhetschefer som utbildare. 

RCC Väst 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Väst ännu inte uppfyller kriteriet om 
en plan för utbildning och kompetensförsörjning, även om arbete pågår. Man 
uppfyller vissa delar av kriteriet men saknar en beslutad plan för utbildning 
och kompetensförsörjning. Kriteriet efterfrågar också beskrivningar av 
RCC:s samordnande roll när det gäller fortbildning och rollen i kommuner-
nas arbete med att utbilda inom psykosocialt stöd och palliativ vård. Sådana 
beskrivningar kommer dock att tas fram under 2015 inom ramen för det poli-
tiskt beslutade regionuppdraget. Socialstyrelsen bedömer att detta kan vara 
utvecklingsområden för RCC Väst i den kommande kompetensförsörjnings-
planen. Ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi för 2015–2020 presen-
terades hösten 2014, och utbildning och kompetensförsörjning kommer också 
ingå i utvecklingsplanen för sjukvårdsregionens cancervård som ska beslutas 
under vintern 2014/15.  

För att kunna beskriva sjukvårdsregionens inriktning har Socialstyrelsen i 
stället tagit del av en projektplan för utbildnings- och kompetensförsörj-
ningsplanen. Enligt den används ”Ledningssystem för kompetensförsörjning 
Svensk Standard SS 624070” som innebär ett årligt processorienterat arbets-
sätt. Arbetet berör flera förvaltningar som har en funktionell linjeorganisation 
där verksamheten planeras och resurser fördelas utifrån respektive förvalt-
ning, verksamhet och avdelning. RCC Väst ska kartlägga kompetenstill-
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gången och utgår då från ett horisontellt perspektiv eftersom cancerproces-
serna ofta skär genom flera verksamheter och även olika sjukhus. Det inne-
bär att man tydliggör konkurrerande målsättningar, krav och behov som mot-
verkar processarbetet och målsättningarna inom cancervården. Detta ska 
hanteras i planen och kan bland annat handla om arbetsfördelning. 

RCC har haft en särskild process för att få fram en egen plan för onkolog-
resurser. Denna plan vidareutvecklas av förvaltningscheferna utifrån sär-
skilda frågeställningar för att få med kompetensförsörjning inom hela onko-
login – till exempel hur många kontaktsjuksköterskor som behövs, hur man 
skulle kunna uppgiftsväxla och hur detta ska gå ut i linjen. Därefter går för-
slagen vidare för politiska beslut. Socialstyrelsen har noterat att motsvarande 
arbete pågår för patologresurser.  

RCC Väst driver också mycket av sitt utvecklingsarbete utifrån en lärplatt-
form för systemförändring som inkluderar de flesta perspektiven på cancer-
vården. Man menar att ett gemensamt lärande som också ökar förbättrings-
kompetensen är en förutsättning för att få en kontinuerlig förbättring och 
ökad kompetens i vården. 

När det gäller utbildningsinsatser har RCC Väst ett utbildningsprogram 
med exempelvis utbildningar för kontaktsjuksköterskor på 30 högskolepoäng 
respektive 7,5 högskolepoäng, och utbildningar för patient- och närstående-
företrädare, men också utbildning för cytostatikakörkort samt en klinisk fors-
karskola på 30 högskolepoäng. RCC Väst samarbetar även med andra aktörer 
utanför hälso- och sjukvården: ”Jag är mer än bara cancer” är en utbildning 
kring bemötande och kommunikation i samverkan med Försäkringskassan, 
och man har påbörjat ett projekt om elevhälsovård i Kungälv rörande stöd för 
elevhälsoteam i möten med närstående. 

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
Politiker, processägare och patientföreträdare lyfter fram det aktiva patient- 
och närståenderåd som prioriteras i arbetet och ses som en viktig resurs. En 
framgångsfaktor är också god samverkan med cancerstrategiska enheten i 
Halland och samverkan med processägare som tar fram underlag. Dessutom 
är det en styrka att ha bra samverkan mellan olika RCC när det gäller utbild-
ningar för patient- och närståenderepresentanter – ett exempel är de utbild-
ningsfilmer som tagits fram genom RCC i samverkan.  

Lärplattformen för förbättringskompetens i cancervården ses som en viktig 
del i kompetensförsörjningsarbetet, för kompetensförsörjning handlar enligt 
intressenterna också om att skapa förbättringskompetens i vården och inte 
bara sakkompetens. 

En framgångsfaktor som många pekar på gäller utvecklingen av funktion-
en kontaktsjuksköterska – både att få dessa sköterskor tillsatta och ordna en 
bra akademisk utbildning för dem. Dessutom har RCC sett att många saknar 
formell utbildning i att hantera cytostatika och har nu utbildat hälften av alla 
sjuksköterskor i sjukvårdsregionen som handhar cytostatika. Nu börjar man 
även utbilda undersköterskor eftersom det är de som arbetar närmast patien-
terna och därför är mest utsatta för arbetsmiljöriskerna. 
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Flera tycker att det är en styrka att RCC Väst söker samarbeten utanför 
hälso- och sjukvården, exempelvis med Försäkringskassan och skolan, men 
att RCC också bör stärka samverkan med andra aktörer i sjukvårdsregionen 
såsom HR-funktioner i olika verksamheter. För dem är RCC:s potentiella 
styrka att samverka mer med universiteten, och de anser att en tydlig idé 
kring detta behöver utvecklas i planen.  

Några av intressenterna menar att det är svårt att få fram en plan i RCC 
Väst eftersom det är så många berörs: kommuner, primärvård och specialist-
vård, liksom många personalkategorier. Dessutom menar man att det är otyd-
ligt vem i sjukvårdsregionen som ansvarar för utbildning och efter vilka kon-
cept. Men både regionledning, patientrepresentanter och processledare lyfter 
fram att regional samverkan är ett måste och att det behövs en regional plan, 
man måste också tänka lokal kompetensförsörjning och samverkan med uni-
versiteten. Många menar att det finns ett behov av omtag i frågan och att det 
är just RCC som måste ta den rollen och att politiken måste vara tydliga med 
uppdraget till RCC. RCC:s uppdrag är enligt intressenterna att lyfta frågorna 
och se regionperspektivet. Även om RCC har ett begränsat mandat behövs ett 
regiongemensamt beslutsunderlag med beskrivning av behoven av kompe-
tenser utifrån det nya processperspektivet och förslag till åtgärder. Någon 
anser till och med att det bästa vore en plan som är gemensam för RCC Syd 
och RCC Väst. Flera intressenter menar också att man bör överväga att in-
kludera mer än cancervården. En annan åsikt är att RCC skulle kunna vara 
lite mer av en visionär och peka på det som behövs i framtiden. 

Det framhålls även som viktigt att lära av andra RCC och deras fram-
gångsfaktorer  

På sjukhusnivå behöver man ta till sig processtänk och långsiktigt tän-
kande. I diskussionerna fanns förslag på att hälso- och sjukvårdsdirektörerna 
ska ge respektive sjukhus i uppdrag att ta nya perspektiv i planeringen, med 
utgångspunkt i nyttan i de planer som RCC tar fram. Processägare och pati-
entrepresentanter menar också att det behövs ett regiongemensamt grepp om 
resurser för att uppnå det som är mest effektivt ur kompetens- och patientper-
spektiv. Det gäller att skapa en samsyn i professionen om metoder, behand-
ling och bästa nytta av befintliga resurser och få till stånd en samverkan om 
resurser.  

En särskild utmaning i sjukvårdsregionen är att förse kommuner med fort-
bildning i palliativ vård, detta sker informellt och man menar att det behövs 
resurser från landstingen och kommunerna. 

Patientrepresentanterna menar att patienter upplever glapp i kompetens när 
de hamnar i primärvården, så kompetensförsörjningsplanen måste också in-
kludera primärvården. Ur ett patientperspektiv nämns också kompetensbris-
ter inom psykosocialt stöd och rehabilitering. Några menar vidare att vissa 
arbetsgivare delvis saknar kunskap om olika kompetenser och att detta kan 
leda till dåliga beslut när man till exempel ersätter kompetenser med andra 
kompetenser, såsom när kuratorer ersätts med psykologer. 

Kompetensförsörjning för undersköterskor och områdena radiologi, pato-
logi och nuklearmedicinbehöver också ingå i planen.  
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Bland utmaningarna finns också brist på vårdplatser, för inom exempelvis 
hematologin räcker inte vårdplatserna till, vilket kan innebära att palliativa 
patienter hamnar på andra avdelningar med mindre kompetens.  

En annan utmaning är it-systemen; personalen måste använda många olika 
system och det bör finnas stora effektiviseringsvinster om det går att sam-
mankoppla dem.  

Slutligen har det framkommit motstridiga åsikter när det gäller samverkan 
med Halland; flera menar att man på ledningsnivå har bra samverkan med 
den cancerstrategiska enheten i Halland, medan andra säger att det är svårt 
för Halland att komma in och att det är svårt att få till stånd en riktig samver-
kan.  

RCC Syd 
Socialstyrelsens bedömning 
Socialstyrelsens bedömning är att RCC Syd uppfyller delar av kriteriet men 
har en del kvar att göra eftersom man ännu inte har en kompetensförsörj-
ningsplan som är beslutad av landstingsledningarna. I stället har RCC Syd 
valt en annan ansats där utbildnings- och kompetensförsörjning ingår i de 
diagnosspecifika patientprocesserna tillsammans med frågan om arbetsför-
delning.  

RCC Syd har en intern handlingsplan för arbetet med kompetensförsörj-
ning, och där beskrivs att man ska arbeta med regionala kompetensförsörj-
ningsplaner, samverkan, utbildning och fortbildning samt stärka incitamenten 
för kompetensöverföring. RCC Syd har dock kartlagt det långsiktiga kompe-
tensförsörjningsbehovet och har tagit fram en plan inom patologin. Den har 
kommunicerats med HR-funktionerna i sjukvårdsregionen, godkänts av 
RCC:s styrelse och lämnats över till landstingen för vidare hantering. Nu 
arbetar RCC Syd vidare ur ett patientprocessperspektiv, diagnos för diagnos. 
På sikt kan det innebära ett resultat som motsvarar kriteriet, men det finns 
också risker med ett sådant arbetssätt eftersom många kompetenser är dia-
gnosövergripande och man därmed kan få en mindre effektiv användning av 
sjukvårdsregionens resurser. Socialstyrelsen bedömer dock att RCC Syd ar-
betar aktivt med kriteriet och uppfyller delar av det, exempelvis när det gäller 
att inventera långsiktigt personalbehov, utbilda patient och närstående före-
trädare och utbilda personal inom den specialiserade vården i onkologi. 
Bland annat har RCC Syd under 2011 genomfört en förstudie om kompetens-
försörjningen inom sjukvårdsregionens cancervård med en nulägesbeskriv-
ning som också inkluderade en kartläggning av antal sökande till olika läro-
säten för olika kompetenskategorier samt en kartläggning av ålderfördelning 
och tillgång inom respektive kompetenskategori inom sjukvårdsregionens 
cancervård. Arbetet fortsätter inom respektive patientprocess. En fortbildning 
inom palliativ vård för primärvård och kommuner planeras.  

Socialstyrelsen saknar en beskrivning av RCC:s roll som samordnare av 
fortbildning i primärvården inom cancerprevention, tidig upptäckt av cancer, 
långsiktig uppföljning, samt behandling och stöd för patienter som haft eller 
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lever med cancer. Dessutom finns ingen beskrivning av åtgärder för att 
åstadkomma en strategisk samverkan med universitet och högskolor. RCC 
har insatser på flera av dessa områden men beskriver inte den samordnande 
roll som RCC har. Det är en del som skulle kunna utvecklas i en plan för 
kompetensförsörjning.  

Mycket arbete pågår i sjukvårdsregionen. I en kartläggning av kompeten-
serna inom cancerområdet påtalades brister inom flera profilområden, särskilt 
för specialistsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analyti-
ker, cytodiagnostiker och läkare. Det gäller då framför allt inom områdena 
patologi, onkologi, urologi och bröstradiologi. Det förväntas också bli brist 
på lymfterapeuter. För att utveckla cancervården behöver man i sjukvårds-
regionen engagera nya kompetensprofiler såsom hälsoekonomer, kvalitets- 
och processutvecklare och personer med kunskap inom ledarskap, handled-
ningsmetodik och hälsoinformatik.  

I kommande områden tar RCC Syd ett nytt processinriktat angreppssätt 
och presenterar det i projektplanen Kompetensförsörjningsplan för cancer-
vården i södra sjukvårdsregionen 2015–2018. Målet är att RCC Syd utfor-
mar en kompetensförsörjningsplan för de två utvalda patientprocesserna 
lungcancer och prostatacancer som beaktar hela patientprocessen från dia-
gnostik till rehabilitering eller palliation. Kompetensförsörjningsplanen ska 
godkännas av RCC Syds styrelse, fastställas av Södra regionvårdsnämnden 
och därefter överlämnas till respektive landsting. 

Utbildning och kompetensförsörjning ingår också som del i sjukvårdsreg-
ionens utvecklingsplan för cancervården, Delar i en helhet 2015–2018. Där 
beskrivs en målbild för 2018 för området kompetens, och man ser bland an-
nat att cancervården ska vara en attraktiv arbetsplats med aktiva åtgärder för 
att rekrytera och behålla personal. Ett annat mål är att öka den regionala 
samverkan för att utnyttja hela sjukvårdsregionens resurser, och att läkare 
under specialistutbildning delar sin tid mellan regionsjukvården och läns-
sjukvården för att bredda sina kunskaper och skapa nätverk. Bland medarbe-
tarna vill man att god förmåga till interdisciplinär och multiprofessionell 
samverkan ska vara en framgångsfaktor. Vidare lyfts fram att hälso- och 
sjukvården är en kunskapsorganisation som samverkar med universitet och 
högskolor i utbildningsfrågor, bland annat genom gemensamma strategier 
och utbildningsinitiativ.  

Prioriterade insatser fram till 2017 gäller att stimulera till kompetensöver-
föring genom ett tydligt ledarskap som värderar lämpliga områden och er-
bjuder utbildning, samt att arbeta för att uppnå en professionsdriven förbätt-
ringskultur där fokus ändras från problemidentifiering till 
lösningsfokusering. Vidare prioriteras kompetensutveckling med goda möj-
ligheter till fortbildning och ökade möjligheter till klinisk forskning, och 
slutligen insatser för regional samverkan kring vissa prioriterade ST-tjänster. 

En central uppgift för RCC Syd är att utveckla cancervården genom ett 
mer patientprocessorienterat arbetssätt. Man har tagit fram ett utbildnings-
program med syftet att stödja den lokala utvecklingen av patientprocesser för 
lokala patientprocessledare (LPPL), med lokala ledningsteam på temat pa-
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tientprocessorientering i cancervården. Patientrepresentanter involveras i 
RCC:s patientprocesser för att säkra att de har inflytande i och är delaktiga i 
utvecklingsarbetet, och de erbjuds också utbildningar som tagits fram genom 
RCC i samverkan. RCC har också bidragit mycket till att det nu finns utbild-
ningar för kontaktsjuksköterskor. Under namnet ”Flexibel utbildning” drivs 
också flexibla utbildningar inom onkologiområdet för olika yrkeskategorier.  

Intressenterna om styrkor och utmaningar 
De flesta intressenter anser att det finns ett bra förankringsarbete, och både 
verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsdirektörer lyfter fram att politi-
kerna är med i kompetensutvecklingsarbetet samt att det finns en politisk 
vilja till samverkan. Några nämner också att det förs bra diskussioner om 
samverkan i samverkansnämnden. Exempelvis lyfts strukturella frågor såsom 
att det är ont om patologer och hur man kan göra gemensamma utlysningar 
av ST-tjänster så att rörligheten bland ST-läkarna blir mindre känslig för 
respektive landsting. 

En annan sak som lyfts fram är att RCC är rätt aktör och har en bra sam-
lande funktion för att sätta igång processer, och att man tänker både natio-
nellt och regionalt. Utbildning och kompetensförsörjning inom sjukvårdsreg-
ionens cancervård ses som en central uppgift för RCC. Flera intressenter 
nämner också att RCC kommit igång bra med kartläggningar inom flera om-
råden och att flera utbildningsinsatser genomförts. 

När det gäller utmaningar upplever många intressenter att RCC är ganska 
osynligt i det här kriteriet, och någon har också lyft att det vekar saknas verk-
lig vilja att ta fram en bred plan. Man menar att det behövs ett omtag med 
mer kraft för att åstadkomma en kompetensförsörjningsplan för sjukvårds-
regionen.  

Några intressenter talar om brist på resurser men också om att det finns 
outnyttjade resurser i sjukvårdsregionen. Man menar att RCC kan ta tillvara 
mer av kompetensen hos patient- och närståenderepresentanter som behöver 
vara med redan i uppstarten av arbetet. Ett annat exempel är att RCC kan dra 
mer nytta av tillgången till seniora HR-chefer och andra seniora kompetenser 
i sjukvårdsregionen i sitt arbete med att ta fram en kompetensförsörjnings-
plan, liksom öka samverkan med universitet och högskolor. En annan utma-
ning som lyfts fram handlar om att komma åt tidstjuvar i vården och finna 
bästa sättet att använda vårdpersonalen. Men det behövs också mer resurser i 
RCC för att arbeta med frågan. 

En annan utmaning för RCC är den ökande specialiseringen i vården, sam-
tidigt som patienterna är mer och mer komplicerade, till exempel är allt fler 
patienter multisjuka. Specialiseringen kan då innebära en risk för att man 
förlorar helhetssynen på patienten. Samtidigt nämndes att RCC arbetar med 
en kompetenskategori taget och frågan har ställts om systemkunskapen be-
höver höjas för att åstadkomma en bred plan men också för att få en helhets-
syn på patienten. Socialstyrelsen konstaterar nu att RCC Syd anammat ett 
sådant arbetssätt. 

Det har också framförts att kontaktsjuksköterskorna inte har tillräckligt 
med resurser för att leva upp till de krav som ställs, och vissa undrar om kra-
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ven i arbetsbeskrivningarna är för höga eller om det behövs mer resurser i 
linjen. 

Politiker har lyft att förslag och projekt om kompetensförsörjning måste 
inkludera en konsekvensbedömning, och att detta även är viktigt i pilotpro-
jekt. 

RCC i samverkan 
RCC i samverkan har tagit fram utbildningar för de patient- och närstående-
representanter som medverkar i utvecklingen av cancervården. Utbildningen 
har varit indelad i två delar och ska bidra till att öka patientinflytandet och 
stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på 
cancerområdet. Den vänder sig till patient- och närståenderepresentanter i 
RCC:s process-, vårdprogram- och kvalitetsregisterarbete, samt till respek-
tive patientorganisations nationella nivå. Innehållet gäller bland annat rollen 
som patientrepresentant, vårdens ansvar för partnerskap och insikter i pro-
cessarbete, vårdprogram och kvalitetsregister samt 13 utbildningsfilmer på 
olika teman. 

Dessutom har RCC i samverkan genomfört möten med verksamhetsföre-
trädare inom patologi, där man lyfte erfarenheter från arbetet med de regio-
nala kompetensförsörjningsplanerna. RCC har lyft patologins behov inom 
SKLs kompetensförsörjningsarbete och i landstingens personaldirektörers 
nätverk. 
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Intressenternas förslag  
till nationella initiativ 

Vid platsbesök och intervjuer har intressenterna lyft fram behov av nationella 
initiativ. Här redogörs för de initiativ som framkommit. 

Regeringen  
Flera intressenter ser behov av nationella insatser, nedan redovisas de ini-
tiativ som man vill att regeringen tar. 

Hearing om åldersspecifikt omhändertagande med fokus 
på barn, tonåringar och unga vuxna 
Några intressenter lyfter särskilt fram behovet av att följa upp seneffekter 
efter behandling för cancer i barn- och ungdomsåren, och erbjuda stöd till 
dessa personer i vuxen ålder. RCC i samverkan har tillsatt en nationell ar-
betsgrupp med uppgiften att ta fram ett nationellt vårdprogram för uppfölj-
ning av vuxna som haft cancer som barn. Man menar att det även behövs en 
diskussion om åldersspecifikt omhändertagande av tonåringar och unga 
vuxna med cancer, som är en liten men viktig grupp. Man föreslår en natio-
nell hearing från Socialdepartementet på temat åldersspecifikt omhänderta-
gande med särskilt fokus på barn (0–18 år) samt tonåringar och unga vuxna 
med cancer (16–29 år). Anledningen är bland annat behovet av att diskutera 
jämlikheten i cancervården för dessa grupper och omhändertagandet av 
seneffekter hos vuxna som haft cancer som barn eller ung vuxen.  

Andra områden skulle också kunna vara föremål för diskussioner, till ex-
empel kompetensförsörjning och behovet av särskilt utbildade kontaktsjuk-
sköterskor för dessa grupper och specialistsjuksköterskor med inriktning mot 
exempelvis seneffekter hos vuxna som haft cancer som barn eller ung vuxen. 
Frågorna bör uppmärksammas när det nationella vårdprogrammet är klart. 

Nationell uppföljning av barnonkologin 
En annan del som lyfts fram är att det inte finns någon nationell uppföljning 
av hur barnonkologin fungerar i de sex sjukvårdsregionerna. Vården för 
dessa grupper är av praktiska och historiska skäl organiserad på olika sätt i 
sjukvårdsregionerna och man ser ett värde i att göra en nationell uppföljning. 
Man skulle exempelvis kunna studera skillnaderna i resultat i cancervården 
för barn och tonåringar liksom andra utfallsmått såsom död av behandlings-
relaterade orsaker. En sådan undersökning har inte genomförts tidigare och 
den måste samtidigt genomföras noggrant och med omdöme. Dessutom be-
höver metoden vara en kombination av registerdata och kvalitativ uppfölj-
ning, på grund av de små volymerna och eftersom olika barn är olika sjuka 
och har olika cancerformer. Detta kan slumpvis påverka resultaten för de 
centrum som behandlar barn och ungdomar med cancer.  
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Jämlik vård 
Nationella insatser för en mer jämlik vård lyfts fram, och det är främst pati-
entreprepresentanter som nämner behovet av en bemötandeutbildning för all 
personal i cancervården. Det gäller alltså en utbildning liknande den som 
Socialstyrelsen tagit fram för primärvården men med särskild inriktning mot 
cancervården.  

Förenklade regelverk  
Intressenter från ett par sjukvårdsregioner efterfrågar förenklade regelverk, 
bland annat när det gäller att godkänna utländska läkarlegitimationer ef-
tersom det är ett viktigt område för den framtida kompetensförsörjningen 
inom cancervården. För dem som är utbildade inom EU/EES finns en ord-
ning för att erkänna yrkeskvalifikationer, men för läkare som är utbildade i 
tredje land efterlyses en väl fungerande tredjelandsordning och tydlig organi-
sation för arbetet. Det skulle väsentligen kunna snabba på arbetet med att få 
ut legitimerade läkare från tredje land.  

En nationell cancerplan 
I de flesta av sjukvårdsregionerna har några intressenter lyft fram behov av 
en nationell cancerplan som följd av den nationella cancerstrategin. Man 
menar att det behövs en plan för landet, inte minst med tanke på policyarbe-
tet inom EU och Världshälsoorganisationen (WHO), och att det har hänt 
mycket sedan strategin lades fram. Men det finns också många röster som 
talar emot detta förslag; de menar att det saknas ett verkligt sådant behov och 
tycker att den nationella strategin fortfarande fungerar väl som utgångspunkt 
för att utveckla cancervården. Enligt dem finns det fortfarande utmaningar att 
arbeta med. De anser också att fokus fortsatt bör vara att utveckla regionala 
cancercentrum och sjukvårdsregionernas cancervård, genom de regionala 
utvecklingsplanerna för cancervården. Dessutom menar man att det natio-
nella utvecklingsarbetet tas väl om hand av RCC i samverkan. Om några år 
kan det dock vara aktuellt att uppdatera den nationella strategin, då RCC är 
fullt ut etablerade och det även finns resultat av andra åtgärder. 

RCC i samverkan 
Här redogörs för förslag som framkommit som riktar sig till RCC i samver-
kan. 

Nationella vårdprogram 
Det finns förslag om att RCC i samverkan ska göra uppföljningar och öppna 
jämförelser av följsamheten till vårdprogrammen. De menar att det är ange-
läget att nytillkomna rekommendationer följs upp i öppna jämförelser. 

Närståendestöd 
Många intressenter lyfter fram utvecklingen av närståendestöd, och i det 
sammanhanget vill de även inkludera syskon till barn som har cancer. RCC 
ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter utvecklas enligt 
kriterierna. Men man menar att RCC i samverkan kan få uppgiften att ut-
veckla området med närståendestöd i stället för att varje RCC ska göra det 
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var för sig, även om inventeringar och genomförande fortsätter att vara en 
uppgift för respektive sjukvårdsregion. En del av åtgärderna bör gälla att 
utforma en sjukvårdsrådgivning som är specialinriktad mot cancer. 

Utveckling av barncancerområdet 
De regionala processledarna för barncancervården träffas regelbundet men 
känner ett behov av att samverka i en mer strukturerad form. De menar att 
RCC i samverkan skulle kunna leda en grupp med processledare från sjuk-
vårdsregionerna för att ta ett samlat grepp om utvecklingsfrågor när det gäller 
barnonkologi. Exempelvis skulle man kunna utveckla seneffektmottagningar 
i landet samt få ett större och mer strukturerat fokus på tonåringar och unga 
vuxna med cancer. 

Kompetensförsörjning 
Flera RCC har haft svårt att uppfylla kriteriet om kompetensförsörjning, 
bland annat på grund av att RCC inte ligger i linjen och inte har ett tydligt 
ansvar för detta. Ibland har man också haft svårt att få till en samverkan med 
HR-funktioner och verksamheter. Intressenterna menar också att många 
bristområden är desamma för sjukvårdsregionerna och därför skulle kunna 
hanteras nationellt. Patologi är ett sådant område som RCC i samverkan ar-
betat med. Man skulle vilja se flera sådana exempel. Men det finns också 
många som menar att RCC kan ta ett mycket större ansvar för kriteriet om 
kompetensförsörjning i sin sjukvådsregion och öka samverkan med HR, 
verksamheter och universitet och högskolor. Kompetensförsörjning är en 
viktig uppgift för RCC som har möjlighet att lyfta blicken och ta ett större 
grepp om frågan än vad de enskilda landstingen själva kan.  

När det gäller fortsatt arbete och nya initiativ lyfts också behovet av att 
samordna internationell rekrytering, till exempel med hjälp av SKL.  

Jämlik vård 
Flera lyfter fram behovet av att vidareutveckla en jämlik vård, med särskild 
inriktning på att bland annat synliggöra skillnader i tillgänglighet och bemö-
tande för olika befolkningsgrupper. Det gäller då personer med olika socio-
ekonomisk bakgrund och personer med psykisk ohälsa, och diskriminerings-
grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och 
ålder. Man menar att det är ett viktigt utvecklingsområde för respektive RCC 
i arbetet med bland annat förebyggande och tidig upptäckt samt i patientpro-
cesserna. Men samtidigt menar man att detta är ett svårt område och att RCC 
i samverkan skulle kunna ta fram en gemensam process och utbildning som 
stöd för ett sådant arbete, med olika angreppssätt och goda exempel liksom 
avseende på vilka sätt man ytterligare kan använda sig av t.ex. registerdata.  

Nivåstrukturering 
När det gäller nationell nivåstrukturering föreslås att RCC i samverkan utre-
der möjligheten att centralisera diagnostik. 
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Kvalitetsregister 
RCC har gett patientföreträdarna utbildning i att använda kvalitetsregister för 
att de lättare ska kunna medverka i utvecklingsarbetet. Patientföreträdarna 
menar dock att kvalitetsregistermallarna är olika för olika områden och 
ibland svåra att förstå; här ser de ett behov av att utveckla en standardiserad 
mall som är lätt att förstå, så att ramen och ingången i dem är likadana och 
sedan anpassade efter respektive område.  

Utveckling av ett multiprofessionellt register inom rehabilitering, motsva-
rande palliativa registret har också föreslagits. 

Internationell samverkan 
Enligt kriteriet om en utvecklingsplan för sjukvårdsregionens cancervård ska 
den omfatta långsiktig internationell samverkan. Vid intervjuer har det fram-
kommit att detta är något som man vill att även RCC i samverkan ska ut-
veckla. 

Socialstyrelsen 
Även förslag om insatser från Socialstyrelsen har framkommit i arbetet med 
uppföljning av regionala cancercentrum.  

Cancerrehabilitering i termbanken 
I samband med både intervjuer och platsbesök har det kommit önskemål från 
patientprocessledare om att Socialstyrelsen skulle uppdatera sin termdata-
bank med definition av begreppet cancerrehabilitering. En definition som 
används av processledarna kommer att läggas in i nationella vårdprogram, 
men processledarna menar att det skulle vara ett stort stöd för fortsatt ut-
veckling om en definition av området skulle tas fram, förankras och finnas 
med i Socialstyrelsens termbank.  

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt 
terminologilärans metoder och principer i samarbete mellan terminolog och 
sakkunniga. Begreppen har sedan förankrats hos kommuner, landsting, pri-
vata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. När begreppen är 
publicerade rekommenderas de för användning inom fackområdet vård och 
omsorg.  

Processledarna från de regionala cancercentrumen menar att även proces-
sen att ta fram definitionen är angelägen för att sprida ökad kunskap om can-
cerrehabilitering i vården. En diskussion mellan processledarna och Social-
styrelsen har genomförts efter platsbesöken. Socialstyrelsens bedömning är 
dock att de befintliga begreppen rehabilitering respektive förebyggande åt-
gärd täcker behoven som efterlyses men menar samtidigt att det inte finns 
något hinder för användningen av begreppet cancerrehabilitering såsom RCC 
har för avsikt att göra. 
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Bilaga 1: Kriterier för RCC 

Kriterierna i översikt 
 
Patientcentrerade kriterier 
 

Kriterier gällande 
utbildning, kunskaps-
styrning och forskning 

Kriterier gällande RCC:s 
organisation 

Förebyggande insatser och tidig 
upptäckt av cancer 
 

Utbildning och  
kompetensförsörjning 
 

Ledningsfunktion, RCC-
samverkan och uppföljning 
av cancervårdens kvalitet 
 

Vårdprocesser 
 

Kunskapsstyrning 
 

Utvecklingsplan för cancer-
vården i sjukvårdsregionen 
 

Psykosocialt stöd, rehabilitering 
och palliativ vård 
 

Klinisk cancerforskning 
och innovation 
 

Nivåstrukturering 
 

Patientens ställning i cancervården   

Patientcentrerade kriterier 
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer  

• RCC ska utforma och införa en plan för sjukvårdsregionens arbete med 
förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer.  

Vårdprocesser 

• RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivi-
sera vårdprocesserna inom cancervården.  

Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 

• RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psyko-
socialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela 
sjukvårdsregionen.  

• RCC ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter utvecklas.  

Patientens ställning i cancervården 
RCC ska arbeta för att  

• en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient  
• cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande 

kontaktperson 
• patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att ut-

veckla cancervården  
• kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- 

och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information 
om denna rätt.  
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Bilaga 1: Kriterier för RCC 
 

Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och 
forskning 
Utbildning och kompetensförsörjning 

• RCC ska utforma och införa en utbildnings- och kompetensförsörjnings-
plan för sjukvårdsregionens cancervård.  

Kunskapsstyrning 

• RCC ska delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta 
regionala vårdprogram.  

• RCC ska stödja arbetet med att införa nationella riktlinjer och vårdpro-
gram och annan frontlinjekunskap inom cancervården i hela sjukvårds-
regionen. Detta innefattar det regionala införandet av kommande natio-
nella målnivåer.  

• RCC ska arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancer-
vårdens verksamhetsutveckling.  

Klinisk cancerforskning och innovation 

• RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i sjukvårds-
regionen och i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer 
cancerpatienter till del.  

• RCC ska utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och 
den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården.  

Kriterier gällande RCC:s organisation 
Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av 
cancervårdens kvalitet 

• RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i lands-
tings- respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen.  

• RCC ska samverka med andra RCC.  
• RCC ska ha system för att följa upp cancervårdens kvalitet.  
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Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 

• RCC ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjuk-
vårdsregionen.  

Nivåstrukturering 

• RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjuk-
vårdsregionen och stödja arbetet med att genomföra planen.  

Tidplan för etableringen av RCC 

Sida 26–28 i ”Kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum (RCC)”. 

Vid RCC-starten  
• Det finns en projektplan och en projektorganisation för att etablera RCC.  

Ett år efter RCC-starten  
• En RCC-organisation är uppbyggd.  
• Det finns ett regionalt program för cancerprevention och tidig upptäckt av 

cancer.  
• Arbetet med att effektivisera vårdprocesserna pågår.  
• Sjukvårdsregionens resurser för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering 

och palliativ vård har inventerats.  
• Det finns en beskrivning av hur patientens ställning ska stärkas och RCC:s 

arbete på detta område har inletts.  
• Arbetet med ett program för utbildning och långsiktig kompetens-

försörjning har påbörjats.  
• Det finns en organisation för sjukvårdsregionens kunskapsstyrning inom 

cancervården.  
• Det finns en plan för hur klinisk forskning och innovation inom sjukvårds-

regionens cancervård ska stärkas, och den är utarbetad i samarbete med 
universitet och högskolor i sjukvårdsregionen.  

Två år efter RCC-starten  
• Det finns en långsiktig utvecklingsplan för sjukvårdsregionens cancervård, 

som är beslutad av landstings- och regionledningarna.  
• Det finns en plan för nivåstrukturering, som är beslutad av landstings- och 

regionledningarna.  
• Det finns en plan för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ 

vård av god kvalitet i hela sjukvårdsregionen och arbetet med att genom-
föra planen har inletts.  

• Ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har beslu-
tats och arbetet med att införa programmet har inletts.  
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Tre år efter RCC-starten  
• Det regionala programmet för cancerprevention och tidig upptäckt av can-

cer är till stora delar genomfört och det finns system för att följa upp pro-
grammet.  

• Det finns en organisatorisk struktur som stärker klinisk cancerforskning 
och innovation.  

Fyra år från RCC-starten  
• Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser.  
• Nivåstruktureringsplanen är genomförd. 

UPPFÖLJNING AV REGIONALA CANCERCENTRUM 2014 
SOCIALSTYRELSEN 

109 

 


	Förord
	Sammanfattning
	RCC har kommit olika långt 
	Framgångsfaktorer och utmaningar

	Inledning
	Etablerandet av regionala cancercentrum
	Kriterier som ska utmärka ett RCC
	Socialstyrelsens uppdrag 
	Hur Socialstyrelsen har gått tillväga
	Resultat från 2013 års uppföljning
	Förväntningarna på RCC 
	Upplägg av rapporten
	Intressenternas perspektiv
	Landstingens benämning


	Del 1 – Bedömning och rekommendationer
	Samlad bedömning av RCC 2014
	Socialstyrelsens samlade bedömning
	Utvecklingen av RCC har kommit långt
	Förutsättningar för utvecklingen av cancervården
	RCC har kommit olika långt 
	Resultat av kriterierna för år två

	RCC Norr
	RCC Uppsala–Örebro
	RCC Stockholm–Gotland
	RCC Sydöst
	RCC Väst
	RCC Syd

	Del 2 – Fördjupad redovisning
	Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen (kriterium 6.2)
	Närmare om kriteriet
	Tidigare bedömning
	Resultat plan för regionens cancervård
	RCC Norr 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Uppsala–Örebro
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Stockholm–Gotland
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Sydöst
	Socialstyrelsens bedömning 
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Väst
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Syd 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC i samverkan

	Plan för nivåstrukturering(kriterium 6.3)
	Närmare om kriteriet
	Resultat plan för nivåstrukturering
	RCC Norr 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Uppsala–Örebro 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar 

	RCC Stockholm–Gotland 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Sydöst
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Väst 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Syd 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar


	Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård (kriterium 4.3)
	Närmare om kriteriet
	Tidigare bedömning 
	Resultat rehabilitering och palliativ vård
	RCC Norr 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Uppsala–Örebro 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar 

	RCC Stockholm–Gotland 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Sydöst 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Väst
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Syd
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC i samverkan

	Utbildning och långsiktig kompetensförsörjning (kriterium 5.1)
	Närmare om kriteriet
	Tidigare bedömning 
	Resultat plan för utbildning och kompetensförsörjning
	RCC Norr
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Uppsala–Örebro 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Stockholm–Gotland 
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Sydöst
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Väst
	Socialstyrelsens bedömning
	Intressenterna om styrkor och utmaningar

	RCC Syd
	Socialstyrelsens bedömning

	RCC i samverkan

	Intressenternas förslag till nationella initiativ
	Regeringen 
	RCC i samverkan
	Socialstyrelsen

	Bilaga 1: Kriterier för RCC
	Kriterierna i översikt
	Patientcentrerade kriterier
	Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning
	Kriterier gällande RCC:s organisation

	Tidplan för etableringen av RCC
	Vid RCC-starten 
	Ett år efter RCC-starten 
	Två år efter RCC-starten 
	Tre år efter RCC-starten 
	Fyra år från RCC-starten 



