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Nytt från RCC september 2019

• Cancerplanen, ny nationell ansats
RCC-sam workshop i Marstrand 190820-21

• Överenskommelse mellan staten och SKL om kortare väntetider i 
cancervården 2019-06-24

• Organiserad prostatacancer testning

• Diagnostik av melanom

• Läkemedelsregistret
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”Långsiktig inriktning..”, Socialdepartementet maj 2018

”…syftet…är att skapa tydlighet kring hur regeringen 
vill att det nationella arbetet med cancervården ska 
utvecklas inför framtiden. Inriktningen fokuserar på 
arbetet fram till 2025, men … också ett 
antal…mål…med ännu längre tidshorisont.”

Olika avsnitt:
• Regeringens vision för framtidens cancervård
• Cancer nu och i framtiden
• Att förebygga cancer samt upptäcka cancer tidigt
• Att stärka patientens ställning och åstadkomma 

jämlik cancervård
• Kompetensförsörjning och kunskapsluckor
• Cancervårdens ledning och styrning
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RCC i samverkans internat i Marstrand 20 – 21 augusti 2019

Genomgång av framtida uppgifter med diskussion och 
framtagande av gemensamma visioner för de tio punkterna 
samt delmål och aktiviteter.

Underlag för en sammanhållen nationell cancerplan

Arbetet inte klart, fortgår under hösten

Hur hanterar RCC innehållet i regeringens
långsiktiga inriktning?



Överenskommelse mellan staten och SKL 
om Kortare väntetider i cancervården 

170328

2019-06-24



Överenskommelse 2019
• Bygger i stora delar på tidigare överenskommelser 2015-2018
• Delar i överenskommelsen:

– Ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp
– insatser inom barncancervården (NYTT!)
– ytterligare insatser på cancerområdet.

• Totalt 446 000 000 kronor avsett för olika insatser som syftar till att korta 
väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik. 

• Ersättningen fördelar sig på följande insatsområden:
– 340 000 000  kronor avsett som stimulansmedel för SVF till landstingen.
– 9 000 000 kronor till SKL för nationellt stöd för SVF-arbetet
– 18 000 000 kronor för regionalt stöd till respektive RCC
– 60 000 000 kronor avsätts för insatser inom barncancervården varav 54 000 000 

kronor till arbetet vid landets barncancercentrum och 6 000 000 avsätts till RCC 
för regionalt stöd till barncancercentrumen.

– 19 000 000 kronor för övrigt arbete inom cancerområdet, bl.a. utveckling av 
nationella vårdprogram, läkemedelsregistrering, organiserad 
prostatacancertestning, prevention och tidig diagnostik av hudcancer 



Överenskommelse kvinnors hälsa
• 10 miljoner kronor till bäckenrehabilitering:

– Processledare Maria Hellbom
– Stöd till respektive RCC 1,5 miljoner

• 1 miljoner kronor graviditet och cancer
– Vägledning framtagen
– Patientinformation nästan klar
– Stöd till utbildningsinsatser- RCC väst ansvarig 

• 5 miljoner kronor för cancerscreening
– pengar till pilot sthlm (väst fick på förra årets budget) 0,4 milj
– Forskningsprojekt Joakim Dillner/Charlotta Sävblom
– Utveckling av generiskt kallelsesystem?
– Mammografi?
– Kolorektal- flytta medel till ”övriga insatser”?
– projektledare för screening?
– Annat?



Övriga insatser 2019 - 19 miljoner kronor
Insatser Kostnader (tkr)
• RCC i samverkan (Personal, kommunikation, webb, möten, cancerstrat 10 år) 7400

• Fortsatt arbete med nationella vårdprogram 2000

• Nationell nivåstrukturering 2500

• Cancerläkemedel 3700
– Medel till kliniker för registrering
– Nac-gruppen samt ersättning Freddie

• Patientinformation regimbibliotek 500
– Projektledare i väst

• Prevention och tidig diagnostik av hudcancer 500
– Vad ska vi göra (se nästa bild)

• Generellt införande av screening för tjock- och ändtarmscancer 1 700 
– Generiskt kallelsesystem
– Utbildning (stöd för generellt införande)

Organiserad prostatacancertestning 1 300
– Generiskt kallelsesystem
– Nationell arbetsgrupp ordförande 20%

• Modul till kvalitetsregister för uppföljning av rehabilitering för cancerpatienter

• Cancerpatienter och kliniska studie 300
– Workshop om vägen framåt?

• Min vårdplan- (Lina och Karin konsulter under hösten?Ta från RCC norr?)

Summa 19 900
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Fördelning av medlen till barncancerområdet
• 60 000 000 kronor avsätts för arbetet vid  landets barncancercentrum. 
• Utbetalning av dessa medel sker i samband med att överenskommelsen 

beslutas.SKL fördelar medlen genom RCC i samverkan. Medlen fördelas 
lika mellan landets barncancercentrum i de sex sjukvårdsregionerna.

• Av dessa avsätts 54 000 000 kronor till arbetet vid landets 
barncancercentrum och 6 000 000 avsätts till RCC för regionalt stöd till 
barncancercentrumen 



Organiserad prostatacancer testning – nytt!

• Ove Andrén har slutat i Örebro, klivit av processledarrollen för PC

• Ny urolog-processledare för prostatacancer är Hampus Nugin

• Hampus Nugin får också rollen som koordinator för OPCT i UÖ-regionen

• Ola Bratt är ordförande i nationella OPCT-gruppen, första mötet 190906

• En viktig ändring i NVP-prostatacancer är att MR ska göras inför biopsi

• Hampus kommer att ta kontakt med alla regioner och styämma av hur man 
hanterar den nya rekommenderade algoritmen som givetvis kommer att 
vara en utmaning på sina håll
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Randomiserad studie där 500 män med misstanke om Prostatacancer (PSA   el susp 
palpationsfynd), men som inte tidigare biopserats slumpades mellan:
MR -> MR-ledd biopsi/ingen biopsi och Ultraljudsledd 10-12 core biopsi

Resultat:
MR: 28% slapp biopsi
Gleason ≥ 3+4 med MR var 38 % vs 26 % i ultraljudsgruppen
Gleason 3+3 med MR var 9 % vs 22 % i kontrollgruppen



Nivåstrukturering:
Dialogmöten Prostatacancer- och njurcancervård
I Uppsala-Örebroregionen: Västerås 2019-08-22; Falun 
2019-08-30; Nyköping 2019-09-05; Uppsala 2019-09-05;
Karlstad 2019-09-09

RCC: Johan Ahlgren, Pia Jestin & Helena Björkman
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Övergripande konklusioner från dialogmöten hösten 2018

• Urologin behöver ett omtag, gällande prostatacancer- och 
njurcancerkirurgin

• Övergripande produktionsplanering – prostatacancer lämplig pilot

• Resultatrapporter ska inkludera kvalitetsparametrar

• Onkologin behöver tas med i diskussionen på ett tydligare sätt
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Prostatacancer, antal fall och täckningsgrad 2011 - 2018
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Antal prostatektomier i Uppsala-Örebroregionen 2011 - 2018
Sjukhus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011-18
Akademiska Uppsala 65 64 58 72 116 154 117 107 753
Karlstad 61 73 91 118 132 164 157 157 953
Falun 26 20 17 24 16 26 56 44 229
Gävle sjukhus 24 21 19 35 15 7 0 0 121
Hudiksvall 0 0 0 12 19 0 0 0 31
Katrineholm 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Eskilstuna 31 34 32 29 25 48 50 47 296
Nyköping 16 0 13 12 15 20 14 14 104
Örebro 35 31 16 8 39 44 46 48 267
Västerås 50 32 31 39 47 81 64 51 395
Inom regionen 308 275 277 349 425 544 504 468 3150
Utanför regionen 50 73 63 51 89 131 101 137 695
Totalt 358 348 340 400 514 675 605 605 3845
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Prostatektomier inom resp utanför U-Ö regionen,
2011 - 2018
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Prostatektomier per opererande sjukhus, 2011 - 2018
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Prostatektomier, utförande sjukhus vs. patientens hemlandsting landsting 2018
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Njurcancer, antalet fall och täckningsgrad 2011 - 2018
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Njurcancer, antal operationer inkl radiofrekvensbehandlingar, 2011 - 2018
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Njurcancer
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2016 1 op; 2017: 1 op; 2018: 1 opUtanför regionen

Njurcancer, resektioner
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Njurcancer, antal radiofrekvensbehandlingar per sjukhus och år
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Nivåstruktureringsdialog- urologi

1) Hur skulle vi vilja organisera och fördela kirurgi (nefrektomier, njursparande op samt annan 
lokal intervention) i vår sjukvårdsregion? (förutsätter att bemanningen är ungefär som idag).

2) Kan den sjukvårdsregionala fördelningen av njurstensbehandling användas som en 
utjämnande delverksamhet eller på annat sätt bidra till att underlätta en omfördelning av 
prostata- och njurkirurgin?

3) Kan den sjukvårdsregionala fördelningen av TUR-P vid hyperplasi användas som en 
utjämnande delverksamhet eller på annat sätt bidra till att underlätta en omfördelning av 
prostata- och njurkirurgin?

4) Kan de urologiverksamheter som är relativt väl bemannade parvis tandemkopplas med en 
lågbemannad verksamhet i annan region?

5) SVN:s ledningsgrupp har beslutat att en sjukvårdsregional produktionsplanering bör införas 
för att uppnå ett optimalare resursutnyttjande och kortare väntetider. Enligt förslaget ska 
sådant samarbete inledas kring radikala prostatektomier hösten 2019. 
Möjligheter/svårigheter med detta?



Satsning på 
hudcancer



Teledermatoscopi

Malignt Melanom

Tack till Susanne Uddströmer Hud Mott Gävle!









SVF Melanom Gävleborg
70% målet 2018
= 173% (hittat fler än förväntat utifrån cancerregistrets statistik)

80% målet 2018
= 76%
(För 2019 = 79%)



Förslag på insatser inom tidig upptäckt av hudcancer
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• Diskussion på RCC i sam 2019-09-10
– Se till att en hälsoekonomisk analys tas fram
– Borde gå att bygga på en analys från Gävleborg

även Region Syd har också visst underlag till 
frågeställningen

• Kontakt med Olle Larkö VG-reg angående 
utbildninsinsats för teledermatoskopi i RCC:s regi
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Inrapportering per 
region helåret 2018:

Jönköping i topp med 49,4 
per 100 000 inv

Stockholm i botten med 
12,3 /100 000

UÖ-regionen:
Uppsala 45
Värmland 43,7
Dalarna 37,7
Örebro 32,7
Sörmland 26,3
Västmanland 19,6
Gävleborg 19,0
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Orsak till att behandlingen avbröts



RCC-
styrgruppsmöte

Uppsala Örebro Regionen
Uppsala 2019-09-11

Johan Ahlgren
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Slut på bildspelet!



Tarmcancerscreening – nuläge regionalt

• Dalarna, Örebro och Värmland kommer att starta screeningen under hösten. 

• Södermanland och Gävleborg planerar för start efter årsskiftet. 

• Dessa landsting/regioner är positiva till att ansluta sig till ett gemensamt 
screening kansli. 

• Uppsala och Västmanland – ännu inget klart beslut. 

• Sjukvårdsregionalt möte under början av hösten. Bl.a. diskussion kring 
information till allmänheten.

• Nationellt videomöte för kommunikatörer 24 sept

2019-10-07 Pia Jestin | Styrgruppsmöte sept 2019



Tarmcancerscreening – nuläge nationellt

• Nat kvalitetsregister klart, SvReKKS, Daniel Sjöberg registerhållare

• Nationellt vårdprogram för tarmcancerscreening ska tas fram

• Koloskopiutbildning: 
– Nationell utbildningsgrupp skapad med representanter från samtliga 6 

regioner, medicin- och kirurgläkare samt skoperande sjuksköterskor
– Stefan Willmarsson är ordförande för gruppen. RCC i samverkan och 

finansierar verksamheten för 2019
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Patologi

• Vid ca 30-40% av screeningskopierna leder till provtagning 
som skickas för patologisk analys

• Fullt utbyggd screening kommer att innebära 5 000-6 000 
preparat/år 

• Svensk patologisk förenings grupp för tarmpatologi (KVAST-
gruppen) deltar i arbetet
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SVF – hur ser fortsättningen ut?

• Rapport till departementet 15 november

• Kvalitetssäkring av SVF-registrering

• Utvidgning av vårdförloppen?
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1) redogöra för hur de fortsätter att arbeta med införda 
standardiserade vårdförlopp 
2) redovisa nuläget per standardiserade vårdförlopp, i 
relation till målet för 2020 
3) redovisa hur enkäten för att mäta patienternas 
upplevelser av cancervården (PREM) har använts under 
2019 
4) analysera och redovisa vilka eventuella förändringar de 
ser att de kommer att behöva göra avseende t.ex. 
infrastruktursatsningar och kompetensförstärkning för att 
kunna nå upp till målet 2020 för varje standardiserat 
vårdförlopp  
5) redovisa hur man har arbetat med kvalitetssäkring av 
data.



SVF – hur ser fortsättningen ut?

• Rapport till departementet 15 november

• Kvalitetssäkring av SVF-registrering

• Utvidgning av vårdförloppen?
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Till 

Styrgruppen för RCC Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

 

Vi noterar med tillfredsställelse att RCC:s styrgrupp enligt protokoll 14 maj 
beslutat om ett nytt försök att nivåstrukturera prostatacancervården i 
sjukvårdsregionen. 

Tyvärr tycks ambitionen dock vara begränsad till översyn av urologklinikerna och 
kirurgin. Enligt vår mening är syftet med nivåstrukturering betydligt vidare, dvs. 
att sträva efter att skapa effektivast möjliga vårdflöde för patienterna i 
diagnosgruppen med utgångspunkt dels från lagens krav om god, tillgänglig och 
likvärdig vård dels från gällande nationella vårdprogram. 

Prostatacancervården i sjukvårdsregionen är närmast kaotisk med många små 
enheter, akuta bemanningsproblem på åtskilliga håll, tillfälliga lösningar, och 
stafetter. Färska exempel är att Dalarna nu helt saknar egen RALP-operatör för 
prostatacancer och att de flesta i prostatateamet vid onkologen i Uppsala hoppat 
av. Patienterna saknar i många fall fast vårdkontakt och måste på egen hand 
försöka navigera sig fram. Det yttersta uttrycket för bristerna är de extrema 
väntetiderna. I bild 1 nedan jämförs antalet så kallade icke värdeskapande, 
onödiga väntedagar till kirurgi för bröstcancer och prostatacancer i regionerna. 
Skillnaderna är provocerande eftersom det inte finns någon medicinsk förklaring, 
bara olika prioritering.  

Det vanliga försvaret är resursbrist. Det är säkert delvis korrekt. Incidensen har 
dubblerats de senaste 20 åren och kommer att öka ytterligare med den nu av 
Socialstyrelsen påbjudna översynen av den diagnostiska verksamheten. 
Prevalensen i landet har tredubblats till idag över 110 000 och ökar med cirka 
4 000 per år, vilket innebär ett ständigt växande behov av uppföljning (se bild 
2). Trots denna dramatiska utveckling är resurser och organisation i stort sett 
oförändrade. 

Vår uppfattning är dock att man innan nya resurser diskuteras måste se till att 
existerande resurser används optimalt. Utan tvekan finns stora vinster att hämta 
i ett effektivare arbetssätt. Till exempel skulle en bättre uppdelning behöva göras 
mellan den nära vården och klinikvården. En mycket stor del av utredning, 
diagnostik, uppföljning etc. skulle kunna hanteras i öppenvårdsmottagningar 
bemannade med specialistsköterskor och med tillgång till urologisk och 
onkologisk kompetens samt MDK. Urologklinikerna, som nu är överlastade med 
uppföljningsuppgifter av öppenvårdskaraktär, skulle kunna specialiseras. Kirurgin 
skulle behöva koncentreras till betydligt färre enheter (se nationella 
vårdprogrammet) med större och därmed stabilare bemanning, kvalitetssäkring 
samt utbildnings- och forskningsuppdrag. På samma sätt behövs en strukturell 
översyn av strålbehandling och mer avancerad onkologi. 



Med denna organisation skulle patienterna ha sin fasta vårdkontakt och 
kontinuitet tillgodosedd av öppenvårdsmottagningarna, minst en per region. Det 
gäller patienter under utredning (inklusive organiserad PCa-testning), 
behandlingsplanering, aktiv monitorering och all annan uppföljning som inte 
kräver inläggning. Bildtekniken, främst bpMRI är en vanlig flaskhals (teknik, 
kompetens) som omedelbart behöver byggas ut eftersom det nu rekommenderas 
som standard vid diagnos. Biopsering bör kunna utföras vid 
öppenvårdsmottagningarna men förutsätter tillgänglig patologi. För radikal 
behandling, vanligen RPE och RT, och åtgärd vid återfall skickas patienten till 
berörd klinik. Detsamma gäller vid behov av mer avancerad rehabilitering och 
onkologisk vård.  

För den fortsatta hanteringen av detta ärende erbjuder vi naturligtvis vår aktiva 
medverkan. 

 

2019-08 25 

Håkan Florin, ordf ProLiv Värmland 
Miguel Basquas, ordf TPro Örebro 
Lars-Börje Hellberg, ordf Pcf Gävleborg 
Jan Cederhus, ordf Näckrosbröderna Sörmland 
Arne Ludvigsson, ordf ProLiv Dalarna 
Claes-Henrik Falck, ordf Arosgubben Västmanland 
Bernt Åslund, ordf Pcf Uppsala 
Stig Lindahl, ordf RCC:s patient- och närståenderåd 
Calle Waller, regionala vp-gruppen samt vårdpol. talesman PCF 
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Bild 2 

            

 



Info om:
-Barncancersatsningen
-Min Vårdplan på 1177.se 
(eMVP)
-Uppföljning MDK-enkät
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Barncancersatsningen
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Barncancersatsningen
• Överenskommelse 2019

– Bygger i stora delar på tidigare överenskommelser 2015-2018
– Insatser inom barncancervården (NYTT!)

• Totalt 446 000 000 kronor avsett för olika insatser som syftar till att korta 
väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik. Fördelar sig på 
följande insatsområden:

– 340 000 000  kronor avsett som stimulansmedel för SVF till landstingen, lite 
mindre än förra året.

– 9 000 000 kronor till SKL för nationellt stöd för SVF-arbetet
– 18 000 000 kronor för regionalt stöd till respektive RCC
– 60 000 000 kronor avsätts för insatser inom barncancervården varav 54 000 000 

kronor till arbetet vid landets barncancercentrum och 6 000 000 avsätts till RCC 
för regionalt stöd till barncancercentrumen.

– 19 000 000 kronor för övrigt arbete inom cancerområdet, bl.a. utveckling av 
nationella vårdprogram, läkemedelsregistrering, organiserad 
prostatacancertestning, prevention och tidig diagnostik av hudcancer 
27 milj förra året.
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Långsiktig inriktning för den nationella arbetet med 
cancervården

1. Förebygga och upptäcka cancer tidigt
2. Bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård,
3. Mer sammanhållna vårdprocesser där endast 
medicinskt motiverade väntetider förekommer
4. En mer välfungerande kompetensförsörjning
5. En mer effektiv kunskapsstyrning
6. Goda metoder för att samla och sprida fördjupad 
patientinformation om cancer
7. En mer effektiv och ändamålsenlig ledning och 
styrning av cancervården
8. En stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat 
stöd till närstående
9. Bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och 
innovation
10. En stärkt cancervård för barn och unga
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Barncancerområdet
”Barncancer är ett prioriterat område för regeringen inom ramen för arbetet 
med att stärka cancervården. Det är ett historiskt sett välfungerande område 
och överlevnaden i barncancer ökar. Ny statistik visar att överlevnaden i 
barncancer är ca 85 procent. Men i likhet med vården och cancervården i övrigt 
står även barncancerområdet inför en rad utmaningar, inte minst när det gäller 
långtidsuppföljning och kompetensförsörjning. Övergången till 
vuxenvården är också ett område som behöver stärkas. 

I varje sjukvårdsregion finns ett barncancercentrum. Inom ramen för denna 
överenskommelse ingår ett antal åtgärder som syftar till att stärka 
verksamheterna vid dessa.”
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Varje barncancercentrum ska
• Analysera vilka utvecklingsområden som finns nationellt och i varje 

sjukvårdsregion. I detta ingår att analysera
– behov av kompetensförsörjning
– kvalitetsförbättring i vården
– samordning mellan landsting samt mellan barn och vuxenvård.
Analysen ska kunna fungera som ett underlag till det fortsatta nationella arbetet 
med att stärka barncancervården. Barns egna erfarenheter och åsikter ska 
efterfrågas och beaktas. 

• Kartlägga vårdprocesserna på barncancerområdet, som underlag till ett 
framtida arbete med att ta fram vårdprogram och standardiserade vårdförlopp på 
barncancerområdet.

• Arbeta med den fortsatta implementeringen av vårdprogrammet 
långtidsuppföljning efter barncancer med fokus på övergången mellan barn-
och vuxenvård . 

Arbetet med analys, kartläggning och implementering ska framgå av en rapport som 
skickas till RCC i samverkan och sedan till Socialdepartementet 15 nov
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Samarbete RCC och barncancercentrum
• Arbetet med analys, kartläggning och implementering ska framgå av en 

rapport som skickas till RCC i samverkan. RCC i samverkan ska i god tid 
kommunicera vid vilken tidpunkt som rapporteringen ska ske. Återkommer 
så snart vi vet!

• RCC stöttar respektive barncancercentrum med analys och kartläggning 
samt med rapporteringen till SKL genom RCC i samverkan. 

• RCC i samverkan ansvarar för den samlade rapporteringen till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2019

190912 Jessica Nordlander | RCC Styrgrupp



Hur gör vi?
• Johan Arvidsson 
• Eva Turup
• Ulla Martinsson

• Annika Larsson
• Jessica Nordlander
• Johan Ahlgren

• Försöker jobba brett; involverar barn- och vuxenvården, redan befintliga 
grupper etc

• Vi har gjort ett bra förarbete!
• Remissförfarande
• Synkar oss nationellt
• Fortsatt dialog om vad pengarna ska gå till utöver framtagande av rapport
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Min vårdplan på 1177.se
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Min vårdplan på 1177.se Sjukvårdsregion Uppsala/Örebro

Samarbete
mellan våra sju regioner 
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Min vårdplan på 1177.se Sjukvårdsregion Uppsala/Örebro

Diagnoser på G i vår sjukvårdsregion

Bröst

ProstataHuvud- och hals

Tjock- och ändtarm

Hjärna

Pankreas
Testis

Myelom

Gyn
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Min vårdplan på 1177.se Sjukvårdsregion Uppsala/Örebro

Diagnoser som har startat

• Huvud/hals, Nya Karolinska , Universitetssjukhuset Örebro, Visby Lasarett

• Tjock/ändtarm, Blekinge sjukhus, Sunderby sjukhus, Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett, 

• Bröst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södersjukhuset, Visby Lasarett

• Prostata, Blekinge sjukhus, Region Östergötland, Linköping,

• Lunga, Länssjukhuset Kalmar

• Malingt melanom, Kristianstad

• Hjärntumör, Nya Karolinska
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https://www.1177.se/Gavleborg/
https://npo.sjunet.org/SelectPatient
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4qaL35qjkAhXNiIsKHarvBwYQjRx6BAgBEAQ&url=https://personal.1177.se/&psig=AOvVaw06OhRDRBqAlRLUs3lDnkIv&ust=1567192700479842
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Information om cancer på Stöd och behandlingsplattformen på 1177.se

70% av innehållet är 
lika för alla diagnoser

30% av innehållet 
är 
diagnosspecifikt
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https://www.inera.se/tjanster/stod_behandling/


Så här bygger man Min vårdplan cancer i Stöd och behandling på 1177 idag:
• Man bygger ett program för varje diagnos (vilket kan innebära ca 30 olika program)

• Meddelandefunktion (finns redan på 1177.se)

• Planeringsverktyg (finns redan i mina bokade tider på 1177.se, du ser även alla bokningar som du har
haft i journalen på 1177.se)

• Rehabplan (finns i journalen på 1177.se)

• Sammanfattning av vårdtid (finns i journalen på 1177.se)

• Uppföljning efter behandling (finns i journalen på 1177.se)

• Formulär (finns i formulärtjänst på 1177.se)

• Information om cancersjukdom, utredning, vård, behandling och rehabilitering (denna del
saknas idag och behöver erbjudas till patienten)

Alla regioner har ännu inte kopplat på samtliga e-tjänster men satsningen borde ligga på att regionerna
lägger fokus på att börja erbjuda dessa grundläggande redan befintliga tjänster och då återstår endast för
RCC att erbjuda patientinformation vid cancer via stöd och behandlingsplattformen.
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Förslag på hur vi kan erbjuda patientinformation vid cancer via Stöd och behandling
på 1177.se samtidigt som patienten får de andra delarna av Min vårdplan cancer via
redan befintliga e-tjänster på 1177.se.

• Vi bygger endast ett program (istället för ett för varje diagnos)

• Ca 70 % av informationen är allmän och handlar om information som gäller samtliga patienter tex
medicinsk utrustning, röntgen och provtagning samt rättigheter och allmänna egenvårdsråd vid cancer.

• Dessa 70% finns redan framtagna idag av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och
min vårdplan. Denna del bör ses över varje år så den går i linje med vårdprogrammet.

• De resterade 30 % är diagnosspecifik information och bör tas fram av respektive vårdprogramgrupp.
Det gäller ca 7 rubriker som ska innehålla utredning, diagnos, behandling och uppföljning. Denna text
bör också ses över en gång per år för att gå i linje med vårdprogrammet.

• Allt sätts samman i ett Stöd och behandlingsprogram på 1177.se för att ge patienten information vid
cancer.
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Ingen dubbeldokumentation för vårdpersonalen

Det enda som kontaktsjuksköterskan behöver göra för att erbjuda denna typ av informationsprogram är att
starta programmet för patienten och välja vilken/vilka diagnoser patienten har samt klicka på visa eller dölj
olika informationsmängder för patienten. Resterande bitar i Min vårdplan cancer sköts via redan befintliga
tjänster så som journalen och andra e-tjänster på 1177.se.
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Hur jobbar vi framåt?

• Nationell avrapportering har skett efter sommaren, projektledarna får 
förlängt uppdrag. Uppdragsbeskrivning presenteras i oktober

• RCC i Samverkan har beslutat om att ”Information om cancer” även fortsatt 
ska hanteras nationellt. Vi väntar besked om vem som ska stå som utgivare, 
granskare och reviderare av dessa texter

• Ida Kedling (projektledare) jobbar kvar till januari -20 i vår sjukvårdsregion
• Irene Vasberg arbetar under samma period 20% som sjukvårdsregional 

designer
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Uppföljning MDK-enkät
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Uppföljning av sjukvårdsregionala MDKer
• Uppföljning av 2016 års genomgång av MDK:er, med fokus på de 

sjukvårdsregionala konferenserna

• Genererar underlag för såväl generella som diagnosspecifika 
förbättringsarbeten utifrån beslut i Cancerplanen 2019-2021

• Enkät genomförd under maj-juni 2019.

• Spridd via vårdprocesskoordinatorer vid RCC till sjukvårdsregionens 
vårdprocessgrupper, sjuksköterskenätverk och arbetsgrupper.

• Totala antalet respondenter: 268 (n=91 vid 2016 års enkät)

• Totalt antal frågor: 32 st, varav 24 är kompletterade med fritextsvar. 
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Resultat
• Styrkor:

– Schemalagda med rätt intervall (91%)

– Betyg 4,2 (skala 1-5) för det allmänna intrycket av de sjukvårdsregionala ronderna 
(spridning 3,7-4,7 mellan diagnoserna)

– Respondenterna skattar betydelsen av MDK att säkerställa rätt och jämlik vård till 
4,7 (skala 1-5)

– 95% av de svarande uppger att rätt patienter diskuteras oftast/alltid

• Svagheter:
– Ca hälften av de svarande har inte schemalagd tid avsatt till för- och efterarbete

– Tekniken (bild och ljud) fungerar oftast men kan bli bättre i vissa fall

– 35% uppger att de har svårigheter att delta (främst pga schematekniska skäl)

– Vissa MDK:er önskar tydligare struktur kring anmälan, föredragande och beslut 
samt stöd vid dokumentation

– Endast 20% uppger att man alltid beaktar deltagande i kliniska studier vid MDK
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Hur jobbar vi vidare?
• Genomförda förbättringar:

– Nationellt styrdokument 2019
– Specifika satsningar för de VPG som önskat fokusera på detta under 2016-17, ex. 

framtagande av rutiner och checklistor

• Pågående arbete:
– Fokusområde för alla VPG under 2019-20 tillsammans med andra ”övergångar” 

inom och mellan regioner i sjukvårdsregionen

• Nationellt pågående arbete:
– RCC bistår INERA med referensgrupp avseende utveckling av MDK:er med fokus 

på IT-system
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