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RCC i samverkan
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Framtiden

• Kunskapsstyrning
• Utredningar
• RCC modell
• Nivåstruktureringen
• registren
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CanINCA

Status för projektet
Förslag på nationellt stödteam för samordnat 
cancerregisterarbete

2017-02-09 Gabrielle Gran| Workshop, SKL



CanINCA status 170116

2017-02-09 Gabrielle Gran| Workshop SKL

• Registerlösningen klar
• Inläsning av historiska data 
• BizTalk-lösning
• Utbildning, dokumentation

Planerad driftstart april 2017



LM-registret

Utredning av Freddie Lewin på uppdrag av 
RCC i samverkan
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LM-registret fråga till styrgruppen
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Från RCC kansli
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Socialstyrelsens platsbesök nov 2016
processer och nivåstrukturering

• Processarbetet behöver utvecklas

• Tydlig uppföljning sätt att ge stimulans 

• Processkartläggningar gjorda? patientcentrerade? 

• Processledarnas hemvist

• Utbildning eller särskilda processledare?

• Cancerråden stärka arbetet i sina hemlandsting, knyta vårdprocessgrupper närmare

• Nivåstrukturering nu enskilda diagnoser - ta ett mer samlat grepp ?

• Fokus på ledningsfunktioner, behov att diskutera frågorna vidare i denna grupp. 

• Styrgruppens uppdragsbeskrivning och uppföljning 

• Utveckla kommunikationen mot hemlandstingen och vårdprocessgrupperna.

2016-12-02 SVN



Regional Cancerplan 2018-
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Förslag till kapitelindelning för 
CP 2019-20XX
Prevention
-svarar mot kriterium 1
Vårdprocesser och kunskapsstyrning
-svarar mot kriterium 2, 6, 8
Diagnosövergripande stödprocesser
-svarar mot kriterium 3, 4
Utbildning och kompetensförsörjning
-svarar mot kriterium 5
Klinisk forskning och innovation
-svarar mot kriterium 7
Nivåstrukturering
-svarar mot kriterium 10

Tidsplan:
Rundabordssamtal med Socdep
” cancerstrategins fortsättning ”
tom juli 2017
Tidsplan regional revision
beräknas pågå under 2017 

Beslutsprocess under 2018

Workshops planeras i anslutning till relevanta andra möten. 
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Prevention/
1

• Cx cancerscreening
• Screesco
• Nya planen för levnadsvanor

• Regional preventionsgrupp
• Patient- och närståenderepresentanter
• Fler?

lämpligt möte finns

Ansvarig?

Vårdprocesser och kunskaps-styrning/
2, 4, 6, 10 + SVF

• Vårdprocesser
• Kunskapsstyrning
• Kvalitetsregister
• Nivåstrukturering

• Styrgrupp
• PN-råd
• Processledare
• Koordinatorer
• Fler?

Boka specifikt möte för intressenter vid 
lämpligt tillfälle, anpassa till ev. 
kunskapsstyrningsmöte?

Ansvarig?

• Vilket stöd behöver landstinget i sitt 
SVF-arbete?

• Styrgrupp
• Regional SVF-grupp
• Fler?

I samband med nästa regionala SVF-
möte?

Pia ansvarar?

Stödprocesser/
3, 4

• Rehab
• Palliatio
• KSSK/MVP
• PROM-PREM
• Patientmedverkan

• Styrgrupp
• Regionala grupper för rehab, palliation

och KSSK
• Utvalda processledare
• PN-råd
• Koordinatorer
• Fler?

Hösten 2017?

Ansvarig?

Utbildning och kompetens-
försörjning/
5

• Filippa, Birgitta
• RUR/beslutsfattare
• Fler?

170321, fm/em?

Filippa/Birgitta C ansvarar?

Klinisk forskning och innovation/
7

• Styrgrupp
• Regional grupp för 

forskningssamordning?
• Fler?

Jessica stämmer av med Birgitta S om 
lämpligt möte finns

Ansvarig?

Förslag till workshops



Multidisciplinära ronder i regionen

Kartläggning av lokala, regionala och nationella 
multidisciplinära ronder i regionen Uppsala Örebro

2017-02-09 Jessica Barrefjord/RCC



Tidigare utredningar bla RCC Syd har visat att MDK bidragit till att  
förbättra vårdens kvalitet ur flera synvinklar och MDK används i allt 
större utsträckning både lokalt och regionalt. Några slutsatser från 
tidigare arbeten:

Ronderna har bla. bidragit med

 stärkt samarbetet lokalt inom varje region 
 medfört mindre risk för missförstånd när en patient förflyttas 

mellan vårdnivåer 
 sannolikt förbättrat deltagande i kliniska studier
 bidragit till en förbättring och likadan vård för alla patienter var 

de än bor i landet.

Hur ser arbetet med MDK ut i Uppsala-Örebroregionen?
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Andelen fall som tagits upp på MDK per diagnosgrupp i 
regionen jämfört med riket för diagnosår 2015.

(Data hämtat från kvalitetsregistren/INCA)
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Fördelning över multidisciplinära ronder för respektive tumördiagnos i Uppsala 
Örebro regionen

Tumördiagnos: Nationell 
MDK:

Regional 
MDK:

Lokal 
MDK:

Analcancer X

Barnonkologi X

Blodcancer X X

Bröstcancer X

CUP X

Esofagus/ventrikel X X

Gynekologi X X X

Hjärntumörer X X X

Huvud-hals X X

Hypofys X X
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Tumördiagnos: Nationell 
MDK:

Regional
MDK:

Lokal 
MDK:

Kolorektal/anal X X

Lever/galla X X X

Lungcancer X X

Lymfom X X X

Malignt melanom X X

Njurcancer X X

Pankreas X X

Penis X

Prostata X

Sarkom X

Testis X

Thyroidea X X

Urinblåsa X X



Enkät via survey monkey
Ta reda på hur lokala och regionala MDK-
ronderna fungerade

Samtliga läkare i de regionala 
vårdprocessgrupperna fick ta del av 
enkäten. 

Totalt 230 enkäter, 91 svar, svarsfrekvens 
på runt 40 %
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Antal svar per sjukhus
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Andel som deltar i lokal, regional respektive 

nationell multidisciplinär rond
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Finns svårigheter att delta på MDK? 
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De vanligaste deltagande yrkeskategorier vid 
MDK.
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Fråga om vilken yrkeskategori som saknades mest?
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Måste remiss skickas ?
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Enkäten visar att många har en positiv syn på införandet av 
multidisciplinära ronder och ökningen av de regionala anses vara 
av stor betydelse. 

Ur enkäten framkom behov av:

 En bättre struktur och tidseffektivitet
 En fungerande och förenklad uppkoppling
 Möjlighet till att delta
 Eftersträva kontinuerliga utvärderingar och 

förbättringsmöjligheter

2017-02-09 Jessica Barrefjord/RCC





Införda under 2015
• AML (Akut myeloisk leukemi)
• Huvud- och halscancer
• Matstrupe- och magsäckscancer
• Prostatacancer
• Cancer i urinblåsa och urinvägar

Införda under 2016

Standardiserade vårdförlopp

• Bröstcancer
• Bukspottkörtelcancer
• Cancer i galla och gallvägar
• Cancer utan känd primärtumör (CUP)
• Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa 

symtom
• Hjärntumörer
• Levercancer

• Lungcancer
• Lymfom
• Malignt melanom
• Myelom
• Tjock-och ändtarmscancer
• Äggstockscancer

2017-01-17



Ska införas under 2017          Ska tas fram under 2018

• Analcancer*
• ALL* 
• KLL
• Cervixcancer
• Endometriecancer
• Njurcancer
• Sarkom
• Peniscancer*
• Testikelcancer*
• Tyreoidea
* Undantas för krav på redovisning att patient 
har gått igenom i nov 2017

• Max 5 nya SVF:
– Vulvacancer
– GEP-NET
– Buksarkom
– Ev någon ytterligare 

diagnos

2017-01-17



o 447 mkr i överenskommelse mellan regeringen och SKL 

o 407 miljoner direkt till landstingen

o 18 miljoner för regionalt stöd till RCC
o Regionalt stöd till det  lokala arbetet

o Utvecklingsinsatser inom primärvården (Nytt för i år)

För att få ta del av medlen ska

o de 18 standardiserade vårdförloppen (SVF) från 2015 och 2016 vara införda

o handlingsplaner och rapporter vara framtagna tillsammans med RCC och inlämnade 

o 10 nya SVF ha införts 2017

o PREM-enkät (patientnöjdhet) använts för de 18 SVF som införts

o landstingen få 204 miljoner för inlämnande av handlingsplan 15 mars 2017*

o och få 203 miljoner för redovisning av arbetet enligt inlämnad handlingsplan 1 
november 2017

o *RCC vill ha handlingsplanerna två veckor innan och man måste redovisa att alla 2016 års SVF är införda

Överenskommelse 2017
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Undanträngningseffekter?

• Socialstyrelsen har uppdraget att utvärdera om SVF-
arbetet gör att patienter med lägre behov av vård går 
före patienter med högre behov

• Inget landsting rapporterar strukturerat arbete med 
att undersöka om ev undanträngning skett

• Gemensam definition?
• Hur kan man mäta om undanträngning skett?
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Nordiskt forskningsnätverk SVF

• Ett möte i Sverige hösten 2016
• Nytt möte i Oslo mars 2017, kallelse kommer i jan
• Erfarenhetsutbyte, intresserade forskare inom 

medicinska eller organisatoriska frågeställningar 
kring ”pakkeförlöp”

• Få personer/projekt i Sverige- alarmsymptom och 
kvalitetsutvärdering

• Intressenter i U-Ö-regionen?

2017-01-17 Nationell patientenkät l Gunilla Gunnarsson
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Diagnosövergripande processer
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Finansiering av processledare 

• budgetunderlaget för 2017 och som togs i SVN den 1-2 
juni 2016

• ”I budgetplanen förutsätts som tidigare att 
processledarna i respektive vårdprogramgrupp fortsatt 
huvudsakligen finansieras av sitt hemlandsting 
(tidsåtgång ca 10-20 % per processledare) med viss 
ersättning från RCC. RCC ökar denna ersättning under 
2016 på grund av de stora kraven på 
vårdprocessgrupperna i samband med nivåstrukturering 
och SVF. 

• Vidare ingår i förutsättningarna att statsbidraget om 8 
mnkr används så att regionen efter 2018 inte får 
kostnader i t ex tjänster som automatiskt måste tas över.”

2014-03-14 Namn | Sammanhang



Processer lägesrapport 

Vårdprocess Processledare Klinik
rapport 
2016/17

barnonkologi Eva Turup barnklin, Akademiska ja
blodcancer Martin Höglund hematologi, Akademiska ja
bröstcancer Fredrik Wärnberg kir.klin, Akademiska ja

Henrik Lindman onk.klin, Akademiska
cancerrehabilitering Eva Eliasson Centalsjukhuset Karlstad ja

Helena Granstam Björneklett onk.klin, Västerås
cancerprevention Junia Joffer central förvaltning, LT Dalarna
cervixcancerprevention Bengt Andrae kvinnoklin, Gävle ja

Lovisa Bergengren kvinnoklin, Örebro
esofagus ventrikelcancer Jakob Hedberg kir.klin, Akademiska ja
gynekologisk cancer René Bangshöj kvinnoklin, Örebro

Bengt Tholander onk.klin, Akademiska
hjärntumör vakant ja, JN
huvud- och halscancer Anders Westerborn öron- näsa- halsklin, Örebro ja

Karl Sandström öron- näsa- halsklin, Akademiska
hypofystumörer Britt Edén Engström specialmed, Akademiska
kolorektal cancer Kenneth Smedh kir.klin, Västerås ja
lever och gallvägar Agneta Norén kir.klin, akademiska ja
lungcancer Kristina Lamberg Lundström lungklin, Akademiska

10% vakant
lymfom Daniel Molin onk.klin, Akademiska ja
malignt melanom Frida Jakobsson onk.klin, Örebro

Susanne Vandell Uddströmer hudklin, Gävle
mammografiscreening Joakim Ramos mammografiavd, Västerås ja
njurcancer Benny Holmström urologklin, Akademiska
palliativ vård vakant ja, JN
pancreascancer Britt-Marie Karlson kir.klin, akademiska
prostatacancer Ove Andrén urologklin, Örebro
thyroideacancer Göran Wallin kir.klin, Örebro
uriblåsecancer Per-Uno Malmström urologklin, Akademiska ja
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Processledare saknas!

• Saknas processledare i regionala 
vårdprocessgrupper hjärntumörer och palliativ vård

• Osäkert även för Cancerrehab 2017, väntar på 
klartecken. 

• Fungerar modellen med decentralicerad
finansiering?

• Hur ska uppföljningen ske
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Palliativa råd i 
regionen

2017-02-09 Jessica Nordlander | Koordinator



Bakgrund

2017-02-09 Jessica Nordlander | Koordinator

”De palliativa rådens uppdrag att stärka samverkan mellan kommuner och 
landsting syftar till att alla patienter oavsett ålder ska kunna omhändertas på 
ett professionellt och värdigt sätt. Det innebär att även barn och ungdomar 
under 18 år ska kunna få möjlighet till ett omhändertagande i hemmet inför 

livets slut. Att den palliativa vården fungerar på ett likartat sätt i hela 
regionen är viktigt, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.”

-Utvecklingsplan för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, Cancerplan 2016-2018



Bakgrund

2017-02-09 Jessica Nordlander | Koordinator

• I den regionala cancerplanen finns följande skrivning under Beslutade 
åtgärder, s 17:

• Palliativa råd ska vara införda i alla landsting under 2015 i de fall där 
så inte skett  bildas palliativa råd under 2016. Huvudmännen ska 
genom särskilda avtal ta ett aktivt ansvar för barn och ungdomars 
(under 18 år) palliativa vård, både i hemmiljö och i vård- miljö.

• Landstingen ska också följa upp de sex indikatorerna i Socialstyrelsens 
kunskapsstöd för palliativ vård.



Regional uppdragsbeskrivning

• Ett förslag till gemensam uppdragsbeskrivning för regionens palliativa råd 
togs fram under 2012 och finns tillgänglig på vår hemsida.

• Då den palliativa vården utvecklats såväl regionalt som nationellt med bland 
annat ett nytt vårdprogram 2016 så behövde den gemensamma 
uppdragsbeskrivningen revideras.
Detta är nu utfört av vårdprocessgruppen för palliativ vård och ligger för 
godkännande hos Filippa och Helena.

• Det är mindre förändringar som är gjorda och fortfarande gäller det att 
respektive landsting/region måste vidareutveckla uppdraget utifrån sina 
förutsättningar.

2017-02-09 Jessica Nordlander | Koordinator



Hur ser det ut lokalt?
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Vid senaste mötet med vårdprocessgruppen för palliativ vård 161124 var 
följande råd igång:
• Dalarna
• Sörmland
• Värmland
• Västmanland
• Örebro

• Gävleborg skulle ha uppstartsmöte i december
• Uppsala var ännu inte igång



Forts. Hur ser det ut lokalt?

2017-02-09 Jessica Nordlander | Koordinator

• Hur fungerar det i respektive landsting/region 
utifrån de beslutade åtgärderna i Cancerplanen?

• Vilket behov av utveckling finns?



Långtidsuppföljning 
efter barncancer
-förslag

2017-02-09

Jessica Nordlander | Koordinator



Bakgrund

2017-02-09 Jessica Nordlander | 
Koordinator/projektledare

• Nationellt vårdprogram fastställt i april 2016
• Vårdprogrammet inkluderar alla som 

fått cancerbehandling som barn och 
fram till 18 års ålder

• Det omfattar långtidsuppföljning både 
för de som nu är barn och ungdomar 
samt de som är vuxna



Bakgrund

2017-02-09 Jessica Nordlander | 
Koordinator/projektledare

• Vårdprogrammets mål:
• Att alla individer som har behandlats för 

cancer under barn- och ungdomsår i 
hela Sverige ska erbjudas adekvat 
uppföljning och sjukvård av högsta 
internationella klass

• Att öka sjukvårdens kompetens samt 
medvetenheten om denna patientgrupp

• Att man som överlevare efter 
barncancer ska vara välinformerad och 
delaktig i sin uppföljning



Hur ser det ut regionalt?
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Koordinator/projektledare

• I Uppsala-Örebroregionen insjuknar varje år ca 75 personer under 18 
år.

• Av dessa botas idag drygt 80%.
• Av dessa ca 60 patienter räknar man med att 40-45 drabbas av 

minst en biverkan (60-80% av överlevarna)
• Många får sina sena biverkningar före 18 års ålder, medan andra 

biverkningar kan komma efter flera decennier
• De organ som ofta drabbas och där det är viktigt att hitta 

biverkningarna i tid är sköldkörteln, bröstkörtlar, hjärta och njurar. 
Det finns därför regler för vilka patienter som skall screenas och hur 
det ska utföras i vårdprogrammet

• För att denna uppföljning skall vara möjlig krävs en sammanhållen 
organisation i regionen som ansvarar för detta



Hur ser det ut regionalt? Forts.
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Koordinator/projektledare

• Överföringsmottagning finns för alla som fyller 18 år
• Mottagningen syftar dels till att ge patienten en skriftlig och 

muntlig sammanställning av sjukdomen och dess behandling 
men också till att informera patienten om riskerna för senare 
biverkningar

• Seneffektsmottagning finns i dagsläget på Uppsala Akademiska 
sjukhus, följer dock inte upp alla berörda patienter

• Finns förslag om att denna mottagning ska organiseras om och då 
omfatta alla patienter som inkluderas i vårdprogrammet



Förslag

2017-02-09 Jessica Nordlander | 
Koordinator/projektledare

• RCC Uppsala Örebro sätter samman en arbetsgrupp som får i 
uppdrag att ta fram ett förslag på hur en seneffektsmottagning för 
sjukvårdsregionens patienter skulle kunna se ut utifrån direktiven i 
vårdprogrammet

• Vi önskar nu en representant från respektive region/landsting 
till denna arbetsgrupp, återkom med namn till Jessica 
Nordlander senast ??

• Detta förslag presenteras sedan för Samverkansnämnden i Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion som får ta beslut i frågan
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Cecilia Arving och Jessica Nordlander | 

Cancerrehabilitering

Specialiserad rehabilitering inom 
cancervården i Uppsala-Örebro regionen
och 
Projekt Bäckenrehabilitering 

lägesrapport från Cecilia Arving och 
Jessica Nordlander



Specialiserad rehabilitering inom 
cancervården i Uppsala-Örebro regionen

2017-02-09 Cecilia Arving och Jessica Nordlander | 
Cancerrehabilitering

Syfte

• skapa ett underlag för ett fortsatt 
arbete med cancerrehabiliteringen 
på olika nivåer

• så att alla patienter och deras 
närstående oavsett var de bor i 
regionen får tillgång till likvärdig 
och jämlik cancerrehabilitering



Specialiserad rehabilitering inom 
cancervården i Uppsala-Örebro regionen

2017-02-09 Cecilia Arving och Jessica Nordlander | 
Cancerrehabilitering

Resultat
Litteraturen visar att 20-45% av patienterna skattar 
medelstora till stora behov av rehabiliteringsinsatser 
vid diagnos och 6 månader senare

Vanligast förekommande rehabiliteringsbehov var: 
• Psykosociala problem/psykologiska (11-40%)
• Information/hälso-sjukvårdsorganisation(8-36%)
• Fysisk funktion/dagliga aktiviteter(12-33%)
• Sexuell funktion (15-23%) 

Intervjustudien och tidigare kartläggningar visade:
• rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsresurser finns
• problemet många gånger består i 

• okunskap
• regelverk inom hälso- och sjukvårdens organisation/system förhindrar att man kan utnyttja 

befintliga resurser
• olikheter bland vårdpersonalen avseende hur cancerrehabilitering definieras och vilka 

patienter som är i behov av cancerrehabilitering 



Specialiserad rehabilitering inom 
cancervården i Uppsala-Örebro regionen

2017-02-09 Cecilia Arving och Jessica Nordlander | 
Cancerrehabilitering

Utredningen föreslår:

1. Regionalt cancercentrum (RCC) tar fram en 
kommunikationsplan med fokus på ett 
kunskapsutbyte avseende cancerrehabilitering 
mellan verksamheterna inom respektive 
landsting och inom regionen

2. En modell på nivåstrukturering avseende 
cancerrehabilitering inom Uppsala Örebro 
regionen testas i begränsad omfattning inom 
ramen för ett nationellt projekt, 
Bäckenrehabilitering vid cancersjukdom



Projekt Bäckenrehabilitering vid cancer 
– ett nationellt och regionalt arbete

Nuläge:
• Den nationella arbetsgruppen har 

rapporterat sitt arbete muntligt till 
RCC i Samverkan i början av januari 
2017

• Den skriftliga slutrapporten ska vara 
inlämnad 31 januari 2017

Vad händer härnäst nationellt?
• Efter rapportens godkännande 

kommer besked om/hur det nationella 
arbetet ska fortskrida inom 
bäckenrehabiliteringsområdet

2017-02-09 Cecilia Arving och Jessica Nordlander | 
Cancerrehabilitering



Projekt Bäckenrehabilitering vid cancer 
– ett nationellt och regionalt arbete

Nuläge:
• Kartläggning
Två kartläggningar och en förberedande utredning om behovet av 
avancerad och mycket avancerad cancerrehabilitering har genomförts

• Regional referensgrupp
Patient- och närståenderepresentanter har regelbundet lämnat synpunkter 
och feedback:

- kartläggning av tillgängliga resurser 
- öppna upp landstingsgränserna i regionen vad gäller 

rehabilitering
- gör Min vårdplan med rehabiliteringsplan känd för 

vårdpersonal/patienter

• Nätverk
Vid 2016 års början fanns inget utbrett samarbete vad gäller 
bäckenrehabilitering vare sig inom landstingen eller inom 
sjukvårdsregionen. Detta identifierades som ett viktigt område att förbättra

• Regional samverkansmodell
Där man i så hög utsträckning som möjligt ska använda dagens resurser i 
respektive landsting där dom finns idag, men via kunskapsutbyte vid en 
regional multidisciplinär konferens (MDK) kunna komplettera de givna 
insatserna
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Projekt Bäckenrehabilitering vid cancer 
– ett nationellt och regionalt arbete

Vad händer härnäst regionalt?

• Informationsmöten runt om i 
regionen under januari-mars 
2017

• Nätverksträff i Uppsala 30/5 2017

• Test av regional 
samverkansmodell under 
hösten 2017
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