






Nytt från RCC november 2018
• Ny Nationell  Cancersamordnare – Bea Melin slutar vid årsskiftet

rekrytering inne på sluttampen ”mycket kvalificerade sökande”

• Nivåstruktureringen – Svensk kirurgisk förening diskussion per 
videolänk 30 okt

• Cancerfondsrapporten 2019
Sex olika rapporter med regional inriktning
Förmiddagsseminarium i alla Sjukvårdsregioner

• Bäckenrehabiliteringen

• Nya resultat från PREM-enkät Q1 2018

• Registerfrågor

• Läkemedelsregistret
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Nytt från RCC november 2018
Bäckenrehabilitering, Vägledning publicerad samt ny koordinato:r
Ida Kedling
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Resultat av PREM-
enkät SVF Q1 2018
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Skillnader mellan SVF bröstcancer och 
Urinblåsecancer q1 2018

skillnader emotionellt stöd och delaktighet
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Nytt från RCC

• Registerverksamheten, fortsatta svårigheter
– Nytt gynregister (väntetider)
– Ökning av hudcancerfall – fall vs individer behov av ensning!?
– Register allt mer komplexa
– Totalt 9-10 medarbetare varav 4 nya 2018, inskolningen tar tid
– En del sjukfrånvaro
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A=Prostatacancer
D=Multipelt myelom
E=Prostatacancer
I=Melanom
K=Multipelt myelom
N=Melanom, 
njurcancer, 
lungcancer bla
O=Ovarialcancer, 
(bröstcancer)
P=Bröstcancer
Pem=Melanom
Lungcancer
Hodgkins lymfom
Urotelial cancer
Huvudhalscancer av 
skivepiteltyp
Pert=Melanom
T=Melanom
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Det så kallade minidatasetet:
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Data har tagits från flera olika register där RFCL står för 3/4
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Antal rapporterade behandlingar per region:
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Antal rapporterade
behandlingar läkemedel:
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Antal rapporterade
behandlingar per 
diagnos:
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Behandlingsindikation per läkemedel, palliativt 
användande dominerar:
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Fördelning av Performance Status enligt ECOG:
0= helt symtomfri – 4 = helt sängliggande
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Könsfördelning
PC PC OvC BC BC
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Utsättningsorsak

Progress

Biverkningar

Enl plan
Annan ors



Hur går vi vidare?

• Rapporter 2 ggr per år
• Möjligheter redan nu att varje rapporterande klinik kan ta ut egna data
• Nationell styrgrupp, Johan representerar RCC-sam
• Regionalt ägarskap av registret – avtal förbereds och kommer inom kort att 

skickas ut, kan vi skicka till någon av RCC-styr representanterna?
• Styrgrupp ska utses – Specialitetsrådet för Onkologi?
• TLV och andra intressenter
• Fortsätta rapportering
• Kan det komma mer pengar?
• Kan registret integreras i kommande patientöversikter? (SweLIFE)

2018-12-14 Namn | Sammanhang



Organiserad PSA-provtagning

Organiserad 
PSA-testning
Ett projekt i Sveriges kommuner och landstings regi 
för att minska överdiagnostik, sjuklighet och 
dödlighet av prostatacancer
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Handlingsplan för organiserad PSA-provtagning

• Socialstyrelsen sade nej till screening februari 2018

• Socialdepartementet gav våren 2018 SKL i uppdrag att ta fram en handlingsplan för standardiserad 
och effektiviserad PSA-testning samt för ökad kunskap om kompletterande diagnosmetoder.

• RCC i Sam har utsett Ola Bratt och Gunilla Malm att leda arbetet

• Projektplanen ute på remiss under september 

• Ansökan om projektmedel 400 000 per landsting september

• Workshop 2018-10-08 med deltagare från hela U-Ö regionen

• Planen fastställd av RCC-sam 2018-10-30

• Målsättningar
– Minskad sjuklighet och dödlighet
– Effektivare resursutnyttjande. 
– Ökad jämlikhet
– Ökad kunskap om diagnostiska metoder och om organisatoriska aspekter
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Organiserad PSA-provtagning

• Värmland och Region Örebro har pågående diagnostikprojekt

• Region Skåne och Region Väst har båda annonserat att de tänker starta 
projekt med organiserad PSA-testning

• Region väst har dessutom en pågående studie av MR-diagnostik

• Stockholm3-testet, kombinerar PSA med ytterligare blodprov
(5 proteinmarkörer samt ett 100-tal genetiska markörer) och kliniska data.
Testet är bättre på att hitta aggressiv PC hos män med PSA 1-3 samt 
minskar antalet onödiga vävnadsprov.
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Organiserad PSA-provtagning

Samordning via nationell arbetsgrupp i RCC-regi

Administrativa enheter i varje landsting

Gemensamt administrativt system – INCA

Årlig uppföljning av fastställda indikatorer

Likadan info används i hela landet, skickas ut till 50, 56, 62 och 68-
åriga män

Egenkostnad som vid annan rutinsjukvård

När programmet är fullt utvecklat: 50 – 74 år
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”Det är av etiska skäl nödvändigt att resurser säkerställs för diagnostik, 
aktiv monitorering, behandling och rehabilitering, innan projekt med 
organiserad PSA-testning påbörjas, så att de män som får provsvar 
över gränsvärdet kan utredas och behandlas inom de tidsramar som 
anges i det standardiserade vårdförloppet.”

Sid 16 i Projektplanen för Organiserad PSA-testning
första versionen, borttaget i den slutliga versionen
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3

4

Förstudien ska skickas in till RCC-sam senast 2019-01-30



Organiserad PSA-provtagning

Ove Andrén, Örebro blir processledare för förstudien

1. Fredrik Sandin RCC tar fram demografiska data (redan gjort)

2. Befintliga resurser kartläggs, RCC tar fram mall
(Karin Hellström och Ove Andrén)

3. Kontakta labben i regionen för att få ut data avs PSA tester
sammanställa i enlighet med rapporten (Ove Andrén)

4. Landstingens beslut om deltagande i Organiserad Prostatacancer 
testning samlas in (Karin Hellström och Ove Andrén
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Vad händer efter förstudien?

• RCC avser att rekrytera en kvalificerad projekt ledare på 50%
som ska:

– Upprätta kontaktnät i regionen
– Skriva fram projektplaner i samarbete med landstingen
– Ansvara för löpande uppföljning och stöd
– Ingå i regional styrgrupp
– Så småningom skriva rapport

• Vi kommer att söka en lämplig person via VPG/Urologichefer i regionen
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PNR- representant i RCC-styr. Behov av reviderat
RCC-uppdrag?

• SVN ger uppdraget
– PNR-representant, adjungerad? Ordinarie?
– Förhållandet till kunskapsstyrningen ”NPO-cancer” bör framgå
– SVN-Beredningsgrupp ersätts av SVN-Ledningsgrupp from 1 jan 2019
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Cancerplan 2019-21

RCC Styrgrupp, 181106



Skillnader mellan remiss- och slutversion
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Övergripande:

• Ordlista tillagd

• En separat bakgrund (kapitel 1) och ett egen kapitel för 
patientmedverkan (kapitel 2)

• Strukturerat och döpt om kapitel 4 (Kunskapsstyrning inom RCC)

• Mindre ändringar i den löpande texten

• Mindre förändringar kommer att göras i kapitlet om prevention 
(kapitel 3)



Skillnader mellan remiss- och slutversion
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Borttagna aktiviteter:

• Aktiviteter formulerade som mål, flyttat till ”Vart ska vi?”

• Aktiviteter som vi redan arbetar med eller redan har gjort klart



Skillnader mellan remiss- och slutversion
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Tillagda aktiviteter:
• Tabell 1

• Införa ett projektbaserat arbetssätt i PNR
• Genomföra projekt för lokal stödverksamhet i regi av lokala 

cancerföreningar

• Tabell 4
• Alla landsting ska ansluta sig till det nationella kvalitetsregistret 

för mammografiscreening

• Tabell 8
• Genomföra sjukvårdsregional förstudie av 

prostatacancertestning
• Fortsatt deltagande 



Skillnader mellan remiss- och slutversion
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Tillagda aktiviteter:
• Tabell 9

• Utveckla arbetsformer, innehåll och teknik kopplat till MDK-
verksamheten

• Tabell 10
• Effektivisera överföring av patienter mellan landsting

• Tabell 14
• Medverka vid konstruktion av nya registerlösningar på INCA 

(flyttad från forskningskapitlet)
• Arbeta för att alla landsting i sjukvårdsregionen ska leverera 

elektroniska PADn vid canceranmälan



Skillnader mellan remiss- och slutversion
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Tillagda aktiviteter:
• Tabell 16

• Ändrat ansvar för nulägesanalys/handlingsplan kopplat till 
utbildnings- och kompetensförsörjningsbehov (RCC med stöd av 
RUR)

• Delta som partner i beslut om task shifting (tidigare arbetet)

• Tabell 17 (många aktiviteter borttagna!)
• Använda den nya randomiseringsmodulen på INCA till stöd för 

forskning
• Bevaka pågående cancerforskning samt skapa kontaktytor med 

forskare i det egna landstinget
• Öka beforskningen av kvalitetsregisterdata
• Bygga upp en sjukvårdsregional biobanksinfrastruktur för 

cancerforskning 



Skillnader mellan remiss- och slutversion
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Tillagda aktiviteter:
• Tabell 19

• Medverka i gemensam produktionsplanering för att säkerställa 
gemensamt resursutnyttjande



Vad gör vi under hösten?

2018-12-14

 Texten bearbetas under remisstiden

 Korrigering utifrån remissvar

 Avstämning med PNR-representanter

 Layout

• Kommunikationsplan

• Uppföljning av 2018 års arbete

• Handlingsplaner för 2019 (mallar)
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Beslut i SVN 6-7 december!





Införandet av 
tarmcancerscreening
Styrgruppsmöte 7 nov 2018

2018-12-14 Pia Jestin | Styrgruppsmöte nov 2018
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RCC i samverkan

GAS, gemensamt 
administrativt 

stödsystem
Register Implementering

Samordning 
mellan de tre 

uppdragen



GAS

• RCC Stockholm-Gotland leder utvecklingsarbetet 
av ett gemensamt IT-system för kallelsehantering

• Övriga landsting/regioner kan ansluta sej mot en 
kostnad
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Registergruppen

• Nationellt koloskopiregister

• Registerhållare
– Daniel Sjöberg, gastroenterolog, Falun

• Mikael Wagner, gastroenterolog, Uppsala
• Nils Nyhlin, gastroenterolog, Örebro
• Lotta Langer, endoskoperande sjuksköterska, Karlstad
• Maziar Nikberg, kirurg, Västerås
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Regional arbetsgrupp för implementering

• Stefan Willmarsson, gastroenterolog, Karlstad
• Nils Nyhlin, gatroenterolog, Örebro
• Haile Matheme, kirurg, Västerås
• Anne Hveisel Ditlevsen, kirurg, Eskilstuna
• Michael Wagner, gastroenterolog, Uppsala
• Oskar Vandell, kirurg, Gävle
• Daniel Sjöberg, gastroenterolog, Falun
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Plan för införande i sjukvårdsregionen
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Väntetidsrapport SVF
Styrgruppsmöte 7 nov 2018
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UÖ-regionen, kvalitetsregistret, april 2018
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UÖ-regionen, kvalitetsregistret, april 2018
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UÖ-regionen, kvalitetsregistret, april 2018
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UÖ-regionen, kvalitetsregistret, april 2018
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Mål med SVF-satsningen

• År 2020 är målet att 70 % av nya cancerfall inom 
aktuelle diagnoser ska utredas via ett 
standardiserat vårdförlopp

• 80 % av dessa patienter ska gå igenom respektive 
vårdförlopp inom utsatt maximala tidsgränser
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Syfte med rapporten

• Säkra tillförlitligheten av inrapporterade data, 
eftersom registreringen av väntetider och 
inrapporteringen till SKLs väntetidsdatabas sker 
på ett för landstingen nytt sätt

• Görs genom att jämföra väntetider i de nationella 
kvalitetsregistren mot rapporteringen i SKLs 
väntetidsdatabas
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Skillnader och svårigheter vid jämförelse

• Signedatabasen är ett processtöd för väntetider i vården – kvalitetsregistren 
används för förbättringsarbete och uppföljning av den medicinska kvaliteten 
samt för forskning 

• I Signedatabasen ingår de som utreds enligt SVF – i kvalitetsregistren ingår 
endast cancerpatienter

• I kvalitetsregistren vet man inte vilka patienter som utretts enligt SVF

• I Signedatabasen redovisas patienter i relation till behandlande klinik – i
kvalitetsregistren i relation till folkbokföringsadress 

• Mätpunkterna stämmer inte alltid mellan registren

• Inrapporteringshastigheten skiljer sej mellan registren
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AML
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Bröstcancer
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Bröstcancer
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Prostatacancer
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Prostatacancer
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Esofagus- ventrikelcancer
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Den regionala kvalitetsrapporten för matstrups-
och magsäckscancer i Uppsala Örebro påvisar 
kortare väntetider
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Den regionala kvalitetsrapporten för matstrups-
och magsäckscancer i Uppsala Örebro påvisar 
kortare väntetider
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Livsgnistan
-Exempel på patientsamverkan i Örebro 

RCC Styrgrupp, 181106



Livsgnistan i Örebro

2018-12-14

• Fyra patientföreningar har tillsammans startat föreningen Livsgnistan

• Ska erbjuda patientstöd i form av bland annat samtal, fysiska 
aktiviteter, föreläsningar och kulturarrangemang

• Fysisk mötesplats

• Öppet för alla, oavsett 
cancerform

• Äskat pengar från RCC, men 
även från Region Örebro län 
bland annat



Varför öppnar RCC möjlighet att söka medel?

2018-12-14

• Liknande initiativ i Jönköping och Borås som drivs med framgång

• Efterfrågat av patientföreningarna
• Svårt att driva arbetet på egen hand
• Enklare att nå fler, även de som saknar egen patientförening

• Ligger i linje med föreslagna aktiviteter i Cancerplanen 19-21



Projektdirektiv för lokal patientsamverkan

2018-12-14

Respektive region/landsting kan äska om sammanlagt 100 000 SEK under 2019 för 
ett projekt utifrån nedanstående kriterier:

• Samverkan mellan minst tre, men gärna fler patientföreningar/organisationer. 
Endast ett projekt per region/landsting kommer tilldelas medel. 

• Inom projektet ska en fysisk mötesplats finnas tillgänglig 

• Aktiviteterna ska vara tillgängliga för alla cancerpatienter och närstående inom 
er region/ ert landsting, oberoende om man är med i en förening eller inte.



Projektdirektiv för lokal patientsamverkan 
(forts.)

2018-12-14

• Innehåll i verksamheten:
• Information om tillgänglig fysisk aktivitet, psykosocialt stöd och 

cancerinformation som finns inom den egna regionen/landstinget

• Information om RCC ska kunna ges och RCC ska kunna använda projektet 
för att kunna nå ut till patienter och närstående

• Förslag på övriga aktiviteter som kan bedrivas inom projektet:
• Samtalsgrupper
• Föreläsningar från professionen, patientföreningar eller andra aktörer
• Grupper för fysisk aktivitet
• Grupper för skapande verksamhet

• RCC ger inte stöd till aktiviteter som hör till hälso- och sjukvårdens 
ansvarsområde.



Ekonomi

2018-12-14

Pengarna från RCC kan förslagsvis användas till:
• Lokal
• Föreläsare
• Material

Pengar från RCC får inte användas till:
• Arvode för deltagare i projektet



Ansökan

2018-12-14

• För att ansöka om finansiellt stöd ifylls mallen ”Projektplan för äskande av 
medel för lokal patientsamverkan” och skickas till 
annika.larsson@rccuppsalaorebro.se senast 28 februari

• För att säkerställa att inte fler ansökningar per region/landsting inkommer 
uppmanas de föreningar/organisationer som vill delta i projektet meddela 
intresse omgående

mailto:annika.larsson@rccuppsalaorebro.se


Redovisning

2018-12-14

• Muntlig rapportering av projektet sker under året vid patient- och 
närståenderådets (PNR) möten.

• Senast den 31 augusti 2019 inlämnas en skriftlig halvtidsrapport. Om denna 
godkänns utbetalas andra hälften av det beviljade beloppet.

• En slutrapport, inklusive ekonomisk redovisning, skickas in senast 2020-01-31.



Information

2018-12-14

• Kontaktperson är Annika Larsson vid RCC Uppsala Örebro

• Hemsidan:
• Projektdirektiv och mall för ansökan
• Artikel om Livsgnistan

• Informationen ska spridas via PNR men kommer även skickas ut till 
Cancersamordnarna och patientföreningar som inte är representerade i rådet

https://cancercentrum.se/uppsala-orebro/patient-och-narstaende/patientsamverkan/stod-till-lokal-patientsamverkan/
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