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Mar 

RCC Uppsala Örebros 
organisation 

Ledning och uppföljning 
• På grund av långtidssjukskrivning har en tillförordnad enhetschef tillsatts 2019-09-01. 

Enhetschefen delar medarbetaransvaret med funktionschef för registerverksamheten.  
 

• Internt har RCC UÖ fortsatt det strukturerade arbetssättet när det gäller 
förbättringsarbete, för alla grupperingar. 

 

• Inför kommande generationsväxling i RCCs vårdprocesskoordinatorsgrupp har ett 
omställningsarbete påbörjats under året. Nya arbetssätt tillsammans med 
ersättningsrekryteringar kommer säkerställa att RCC även fortsatt kan leverera med 
hög kvalitet inom processområdet.   

 

• Under 2019 har RCC UÖ påbörjat en genomgång av de uppdrag som delas ut till 
vårdprocessgrupper, arbetsgrupper och nätverk i sjukvårdsregionen. Det arbetet 
kommer att färdigställas under 2020. 

 
• RCC UÖs vårdprocessgrupper och arbetsgrupper har levererat strukturerade 

verksamhetsberättelser med bilagda planer för 2020 års arbete. Tema för 2019 har varit 
multidisciplinära konferenser (MDK) och andra övergångar. Som stöd i arbetet har en 
MDK-enkät sammanställts, den har dels fungerat som underlag i vårdprocessgrupperna, 
dels som jämförelse med 2016 års MDK-enkät. 

 
• RCC UÖ har vid fyra tillfällen haft avstämningsmöten med SVN-ledningsgrupp. Vid ett 

tillfälle (27/9) har verksamhetschefen vid RCC UÖ rapporterat direkt till SVN. 
 

• RCC UÖ har under året stöttat regionerna med rapportering till Socialdepartementets 
uppföljning av arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Se utförlig rapportering 
av SVF-arbetet sida 9.  

 
• Beslut har under året fattats om att RCC Styrgrupp även ska fungera som RPO Cancersjukdomar i 

sjukvårdsregionen. Verksamhetschef vid RCC UÖ utgör RPO Cancersjukdomars ordförande. 
Dessutom finns personunion mellan RCC-styrgrupp och den övriga 
kunskapsstyrningsorganisationen genom Lena Burström, RCC-representant för Region 
Västmanland och koordinator inom sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsorganisation. 

 

• RCC UÖ arbetar utifrån uppsatta mål inom NPO Cancersjukdomar och samverkar med övriga 
NPO/RPO:er inom områden som är gränsöverskridande, bland annat Äldres hälsa och 
Levnadsvanor.  
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Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
• RCC UÖ har följt upp att respektive region antagit Cancerplanen 2019-21 utifrån beslut i 

Samverkansnämnden 6/12 2018. 
 

• RCC UÖ har under året tagit fram en handlingsplan för den egna verksamheten kopplad till 
Cancerplanen 2019-21. RCC UÖ har även stöttat framtagandet av regionernas handlingsplaner 
kopplade till dokumentet. 
 

• RCC UÖ har under året deltagit i framtagande av ett nytt nationellt måldokument kopplat till den 
nationella cancerstrategin och den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med 
cancervården. Måldokumentet ska fungera som bas för kommande revidering av den 
sjukvårdsregionala utvecklingsplanen för cancervården. 
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Patientmedverkan 

Patientmedverkan i vårdens utveckling 
• Patient- och närståendemedverkan genomsyrar mycket av RCCs arbete och utöver patient- och 

närståenderådet (PNR) finns de framförallt med i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna, de 
nationella vårdprogramgrupperna och sjuksköterskenätverken. Sedan hösten 2018 är ordförande 
för PNR adjungerad ledamot i RCC UÖs styrgrupp med förslags- och yttranderätt. 
 

• Under våren 2019 gick PNRs treåriga mandatperiod ut och ett nytt råd sattes samman, vilket hade 
sitt första möte 13 juni. Under året har fokus legat på att hitta passande arbetssätt. Min vårdplan, 
närståendefrågor och primärvården är områden som PNR anser som prioriterade och där man vill 
lägga fokus 2020. 
 

• Under året har kopplingen mellan PNR och patientsamverkan på lokal nivå stärkts. Detta genom 
att nya ledamöter i högre utsträckning än tidigare sitter med som patientföreträdare i de lokala 
cancerråden eller i lokala patient- och närståenderåd. Senaste året har även PNRs kopplingar 
nationellt stärkts. Genom den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, där RCC UÖ har 
ordförandeposten, träffas företrädare från alla landets sex PNR, bland annat för utbyte av goda 
idéer och arbetssätt. 
 

• RCC UÖ har fortsatt följa upp uppdragen för patient- och närståendeföreträdarna, dels för att 
säkra att uppdragen motsvarar deras egen uppfattning om vad de gick in i och dels för att RCC 
UÖ ska kunna utveckla patientsamverkansarbetet.  
 

• I september arrangerade RCC UÖ en utbildningsdag då tjugotvå patient- och 
närståendeföreträdare närvarade, av vilka majoriteten påbörjade sina uppdrag under 2019.  
 

• Patientsamverkansansvarig vid RCC UÖ har under året arbetat i en SKR-initierad grupp. 
Gruppens uppdrag har varit att ta fram en nationell policy för patientmedverkan inom de 
programområden som ingår i den Nationella kunskapsstyrningen. 
 

• Under 2019 har RCC UÖ initierat ett projekt för ökad lokal patientsamverkan. Tre eller flera 
patientföreningar per region har kunnat ansöka om medel för att gemensamt kunna erbjuda sin 
regions patienter och närstående en fysisk mötesplats och anordna aktiviteter som samtalsgrupper, 
föreläsningar, fysisk aktivitet och skapande verksamhet. Hittills har patientföreningar i tre regioner 
ansökt och beviljats ekonomiskt stöd om 100 000 kr under 2019; Dalarna, Gävleborg 
(Ljuspunkten) och Örebro (Livsgnistan). Satsningen fortsätter 2020. 

 
 
Patientmedverkan i den egna vården 

• RCC UÖ deltar i det nationella arbetet avseende stöd till och utvecklingen av patientrapporterade 
mått. Arbetet kopplas till kvalitetsregister inom cancervården samt till uppföljning av SVF. 
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Prevention och tidig diagnostik 

Primär cancerprevention 
• RCC UÖ har representation i den nationella arbetsgruppen för primärprevention. 

 
• Ansvarig för primärpreventionsområdet vid RCC UÖ har drivit cancerpreventionsfrågor i den 

sjukvårdsregionala arbetsgruppen för cancerprevention. Inför 2020 har ett samarbete initierats med 
Regionalt programområde för levnadsvanor. 

 
• Under 2019 har resultat av genomförd baslinjemätning av kvalitetsindikatorer inom 

cancerpreventionsområdet publicerats i en rapport innehållande såväl processmått som regionala 
resultat rörande nationella folkhälsomått.  
 

• Under 2019 har arbetsgruppen påbörjat en mindre revision av den sjukvårdsregionala 
cancerpreventionsplanen. Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2020. 

 
• RCC UÖ har 2019 fortsatt förvalta Cancerpreventionskalkylatorn. Under året har underlaget till 

kalkylatorn uppdaterats av Uppsala Universitet. Den reviderade kalkylatorn kommer att vara i 
funktion från och med våren 2020. 

 

Förebyggande insatser bland individer med cancer 
• Ett arbete med en systematisk översikt rörande den potentiella negativa effekten av 

alkoholkonsumtion på cancerbehandling planeras i samarbete med docent Antonis Valachis i 
Örebro. 

 

Sekundär cancerprevention; screening och tidig diagnostik 

Screening för bröstcancer 
• Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för bröstradiologi har under året genomfört insamling och 

analys av utvalda kvalitetsparametrar. Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening är 
under framtagande, där vissa av de utvalda kvalitetsparametrarna kommer ingå. En första pilot har 
genomförts under 2019.  

Screening för livmoderhalscancer 
• Den sjukvårdsregionala gruppen för cervixcancerscreening har under året identifierat vilka delar av 

vårdprogrammet som ännu inte är implementerade i respektive region. HPV som primärscreening 
är nu infört i fem av sju regioner. Arbetet med implementeringen av övriga delar i vårdprogrammet 
fortgår. 
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• RCC UÖ gav 2018 ett tvåårigt finansiellt stöd till regionens genomförande av cellprovsveckan, en 
informationskampanj för att öka deltagandet i cellprovtagning. Återrapportering av givna insatser 
har skett under 2019. 

Screening för tjock- och ändtarmscancer 
• 2019 är sista året för inkludering till SCREESCO-studien (nationell studie av screening för 

koloncancer) därefter kommer studiedeltagarna att följas i upp till 15 år innan studien avslutas.   
 

• Kvalitetsregistret för koloskopi och kolorektalcancerscreening byggdes under 2018 av RCC 
Uppsala Örebro och lanserades för användare tidigt 2019. Under 2019 har kommunikation med 
administrations- och kallelsesystem för screening byggts upp. Registret ska möjliggöra uppföljning 
som ska leda till kontinuerligt förbättrade undersökningar och behandlingar för patienter 
remitterade för koloskopi oavsett om de är remitterade via screeningprogrammet eller inom 
sjukvården. RCC Stockholm-Gotland är nationellt ansvariga för registret. Registerhållare finns i 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Falun). 
 

• Sjukvårdsregionala gruppen för tarmcancerscreening har haft regelbundna telefonmöten med 
ordförande och respektive representant från varje region. Ordföranden för gruppen, som har 
finansierats på 25 procent från RCC UÖ, är sjukvårdsregionens representant i den nationella 
arbetsgruppen och är där aktiv i uppdraget att ta fram en nationell vidareutbildning för 
koloskopister i olika nivåer och med införandet av en nationell ackreditering. 

Tidig diagnostik av hudcancer 
• RCC UÖ har under året följt regionernas arbete med införandet av teledermatoskopi. Alla regioner 

utom Uppsala har antingen implementerat eller påbörjat arbetet med metoden.  
Representant från regionen (processledare för vårdprocessgruppen för malignt melanom) har 
deltagit i nationella möten och tagit fram underlag för hälsoekonomisk utvärdering av 
teledermatoskopi. RCC UÖ har i slutet av 2019 fått nationellt uppdrag att stödja utförandet av en 
hälsoekonomisk utvärdering, vilken kommer påbörjas under 2020. Den nationella gruppen har 
också beslutat att ta fram en webbutbildning i dermatoskopi via Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Tidig diagnostik av prostatacancer 
• Under hösten och vintern 2018 - 2019 genomfördes en förstudie kring läget av PSA-testning i 

sjukvårdsregionen. Studien utgör en faktabakgrund inför regionernas ställningstagande till att 
antingen införa organiserad prostatacancertestning eller att avvakta. RCC UÖ sammanfattade 
resultaten i en rapport till Socialdepartementet. Under våren 2019 genomfördes en workshop med 
representanter från sjukvårdsregionen där resultatet av förstudien presenterades. Vid mötet 
beslutades att tillsätta en sjukvårdsregional arbetsgrupp. RCC UÖ har tillsatt en projektledare för 
uppdraget från oktober 2019. Projektledaren är RCCs representant i den nationella arbetsgruppen.  

  



  

9 
 

Kunskapsstyrning inom RCC 

Vårdprocesser 
• Under 2019 har vårdprocessgrupperna i högre utsträckning än tidigare fokuserat på prevention, 

cancerrehabilitering och palliation. De diagnosövergripande områdena finns numera med i flertalet 
processkartor och frågorna belyses allt mer i gruppernas arbete.  
 

• För huvuddelen av vårdprocessgrupperna utgör analys och uppföljning av kvalitetsregisterdata en 
essentiell del i vårdprocessgruppernas förbättringsarbete. Vissa grupper, så som 
vårdprocessgrupperna för malignt melanom, CNS-tumörer och gynekologisk cancer, har haft svårt 
att fullgöra denna uppgift beroende på viss resursbrist. För 2020 ser läget ljusare ut. 
 

• Under våren 2019 har medarbetare på RCC UÖ tagit fram en enkät med syftet att studera hur 
deltagare vid de sjukvårdsregionala multidisciplinära konferenserna (MDK) upplever att dessa 
fungerar och vad som behöver förbättras. Enkätresultatet (268 respondenter) har presenterats i 
respektive vårdprocessgrupp och arbete har initierats för att åtgärda de brister som uppdagats. 
 

• Under 2019 har de kliniker där processledarna varit anställda fått ersättning om 130 tkr för 20 
procents arbetstid. Beslutet går egentligen emot Samverkansnämndens tidigare fattade beslut om 
att den klinik som får processledare utsedda ska finansiera detta inom ramen för regionens egen 
ekonomi. RCC UÖ är väl medveten om regionernas ansträngda ekonomi och har därför valt att 
använda delar av RCCs statsbidrag för att stötta berörda kliniker med en del av kostnaden för den 
avsatta tiden.  
 

• RCC UÖ har under 2019 fortsatt ge stöd till flera vårdprocessgrupper för dialogmöten ute i 
regionerna. Syftet är att följa upp och driva på kvalitetsutvecklingsarbetet. Dialogmötena är ett bra 
sätt att över tid följa vårdprocessgruppernas arbete med den nationella cancerstrategin och att den 
sjukvårdsregionala cancerplanen får genomslag i sjukvården. 

 
• Under 2019 inleddes en särskild satsning kring barncancer i överenskommelsen mellan staten och 

SKR. Som en del i den satsningen har RCC UÖ deltagit i och finansierat framtagandet av en 
sjukvårdsregional rapport innehållande en nulägesanalys av barncancervården, bland annat kring 
kompetensförsörjning, långtidsuppföljning och övergång till vuxenvården. Rapporten som delgavs 
Socialdepartementet i november ligger till grund för fortsatta satsningar inom barncancerområdet 
2020. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) 
• Under 2019 har RCC UÖ fortsatt att stödja regionernas arbete med SVF, med fokus på 

kvalitetssäkring av kodning och registrering. RCC UÖ har avsatt resurs för arbetet motsvarande ca 
35% av en tjänst fördelat på två sjukvårdsregionala samordningsfunktioner. Arbetet har bland 
annat inneburit medverkan i kvalitetssäkring av kodvägledningar nationellt, stöd till de regionala 
SVF-ansvariga, videomöten för avstämning och erfarenhetsutbyte samt en fortlöpande mailkontakt 
för frågor och svar. Vidare har RCC UÖ samordnat inlämnandet av redovisningar till 
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Socialdepartementet. 
 

• SKL har finansierat en projektledare på 40% samt en projektdeltagare på 10% för den nationella 
arbetsgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data i Signedatabasen. Arbetet har inneburit 
framtagande av regionala tertialrapporter för beräkning av 2020-målet, underlag för regionernas 
rapporter för SVF-arbetet samt den nationella rapporten ”SVF – var står vi idag?”. 

Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 
• Vårdprocesskoordinator vid RCC UÖ är representant i den Nationella arbetsgruppen för 

kontaktsjuksköterskor. Fokus för gruppen under 2019 har varit att ta fram en ny nationell 
uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor och arbete med digitaliseringen av Min vårdplan på 
1177.se. RCC UÖ ansvarar för en sjukvårdsregional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor som 
under året har arbetat med att sprida den nationella uppdragsbeskrivningen lokalt, stöttat med 
införandet av Min vårdplan på 1177.se sjukvårdsregionalt och haft ett ökat samarbete med 
vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering.  
 

• RCC UÖ driver fortsatt diagnosspecifika nätverksgrupper för sjuksköterskor i vilka frågor lyfts 
som har koppling till cancerplanen och bäring på kontaktsjuksköterskerollen, till exempel aktiv 
överlämning, Min vårdplan, cancerrehabilitering och palliativ vård. 

 
• För att få ytterligare driv i arbetet med digitaliseringen av Min vårdplan har RCC UÖ under 2019 

haft projektledare anställd på halvtid. Min vårdplan på 1177.se erbjuds nu till de patienter som får 
cancerbesked om tjock- och ändtarmscancer i Region Sörmland och Region Värmland. För en 
jämlik vård tog RCC i samverkan under hösten beslut om att innehållet i Min vårdplan på 1177.se 
ska förvaltas nationellt, vilket innebar att det sjukvårdsregionala arbetet bromsade in något. Det 
finns nu nationella arbetsgrupper för cancerdiagnoserna tjock- och ändtarm, prostata, penis, bröst, 
gynekologisk, huvud- och hals, urinblåsa samt tumörer i centrala nervsystemet. Arbetsgrupperna 
består av vårdpersonal men även av patientföreträdare. Min vårdplan för dessa diagnoser förväntas 
vara färdiga att erbjudas patienter under 2020. Arbetet fortsätter sedan diagnos för diagnos. 
Uppsala-Örebro ligger i förhållande till andra sjukvårdsregioner långt framme och är väl 
förberedda när den nationella patientinformationen finns redo. I alla sju regioner finns 
införandestöd strukturerat och många av sjukvårdsregionens kontaktsjuksköterskor har under 2019 
fått utbildning kring innehåll, användning och funktion. 

Rehabilitering och psykosocialt stöd 
• Vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering har under 2019 haft en processledare på 20 procent 

där ersättning utgår till ansvarig klinik för den avsatta tiden. RCC UÖ har haft representation i 
nationella vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering. 
 

• Vårdprocessgruppen har under året arbetat med genomförandet av GAP-analyser lokalt för att 
identifiera hur implementeringen av vårdprogrammet fortlöper. Gruppen har även fortsatt arbetat 
för att Hälsoskattningen ska införas vilket nu är genomfört i fem av sju regioner. Utöver det har 
gruppen arbetat tillsammans med representanter för bäckenprojektet med införandet av 
multidisciplinär konferens. 
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• Arbetsgruppen för barn som närstående har under året arrangerat en välbesökt inspirationsdag i 
Gävle. Alla regioner var representerade vid mötet vars syfte var att sprida kunskap och information 
om barn som närstående inom cancerområdet samt att nätverka över region- och 
professionsgränser.  
 

• Den särskilda satsningen från regeringen gällande bäckenrehabilitering vid cancer har fortsatt 
under 2019. RCC UÖ har under året avlönat en person motsvarande 20% för att delta i den 
nationella arbetsgruppen, vars fokus legat på att revidera den tidigare publicerade vägledningen 
inom området. Inom ramen för uppdraget har även föreläsningar i sjukvårdsregionen genomförts 
och stöd till det sjukvårdsregionala arbetet med implementering av multidisciplinär konferens 
givits. 
 

• Inom ramen för bäckenprojektet har RCC UÖ under 2019 erbjudit alla ingående regioner 
möjlighet att äska om 500 000 SEK mot uppvisande av projektplan som ligger i linje med den 
övergripande satsningens intentioner. Alla regioner i sjukvårdsregionen arbetar nu strukturerat med 
att implementera vägledningen och har även deltagit i en workshop under hösten med temat 
sjukvårdsregional multidisciplinär konferens inom bäckenrehabilitering efter cancer. 

Palliativ vård 
• Vårdprocessgruppen för palliativ vårds arbete har under 2019 letts av en processledare om 20%, 

vilket saknats sedan 2015. Det har gjort att RCC UÖ under året kunnat öka fokus på de palliativa 
frågorna och gruppen har bland annat anordnat en välbesökt regiondag på temat allmän palliativ 
vård och palliativ sedering och eutanasi. Under regiondagen diskuterades även hur personalen 
inom den palliativa vården ska orka med sitt krävande uppdrag. 

 
Register 

Regionalt tumörregister (RTR) 
• RCC UÖ ansvarar för regional cancerregistrering och statistik. Informationen används vid 

sammanställning av nationella cancerdata vid Socialstyrelsen och i epidemiologiska och kliniska 
studier. Under 2019 hanterade RCC UÖ mer än 20 000 canceranmälningar. Den årliga leveransen 
till Socialstyrelsen av nyanmälda cancerfall under 2018 skedde den 31 oktober 2019.  

 
• Antal inrapporterade cancerfall fortsätter att öka. Det avspeglar en förändrad befolkningsstruktur 

med en högre andel äldre i en växande befolkning. Inflödet av anmälningar påverkar 
arbetsbelastningen för RCC UÖs registeradministratörer. Under 2019 har 
registeradministratörsgruppen under en period varit underbemannad på grund av 
långtidssjukskrivningar och personalomsättning. Tre nya medarbetare rekryterades till gruppen, 

 
• Inrapportering till RTR baseras på anmälan från såväl klinik som patolog och har historiskt skett 

på papper. Övergång till elektroniska anmälningar har påbörjats, något som kommer att underlätta 
arbetet för inrapporterande kliniker, patologlaboratorier och registeradministratörer på RCC UÖ. 
Övergången till elektroniska lösningar i Uppsala-Örebroregionen har dock försvårats av att flera 
olika patologsystem används i sjukvårdsregionen. Hösten 2019 lanserade leverantören av 
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Sympathy©-systemet som används av fyra laboratorier (Uppsala, Karlstad, Gävle och Falun) en 
generisk lösning för elektronisk inrapportering. Startkostnaden för införande kommer efter beslut i 
styrgruppen att bekostas av RCC UÖ. Respektive patologlaboratorium ansvarar för beställning 
mot leverantören Tieto samt de lokala, tekniska anpassningar som krävs. Införandet kommer att 
ske under 2020. 
 

• Ett tidigare datavalideringsarbete lett från RCC UÖ har visat på underrapportering av lung-och 
pankreascancer. Tillgång till aktuell och tillförlitlig regional tumörstatistik är avgörande för korrekt 
uppföljning av cancerbörda och kontroll av täckningsgrad och datakvalitet i kvalitetsregistren. 
Under 2019 har vikten av kontinuerlig inrapportering åter kommunicerats till RCCs styrgrupp och 
sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper. RCC UÖ publicerar den s.k. ”Topplistan” två gånger per 
år i vilken varje klinik/enhet kan följa sin egen inrapportering. 

 
• Under 2019 har en medarbetare deltagit i det Nationella stödteamet för cancerregistret. Gruppen 

ansvarar för att utveckla nya funktioner och förbättra kvaliteten i cancerregistret, ett omfattande 
arbete som innebär framtagande av utbildningsmaterial, och anordnande av nationella 
utbildningsdagar för registeradministratörer vid landets RCC. Under 2019 arrangerade gruppen ett 
seminarium om datakvalitet och kodningsfrågor vid konferensen för den nordiska 
cancerregisterföreningen i Stockholm.  

Kvalitetsregister för cancer 
• RCC UÖ Uppsala Örebro administrerar 30 kvalitetsregister på cancerområdet, varav ansvaret är 

nationellt för 5 diagnoser (prostatacancer, lungcancer, peniscancer, KML och MDS). Totalt 
anmäldes under 2019 mer än 11 000 cancerfall (samtliga diagnoser) till kvalitetsregistren i UÖ-
regionen. 

 
• En fortsatt utmaning under 2019 var en fördröjd inrapportering, en fråga som återkommande 

kommuniceras ut till inrapporterande kliniker och RCC UÖs styrgrupp. Förseningarna påverkar 
bland annat möjligheten att snabbt återrapportera kvalitetsindikatorer och följa upp fattade 
inriktningsbeslut om regional nivåstrukturering av cancervården. 

 
• För att underlätta inrapporteringen arrangerar personal vid RCC UÖ kontinuerligt 

utbildningstillfällen för inrapportörer i sjukvårdsregionen och har även gjort så under 2019. 
 

• RCC UÖ har under året stött planeringen av validering av nationellt peniscancerregister ute på 
inrapporterande kliniker. Under 2019 har RCC UÖ tillsammans med RCC Syd reviderat manualen 
för validering av kvalitetsregister på cancerområdet. 

Utvecklingsarbete på registerplattformen INCA 
• Konstruktörsteamet vid RCC UÖ Uppsala Örebro har i tillägg till att ansvara för underhåll av ett 

tiotal kvalitetsregister, även medverkat vid fortsatt utveckling av koloskopiregister, 
läkemedelsregister, strålterapiregister och ombyggnad av befintliga diagnosspecifika register, 
randomiseringsfunktion, lösningar rörande in- och utrapportering av PREM- och PROM-data 
samt kommunikation med andra system, till exempel 1177. Under 2019 medverkade RCC UÖ i 
arbetet med konstruktionen av generisk modul för patientöversikter och barncancerregister på 
INCA. Dessutom nyutvecklades det så kallade implantatregistret och förarbete inleddes för 
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konstruktion av registret för organiserad prostatacancertestning (OPT- registret). 
 

• Inom ramen för patientöversiktsprojektet har INCA plattformen modifierats för att motsvara 
aktuella regulatoriska krav. Under 2019 tog medarbetare vid RCC UÖ fram underlag för en så 
kallad NMI-certifiering i syfte att motsvara uppställda krav för nationella medicinska 
informationssystem. 

 
• Statistiker och programmerare vid RCC UÖ har medverkat vid införande av utdatalösningar för 

ytterligare diagnoser i form av online-åtkomst till aktuella data (”Koll på läget”), interaktiva, 
publika årsrapporter online (”Shiny”), publik redovisning av utvalda kvalitetsindikatorer på 
hemsidor och lösningar för att följa väntetider inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF).  

 
 
Vårdprogram 

• RCC UÖ är nationellt ansvarigt för att stödja arbetet med nationellt vårdprogram och SVF 
för diagnoserna prostatacancer, peniscancer, lungcancer, KML och MDS. Under 2019 har 
vårdprogram för prostatacancer, peniscancer, lungcancer och KML reviderats. 
 

• RCC UÖ hanterar remissrundor för de nationella vårdprogrammen i samarbete med de 
lokala cancerråden i sjukvårdsregionen. När vårdprogrammen är fastställda hjälper RCC 
UÖ till med att sprida information om dessa, bland annat med hjälp av en 
kommunikationsplan för varje nationellt vårdprogram som lanseras. 
 

• Implementering av reviderade nationella vårdprogram för varje cancerdiagnos sker 
kontinuerligt via vårdprocessgrupperna samt vid regiondagar och dialogmöten. 
 

• Kvalitetsindikatorer i kvalitetsregistren bidrar till att följsamheten till vårdprogrammen kan 
följas upp.  
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Kompetensförsörjning 

• RCC UÖ har tillsammans med Regionala utbildnings- och kompetensrådet (RUR) beslutat 
om hur en nulägesanalys kopplat till utbildnings- och kompetensutvecklingsbehovet inom 
cancervården i sjukvårdsregionen ska genomföras. Den ska sedan fungera som underlag till 
den handlingsplan inom området som ska tas fram.  
 

• RCC UÖ har finansierat internat för flera av vårdprocessgrupperna där multidisciplinära 
konferenser, forskning, SVF, vårdprocesser och sjukvårdsregional nivåstrukturering har 
varit genomgående teman. Internaten gör det möjligt för grupperna att arbeta mer 
djupgående med aktuella utvecklingsfrågor.  

 

• Ett flertal av nätverken för sjuksköterskor har haft sjukvårdsregionala internat där 
kompetensutveckling har varit ett tema, liksom fortsatt arbete med Min vårdplan på 
1177.se och funktionen kontaktsjuksköterska. 
 

• Vårdprocessgruppen för barnonkologi har genomfört en sjukvårdsregional 
kompetensförsörjningsanalys över de kompetenser som finns och saknas på 
länssjukhusen och barnonkologiskt centrum. Analysen har bifogats en sjukvårdsregional 
barncancerrapport som delgetts Socialdepartementet. 

 
• Precis som tidigare år har RCC UÖ tillsammans med vårdprocessgrupperna under 2019 

arrangerat diagnosövergripande och diagnosspecifika regiondagar och har på så sätt 
bidragit till vidareutbildning av sjukvårdsregionens hälso- och sjukvårdpersonal. 
 

• RCCs personal har under året deltagit som föreläsare på medicinska grundutbildningar 
samt för vårdpersonal i sjukvårdsregionen för att sprida kunskap om RCC och RCCs 
arbete. 



  

15 
 

Klinisk cancerforskning och 
innovation 

• RCC UÖ stöttar fortsatt Nätverket för forskningssjuksköterskor för samordning av kliniska 
prövningar inom cancerområdet. Gruppen har regelbundna möten då bland annat 
gemensamma rutiner och arbetsdokument tas fram och revideras. Under året har RCC 
utformat en enkät som nätverket har besvarat i syfte att identifiera svårigheter och 
flaskhalsar i arbetet inom klinisk cancerforskning. En rapport om detta arbete planeras att 
färdigställas under 2020. 

 

• Det bedrivs ett nära samarbete mellan RCC, Regionalt Biobankscentrum (RBC) Uppsala 
Örebro och den sjukvårdsregionala noden Forum Uppsala Örebro (FUÖ) gällande tillgång 
till prov för forskning. Mer information kring utveckling av infrastrukturen för klinisk 
forskning finns i RBCs verksamhetsberättelse. 

 

• Insamling av antalet kliniska cancerstudier har genomförts i samarbete med 
FUÖ. Sammanställning av denna statistik presenteras i en sjukvårdsregional 
rapport som utkommer årligen. 

  

• RCC är fortsatt delaktig i det nationella projektet ”Cancerstudier i Sverige” som 
finansieras av RCC i samverkan. Det är en databas som listar studier öppna för inklusion 
av personer som är berörda av cancer.  Den vänder sig till medarbetare inom 
cancervården men också till enskilda patienter. 

 

• RCC studieservice har förmedlat information om 14 kliniska studier som sjukvården har kunnat 
ansluta sig till under 2019. 

 
• Under 2019 tog en nationell arbetsgrupp med uppdrag från RCC i samverkan fram en rapport som 

beskriver vad RCC kan göra för att underlätta och ge möjlighet till att bedriva cancerstudier. I maj 
2019 arrangerade RCC en workshop i Uppsala med syftet att diskutera rapporten ur ett 
sjukvårdsregionalt perspektiv. 

 
• RCC har under 2019 stöttat RBC med införandet av sjukvårdsintegrerad biobankning i sex av 

sjukvårdsregionens regioner. IT-stöd är infört via Region Uppsala. Stöd för frysförvaring är ordnat 
i Region Uppsala med start 2020. Mål för cytologibiobankningen via Region Örebro är uppnådd 
under 2019 och planeras gå in i förvaltning 2020. En så kallad core facility för hantering av 
vävnadsprover för forskningsändamål har förberetts och kommer att starta 2020 i Region Dalarna. 

 
• Information rörande tillgängligt forskningsstöd har uppdaterats på RCC UÖs webbplats. Detta 

inkluderar från 2019 möjligheten till riktat stöd till specialarbeten vid läkarprogrammen i Uppsala 
och Örebro. 
 

• Under året har RCC påbörjat ett arbete med att sammanställa internationellt publicerade studier 
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som gjorts på data från kvalitetsregistren med sjukvårdsregionala författare. Sammanställningen ska 
publiceras på RCCs webbplats. 
 

• Exempel på framgångsrik användning av kvalitetsregisterdata utgörs av den fortsatta 
forskningsverksamheten kring nationella prostatacancerregistret (NPCR, PcBaSE), kvalitetsregister 
för bröstcancer (BcBaSE) kvalitetsregister för Kronisk Myeloisk Leukemi (CMLBaSE), 
kvalitetsregister för lungcancer (LCBaSE) och kvalitetsregister för peniscancer (PencaBaSE).  

 
• Forskningsfynd publicerade från dessa databaser under 2019 fortsätter visa på det vetenskapliga 

värdet av att berika kvalitetsregisterdata med information från andra registerkällor. Under 2019 har 
RCC UÖ i syfte att öka beforskningen av registerdata fortsatt leverera data och ge metodstöd till 
forskningsprojekt samt samordnat arbetet med uppdateringar av forskningsdatabaserna 
(Bröstcancer, KML) samt skapandet av helt nya databaser (MDS, malignt melanom och 
mastocytos). 

 
• Medarbetare vid RCC UÖ är svensk samordnare för ”Nordic Summer School i Cancer 

Epidemiology” som riktar sig till unga forskare i de nordiska länderna. Under 2019 deltog fem 
svenska elever, varav två var kliniker verksamma i sjukvårdsregionen och vars registerprojekt erhöll 
metodstöd från RCC UÖ.  

 
• Under 2019 har två yngre forskare under handledning av medarbetare vid RCC UÖ framgångsrikt 

försvarat avhandlingsarbeten baserade på registerdata. 
 

• Medarbetare vid RCC UÖ är styrelseledamot i Association of Nordic Cancer Registries (ANCR) 
vars huvudsyfte är att samordna utvecklingen av de nordiska cancerregistren och främja 
registerbaserad forskning. Under 2019 startade ANCR projektet ”Nordic Cancer Survival” som 
med nya analysmetoder jämför trender i canceröverlevnad och dödlighet i de nordiska länderna 
före och efter introduktionen av nationella cancerstrategier.  

 
• RCC UÖ Uppsala har i samarbete med övriga RCC initierat och bedrivit ett projekt med syfte att 

visualisera patientdata via patientöversikter som stöd vid behandlingsbeslut. Projektet löper över 
tre år (2018-2021) och medfinansieras från Sjöbergsstiftelsen samt Swelife (total projektbudget 20 
MSEK). RCC UÖ stöttar bland annat med projektledare. Initialt ska projektet konstruera 
patientöversikter för åtta diagnoser. Projektorganisationen är etablerad och de första versionerna 
av samtliga åtta diagnosers patientöversikter finns framtagna. Flera delar av plattformsutvecklingen 
(anpassningen av INCA-plattformen) har kunnat genomföras. Den fortsatta utvecklingen 
fokuserar på införandet av patientrapporterade mått (PROM) samt på att integrera 
patientöversikten med vårdens övriga system, bland annat för att möjliggöra direktöverföring av 
data till kvalitetsregister. Viktiga förutsättning för detta är också projektets arbete med 
kvalitetssäkring inklusive förtydligande av juridiska aspekter. Hösten 2019 rekryterades sex 
nationella koordinatorer som kommer att arbeta med den viktiga implementeringen av 
patientöversikter i de kliniska verksamheterna. I projektet pågår även samverkan med bland andra 
industriföreträdare och patientorganisationer. 
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Nivåstrukturering 

• Under 2019 har det nationella arbetet med införandet av nationell 
högspecialiserad vård som leds av Socialstyrelsen kommit igång på allvar. Detta 
arbete omfattar även nationell nivåstrukturering av cancervård vilket innebär att 
RCC i samverkan under 2019 till största delen släppt ansvaret för fortsatt 
nationell nivåstrukturering. RCC kommer dock även fortsatt att ha ansvaret för 
sjukvårdsregional nivåstrukturering. 
 

• En medarbetare vid RCC UÖ deltar i RCCs nationella arbetsgrupp för 
nivåstrukturering. Under 2019 granskade och sammanställde gruppen 
sakkunnigrapporter för tre nya områden som är aktuella för nationell 
nivåstrukturering. Dessa rapporter hanteras fortsatt av Socialstyrelsen. Gruppen 
har även granskat och sammanställt rapporter från 2- och 4-årsuppföljning av 
införd nationell nivåstrukturering. 

 

• RCC UÖ har tagit fram nytt sjukvårdsregionalt faktaunderlag inklusive förslag till kvalitetsindikatorer 
för uppföljning inför den fortsatta diskussionen om sjukvårdsregional nivåstrukturering. Fokus 
under 2019 har varit. urologisk cancer. 

 
• Under året har verksamhetschef, ordförande för styrgruppen och ansvarig funktionschef besökt 

samtliga sju regioner och fört samtal om det fortsatta arbetet med nivåstrukturering inom urologisk 
cancer på sjukvårdsregional nivå. En rapport från dessa möten finns framtagen som legat till grund 
för samverkansnämndens beslut om ny rekommendation avseende kirurgisk behandling av 
prostatacancer och njurcancer samt utveckling av ett fungerande koncept kring partnerskap och 
sjukvårdsregional produktionsplanering inom urologin för ökad samverkan och för att behålla 
verksamheten inom sjukvårdsregionen.  
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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