RCC-styrgruppsmöte
Uppsala Örebro Regionen
Västerås 2019-02-12
Johan Ahlgren
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RCC styrgrupp 2019-02-12

Tisdag 12 februari
1. Mötets öppnande

10:00 – 10:10

Helena

2. Nyheter från RCC organisationen

10:10 – 11:00

Johan

3. SVF hur såg det ut 2018? Hur är vägen framåt?

11:00 – 11:20

Pia

4. Hur går det med grovtarmscancerscreeningen?

11:20 – 11:40

Pia

5. E-utbildning om sunda solvanor

11:40 – 12:00

Charlotta

6. Organiserad PSA-testning

12:00 – 12:30

Johan

7. Lunch

12:30 – 13:30
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RCC styrgrupp 2019-02-12
8.

Nivåstruktureringsplanen

13:30 – 14:00 Pia/Helena/Johan

9.

Förslag nytt uppdrag och rekryteringsprocess PNR

14:00 – 14:10 Jessica

10. Omstart bäckenrehabilitering

14:10 – 14:20 Jessica

11. Palliativ vård, behov av ny processledare?

14:20 – 14:30 Jessica

12. Cancerplanens godkännande i regionerna

14:30 – 14:45 Jessica

13. Samverkansnämnden, ny organisation

14:45 – 15:00 Johan

14. Övriga frågor

15:00 – 15:25

15. Kommande möten 2019
14 maj, 11-12 sept och 5 nov.

15:25 – 15:30

2019-03-01
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Nytt från RCC februari 2019
•
•

Ny Nationell Cancersamordnare – prof Bea Melin slutar och
prof Hans Hägglund tillträder 2019-02-04
RCC-syds chef prof Lisa Rydén har sagt upp sig.

Bea

2019-03-01

Hans
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Lisa

Nytt från RCC februari 2019

• Cancerfondsrapporten 2019
Sex olika rapporter med regional inriktning
Förmiddagsseminarium i Uppsala 2019-04-02 kl 9-13

• Läkemedelsregistret
Ska det vara regionalt eller nationellt?

2019-03-01

Namn | Sammanhang

Nytt från RCC februari 2019

•

Utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa
andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (SOU 2018:77)
–
–
–
–
–

2019-03-01

”Ökad flexibilitet”
Avancerad klinisk specialistsjuksköterska, utb 2 år med eget leg införs
Barnmorska och röntgensjuksköterska kommer att finnas kvar
Därutöver 3 specialistsjuksköterskeutbildningar kvar: narkos, IVA, Op
Brev till vb minister
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Nytt från RCC februari 2019

• RCC har fått en ny hemsida
• Pågående förstudie om den fortsatta driften av hemsidan
–
–
–
–

2019-03-01

RCC Väst hinner inte med underhållet
Finns inget formellt serviceavtal
Nuvarande Web-lösning ihopbyggd med INCA (inte bra)
Förslag Microsoft Azure
årskostnad ca 140 000, (Episerver 430 000)

Namn | Sammanhang

Socialstyrelsens modell för
bedömning av screeningprogram
Utvecklad för cancerscreening 2014
Generisk – inte bara cancerscreening
9 program bedömda
4 cancer (bröst-, kolorektal- cervix- och prostatacancer)
AAA, förmaksflimmer
nyföddhetsscreening: de 24 sjukdomar inkluderade idag, cystisk fibros
och SCID

Grupperingar: nationella screeningrådet och ett internt forum för
cancerfrågor

2019-03-01
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Sammansättning av screeningrådet
Landstingspolitiker:
Norrlandstingens regionförbund, Ewa Back (s)
Uppsala-Örebroregionen, Denise Norström (s)
Stockholm-Gotlandregionen,Marie Ljungberg Schött (m)
Sydöstra sjukvårdsregionen, Mia Frisk (kd)
Västra sjukvårdsregionen, Cecilia Andersson (c)
Södra sjukvårdsregionen, Stefan Lamme (m)

Sakkunniga:
Jan Adolfsson, sakkunnig screening, läkare och docent
Ami Hommel, sakkunnig omvårdnad, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Stefan Lindgren, sakkunnig medicin, ordförande Svenska läkarsällskapet
Myndighetsrepresentanter:
Anders Tegnell, avdelningschef Folkhälsomyndigheten
Malin Blixt, enhetschef Tandvårds- och läkemedelsföremånsverket
Ordförande:
Lars-Torsten Larsson, avdelningschef Socialstyrelsen
2019-03-01
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Dialog med regionerna samt
uppföljning
Ingen naturlig dialogyta finns idag mellan Socialstyrelsen
och regionerna efter att myndigheten publicerat en
rekommendationen
Vi tar fram indikatorer sedan 2014 – Socialstyrelsen har inte följt upp
dessa - kan socialstyrelsen stötta/göra mer när det gäller uppföljning av
screeningprogrammen?
20xx-xx-xx

2019-03-01
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Regeringsuppdrag gällande
cancerscreening
Del av uppdraget:
Utveckla former för närmare dialog mellan regioner om deras arbete med
cancerscreening
Att vässa SoS bedömningsmodell samt göra en omvärldsanalys
Uppdraget ska ske tillsammans med RCC, slutrapport 190415
Workshop om screening 28 maj i Stockholm SoS + RCC
20xx-xx-xx

2019-03-01

Namn | Sammanhang

Vårdprogramarbetet
Fråga: Endast en remissrunda för reviderade vårdprogram?
Förslag från NVPG för prostatacancer

Ny version av Vårdprogrammet för Cancerrehab godkänt 5/2
Ny version av Vårdprogrammet för Huvud- halscancer godkänt 5/2

Joakim Ramos utsedd till ordf för nationella arbetsgruppen för bröstradiologi
Antonis Valachis Örebro ersätter Johan Ahlgren i NVPG bröstcancer

2019-03-01
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Vårdprogramarbetet

Remissrunda 1 190201:
Malignt melanom
Peniscancer
Urotelcellscancer
Remissrunda 2 190201:
Njurcancer
Långtidsuppföljning av barncancer
KML
AML

2019-03-01
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Nytt från RCC

• Registerverksamheten, fortsatta svårigheter
–
–
–
–
–

2019-03-01

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

Namn | Sammanhang
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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.

2019-03-01
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1

2

2019-03-01
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Förstudiens innehåll sid 2

3

4

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

2019-03-01
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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

2019-03-01
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Förstudien
•

PSA data: datum, pnr, remittent

•

PSA-provtagningsdata
–
–
–
–
–
–
–

2019-03-01

Gävleborg
Dalarna
Uppsala
Västmanland
Sörmland
Värmland
Örebro
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delvis klart
diskussion
klart
klart
på gång
klart
på gång

Antal nya prostatacancerfall år 2017

Medelbefolkning
år 2017

Antal nya prostatacancerfall per 100 000
invånare år 2017

Andel (%) män
utan diagnosticerad
prostatacancer som
lämnat PSA-prov
under 2017

50-54

11

11785.5

93.3

6.8

55-59

24

9988.5

240.3

10.9

60-64

46

9825.0

468.2

16.4

65-69

98

9864.5

993.5

22.4

70-74

97

9459.5

1025.4

23.2

50-74

276

50923.0

542.0

15.3

Län /
åldersgrupp

Uppsala län
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Sörmland
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
50-74
Värmland
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
50-74
Region Örebro
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
50-74

2019-03-01

Antalet fall 2017
12
24
49
73
79
237

Antal män
9951.0
8752.5
8475.0
9069.0
9068.5
45316.0

Incidens
120.6
274.2
578.2
804.9
871.1
523.0

% som PSA testas

19
45
84
160
112
420

9980.5
8761.5
8886.5
9133.5
8663.0
45425.0

190.4
513.6
945.3
1751.8
1292.9
924.6

14.8
18.9
25.3
33.3
34.2
24.8

10
25
34
58
53
180

9834.5
8555.0
8398.0
8790.5
8706.5
44284.5

101.7
292.2
404.9
659.8
608.7
406.5
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Västmanland
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
50-74
Dalarna
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
50-74
Gävleborg
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
50-74

2019-03-01

Antalet fall 2017
14
30
40
81
53
218

Antal män
9580.0
8119.5
7595.0
7999.5
7727.5
41021.5

Incidens
146.1
369.5
526.7
1012.6
685.9
531.4

12
21
38
84
76
231

9675.0
8898.5
9342.5
9930.5
9465.5
47312.0

124.0
236.0
406.7
845.9
802.9
488.2

7
24
45
66
101
243

10044.0
8947.5
9055.5
9489.5
9379.0
46915.5

69.7
268.2
496.9
695.5
1076.9
518.0
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% som får PSA-test
7.2
10.4
15.3
20.1
17.6
13.6

7.3
11.5
17.0
20.9
26.1
16.3

Vad händer efter förstudien?

•

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

•

2019-03-01

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

Namn | Sammanhang

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 68åriga män
Egenkostnad som vid annan rutinsjukvård
När programmet är fullt utvecklat: 50 – 74 år

2019-03-01
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Uppdragsbeskrivning och arbetsformer för Patient- och
närståenderådet (PNR) vid RCC Uppsala Örebro
Denna uppdragsbeskrivning är baserad på den nationella mall som patient- och
närståendeföreträdare vid de sex regionala cancercentra tagit fram tillsammans med RCC:s
samordnare för patientsamverkan. Det har anpassats något efter sjukvårdsregionala
förutsättningar och beskriver organisation, uppdrag och arbetsformer för Patient‐ och
närståenderådet vid RCC Uppsala Örebro. Dokumentet fastställt av RCC Uppsala Örebros
styrgrupp 2015-11-10 och reviderat 2019-02-12.

Grundläggande uppdrag
Regionala cancercentrum har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i
cancervården. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda
inom RCC:s organisation”.
Patient‐ och närståenderådet ingår som en del av RCC organisationen där patientföreträdare
fungerar som stöd inom det arbete som pågår för att utveckla och förbättra cancersjukvården.
Råden ska bevaka patientperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC.
Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till cancervårdens utveckling för att möta
patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Förutsättningar








Patient- och närståendeföreträdare till PNR nomineras från
patientföreningar/organisationer, RCC:s vårdprocessgrupper, de lokala cancerråden med
flera.
RCC Uppsala Örebro fördelar nominerade företrädare utifrån diagnos och region och
strävar efter ett antal på ca 15 – 25 personer med mandattid på tre år. En sammansättning
som speglar samhället avseende kön, ålder och bakgrund eftersträvas.
Ledamöterna i PNR ska ha erfarenhet av cancersjukvård som patient eller närstående.
Ledamöterna i rådet ska komma från Uppsala‐Örebroregionens geografiska
upptagningsområde.
Överenskommelse med beskrivning av uppdrag, tidsåtgång (inkl. tid före och efter möte),
arvode, informationsansvar samt jävsdeklaration upprättas med deltagare enligt RCC:s
policy.
RCC Uppsala Örebro ger administrativt stöd och deltar i rådets möten.
RCC ska stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patient- eller
närståendeföreträdare på cancerområdet och har därför tagit fram en webbutbildning,
www.cancercentrum.se/foretradarutbildning, som alla företrädare ska ta del av så tidigt
som möjligt. Webbutbildningen ska kompletteras med en fysisk utbildningsträff som
företrädarna bjuds in till.

Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se
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Uppdrag
Patient- och närståenderådet:













bevakar och har inflytande på utvecklingen av cancervården för en jämlik och optimal
cancervård för alla, oavsett cancerform. Som företrädare ska man driva eller lyfta frågor
som rör gruppen cancerpatienter eller anhöriga, inte enskilda patientärenden (det kan
därför underlätta om enskild ledamot tillhör patientförening, nätverk eller liknande).
identifierar frågor och förbättringsområden som man tycker är viktiga för RCC att arbeta
med, utifrån ett patient‐ och närståendeperspektiv, och lyfter dessa frågor till RCC:s
ledning för hantering.
har en rådgivande och stödjande funktion för RCC:s ledning om frågor som tillhör RCC:s
uppdrag, till exempel inom prevention, rehabilitering, palliativ vård, forskning,
kunskapsstyrning och patientmedverkan
är remissmottagare för RCC i övergripande frågor som revidering av sjukvårdsregional
cancerplan m.m.
identifierar utbildningsbehov för patientföreträdare i regionen och planerar utifrån detta
utbildningsinsatser tillsammans med RCC:s ledning.
samverkar med lokala patientföreningar och nätverk samt sprider kunskap om RCC:s
arbete.
har aktivt utbyte med patient- och närståendeföreträdarna i de lokala cancerråden i sin
region. Cancerråden har en avgörande roll i utvecklingen av cancervården på lokal nivå
och det är därför viktigt att ledamöterna i PNR samverkar med patient- och
närståendeföreträdarna i cancerrådet och/eller tillhörande patientråd.
avger en årlig dokumentation om rådets arbete och lyfter fram områden som ytterligare
behöver prioriteras.
samverkar med övriga fem sjukvårdsregionala patient-och närståenderåd kring specifika
nationella frågor/områden. Alla RCC:s PNR har tillgång till varandras årsrapporter och
minnesanteckningar via RCC:s webbplats.
stödjer RCC i rekrytering då patientrepresentanter efterfrågas till arbetsgrupper eller
möten med anknytning till RCC.

Arbetsformer







Patient‐ och närståenderådet utser ordförande och vice ordförande.
Arbetsutskott (AU) består av ordförande, vice ordförande samt samordnare på RCC.
AU:s uppgift är att förbereda möten med PNR och fastställa dagordning. Kallelse med
förslag till dagordning delges senast två veckor före sammanträdet.
Ordförande och vice ordförande följer upp de frågor som rådet beslutar om.
Frågor att behandla i rådet kan föreslås av ledamot i rådet eller av RCC. Rådet fokuserar
på övergripande frågor som är viktiga för flera cancerdiagnoser.
Verksamhetschef på RCC eller av denne utsedd person är föredragande.
Vid PNR:s möten deltar representanter från RCC som ansvarar för information och
kommunikation från RCC.

Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

2019-02-12
3(3)









PNR kan bjuda in andra personer till specifika uppdrag och aktiviteter när rådet bedömer
det lämpligt.
PNR träffas minst två gånger per termin. Ledamöterna förbereder sig inför mötena
genom inläsning av utskickat material och vid behov inhämtande av synpunkter från
patientförening, nätverk eller liknande.
Mötesplats för PNR:s sammanträden kan variera inom sjukvårdsregionen.
Mellan ordinarie PNR-möten arbetar ledamöterna gruppvis med prioriterade områden i
projektform. Tidsåtgången för dessa projekt varierar, men beskrivs i den projektplan som
de deltagande ledamöterna tar fram inför varje projekt. Avstämning av pågående projekt
sker på ordinarie PNR-möten.
PNR ska årligen bjuda in vårdprocessgruppernas patient- och närståendeföreträdare till
ett möte för utvärdering av företrädaruppdraget, utbyte av erfarenheter och diskutera
aktuella frågor.
PNR:s ordförande är adjungerad ledamot i RCC styrgrupp med förslags- och yttranderätt.
PNR:s ordförande och vice ordförande är rådets representanter i PNR i samverkan (även
kallad Nationell PNR-grupp). Denna grupp består av två företrädare per PNR och träffas
via videomöten under två halvdagar per år. Gruppens syfte är att underlätta för landets
sex PNR att samarbeta kring gemensamma frågor, få en nationell samsyn och lära av
varandra. PNR i samverkan har dessutom avstämningsmöten med RCC i samverkan (de sex
RCC-cheferna och den nationella cancersamordnaren) två gånger per år.

Regionala cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

Organisation Samverkansnämnden
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Organisationsskiss med samverkansområden
Politisk nivå

Samverkansnämnd
(21 förtroendevalda)

Arbetsutskott
(7 ledamöter)

Tjänstemannanivå

Kansli

Regiondirektörsgrupp
utgör även
Styrelse för regionala forskningsrådet

HR-direktörsgrupp
Ekonomidirektörsgrupp

Ledningsgrupp
Ansvariga hälso- och sjukvård

Verksamhet och utveckling

Kunskapsstyrning

Utbildning och
kompetensförsörjning

Digitalisering och e-hälsa

Organisationsskiss med samverkansområden och huvudansvariga
Politisk nivå

Samverkansnämnd
(21 förtroendevalda)

Arbetsutskott
(7 ledamöter)

Tjänstemannanivå

Kansli

Verksamhet och utveckling

Tobias Kjellberg
Göran Angergård

Regiondirektörsgrupp
utgör även
Styrelse för regionala forskningsrådet

HR-direktörsgrupp

Ledningsgrupp
Ansvariga hälso- och sjukvård

Kommunikationsdirektörsgrupp

Kunskapsstyrning

Åsa Himmelsköld
Anne-Marie Svensson
Lars Lundgren

Utbildning och
kompetensförsörjning

Monika Samuelsson
Anne-Marie Svensson
Lars Lundgren

Ekonomidirektörsgrupp

Digitalisering och e-hälsa

Pehr Guldbrand

Verksamhet och utveckling

Verksamhet och utveckling

•

Huvudansvariga: Tobias Kjellberg och Göran Angergård
Gemensamma verksamheter
• Arbets- och miljömedicin Uppsala och Örebro
• Regionalt cancercentrum, RCC
• Regionalt biobankscentrum, RBC
• Regionala forskningsrådet, RFR
• Forum Uppsala-Örebro
• Hornhinnebank
• HTA-verksamhet
• Centrum för sällsynta diagnoser
• Regionalt donationsansvariga, REGDAL och
REGDAS
• Regional Registercentrumorganisation
• Transfusionsmedicin
• Samverkansnämndens kansli

Arbetsgrupper
• Upphandlingsgrupp
• Vårdavtalsgrupp
• Verksamhetschefsgrupper

•
•
•

Gemensamma
verksamheter
Upphandlingsgrupp
Vårdavtalsgrupp
Verksamhetschefsgrupper

Utbildning och kompetensförsörjning

Huvudansvariga: Monika Samuelsson, Anne-Marie Svensson, Lars Lundgren
Arbetsgrupper
Regionala utbildnings- och kompetensrådet, RUR

Utbildning och
kompetensförsörjning
•

Utbildnings- och
kompetensråd

Kunskapsstyrning

Huvudansvariga: Åsa Himmelsköld, Lars Lundgren,
Anne-Marie Svensson
Arbetsgrupper
• Kunskapsstyrningsgrupp

• Styrgrupp RCC
• Sjukvårdsregionala programområden och
arbetsgrupper
• Läkemedelsgrupp

• Medicinsk teknikgrupp
• Forskning
• Uppföljning och analys
• Patientsäkerhetsgrupp
• HTA-råd

Kunskapsstyrning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kunskapsstyrningsgrupp
Utvecklingsgrupp NR
Styrgrupp RCC
Läkemedelsgrupp
Medicinsk teknikgrupp
Forskning
Uppföljning och analys
Patientsäkerhetsgrupp
Sjukvårdsregionala
programområden och
arbetsgrupper
HTA-råd

Digitalisering och e-hälsa
Huvudansvariga: Pehr Guldbrand
Arbetsgrupper
• Informationssäkerhetsgrupp

Digitalisering och e-hälsa
•

Informationssäkerhetsgrupp

PM

Uppsala 2019-03-01
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RCC Uppsala Örebro
Johan Ahlgren

Rapport om RCC Uppsala-Örebro, uppdrag och resurser
januari 2019
Bakgrund och uppdrag
Regionala Cancercentrum är en verksamhet som sedan 2011 utgår från ett nationellt regeringsuppdrag, ”En Cancerstrategi för Sverige”, SOU2009:11. Dessförinnan fanns ”Regionala
Onkologiska Centra” (ROC) som finansierades helt av sjukvårdsregionens landsting och
ansvarade för: a) registerverksamheten inom cancerområdet; b) nationella och regionala
vårdprogram; c) vidareutbildning samt; d) stöd till klinisk forskning. Från och med 2011
tillfördes 8 miljoner kronor per år i form av ett statsbidrag för att möjliggöra det väsentligt
större uppdraget som Cancerstrategin innebar. RCC-uppdraget definierades av 10 kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
Vårdprocesser inom cancerområdet ska effektiviseras
Psykosocialt stöd, Rehabilitering och Palliativ vård och stöd till närstående
Patienternas ställning: Vårdplan, KSSK, PROM och PREM
Utbildning och kompetensförsörjning
Kunskapsstyrning, nationella vårdprogram, kvalitetsregister för utvärdering
Klinisk cancerforskning och Innovation
Ledningsfunktion och RCC samverkan
En strategisk regional Cancerplan
Nivåstrukturering

upprättas med cirka tre års mellanrum. Den skrivs av RCC men
processen inkluderar medverkan från cancervården i regionerna. Givetvis medverkar
patientrepresentanter och cancerplanen fastställs sedan av SVN. Därefter utgör den det styrande
dokumentet för utvecklingsarbetet inom cancersjukvården i sjukvårdsregionens.
Styrningen av RCC:s verksamhet via RCC-styrgrupp som rapporterar till SVN via SVN:s
ledningsgrupp men styrningen av nationella satsningar sker från RCC i samverkan som är den
nationella överbyggnaden. Nationella cancersamordnaren är ordförande för gruppen som i
övrigt består av de sex RCC-cheferna samt några andra nyckelpersoner. Gruppen sammanträder
ett tiotal gånger per år.
En regional cancerplan

Resurser RCC Uppsala-Örebro
Den totala budgeten för RCC (där inkluderas även RBC) för verksamhetsåret

2018 omfattade
cirka 35,3 Mkr, varav landstingens bidrag var cirka 27 Mkr. Statsbidraget som betalas ut via
Socialstyrelsen omfattar 8 Mkr och kan ses som en förstärkning av budgetramen så länge
regeringen avser fortsätta en särskild satsning på RCC-modellen. Därutöver tillkommer ett antal
statliga överenskommelser om riktade insatser som 2018 innehöll totalt cirka 8,2 Mkr som
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utbetalas via SKL och som till stor del vidarebefordras ut till landstingen.
Eftersom den fördröjda regeringsbildningen efter valet 2018 har lett till att vi ännu inte har
några överenskommelser för 2019 bifogas en kopia (Bilaga 1) av den rapport som beskriver
olika statsbidragsscenarier som Birgitta Clarin skrev fram nov 2017. Tills 2019 års överenskommelse är klar, är rapporten fortfarande relevant.
Lokaler RCC U-Ö har sina lokaler i Uppsala Science Park, totalt 980 m2, då ingår även RBC:s
lokaler. Årshyran är ca 2,3 Mkr.
Medarbetare RCC U-Ö har tillsammans med Regionalt biobankscentrum (RBC) i januari 2019
47 anställda personer. Det motsvarar 44,55 årsheltider varav netto 33,5 ÅHT på RCC. Om man
drar bort projektanställda och personer med nationellt uppdrag är bemanningen 23,25 ÅHT.
Om vakanser och långtidsfrånvaro kunde kompenseras skulle bemanningen motsvara 26,4
ÅHT. För mer detaljerad beskrivning av personalstab, se bilaga 2.

Verksamheten
består av 1 verksamhetschef, 2 funktionschefer, 1 enhetschef RCC, 1
enhetschef RBC samt 0,8 verksamhetsutvecklare. För en total överblick av RCC/RBS:s
medarbetare se bilaga 1.
Ledningsgruppen

Övergripande stödfunktioner: receptionist, IT-samordnare, ekonomiassistent, kommunikatör
motsvarar 4 årsarbetande.
Registerverksamheten leds av

funktionschef prof Mats Lambe. Verksamheten omfattar dels
lagstadgad registrering i Cancerregistret samt registrering i cirka 25 kvalitetsregister. Bemannas
av 9 registeradministratörer samt 2,6 vakanser fn. I dagsläget 6,15 heltider, med målbilden 9,75
heltider. Registerverksamheten är underbemannad vilket lett till att både receptionist samt
koordinatorer har behövt stötta registerverksamheten under de senaste två åren.
Registerverksamheten tyngs också av en cirka 60 %-ig ökning av antalet fall som ska registreras
från 2008-2017. Dessutom har implementeringen av IT-baserad direktrapportering in i
Cancerregistret från patologavdelningarna tagit tid, hittills har det bara införts i Region Dalarna.
Förutom registeradministratörer finns ett tiotal andra befattningshavare som arbetar med olika
aspekter av registerverksamheten, se nästa stycke.
Figur 1. Antal fall anmälda till regionala cancerregistret (Region Uppsala/Örebro), 2008-2017
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I de flesta personalkategorier finns personer som har nationella uppdrag.
Både registerutvecklare (IT-konstruktörer) och statistiker arbetar i stort sett helt på nationell
nivå. Även bland koordinatorerna har man nationella uppdrag, ffa för de nationella
kvalitetsregister: som vi är stödjande RCC för: prostatacancer, lungcancer, kronisk myeloisk
leukemi och myelodysplastisk syndrom (MDS, en malign blodsjukdom) samt peniscancer. Även
ett par av registeradministratörerna har nationella uppdrag.
Nationella uppdrag

Projektanställningar Sedan

hösten 2018 har medel från Swelife och Sjöbergsstiftelsen
möjliggjort vidareutveckling av patientöversikter*(PÖ). Förutom tre PÖ som redan finns
kommer ytterligare åtta att tas fram. En projektledare (100%) avlönad med externa medel finns
på plats här i Uppsala. Projektet bygger på samarbete med andra delar av RCC.
sköts till stor del av RCC:s koordinatorer som har ett tätt
samarbete med de diagnosspecifika vårdprocessgrupperna (totalt 17 st) samt tre VPG med
övergripande inriktning (palliativ vård, prevention och tidig upptäckt, cancerrehabilitering).
Vårdprocesser & kunskapsstyrning

har sin egen vårdprocessgrupp som stöds av en koordinator. För bäckenrehabilitering finns en särskild överenskommelse mellan staten och SKL/RCC. Även kontaktsjuksköterskor och elektronisk Min Vårdplan (e-MVP) drivs med stöd från koordinatorerna.
Cancerrehabilitering

är ett mycket viktigt område där preventionsarbetet
bedrivs av regionernas folkhälsoenheter med visst stöd från RCC. Tidig diagnostik är ett
område som drar allt mer RCC-resurs. För några år sedan var det endast bröstcancer
(mammografiscreening) och livmoderhalscancer (cellprovskontroller) det handlade om. Man har
nyligen beslutat att införa nationell screening för tarmcancer i Sverige from 2019. Sedan ett år
tillbaka pågår också försök att komma igång med effektivare tidigdiagnostik av prostatacancer.
Även för maligna hudmelanom bedrivs ett arbete för att underlätta tidig diagnos. Alla dessa
processer sker med stöd från RCC.
Prevention och tidig diagnostik av cancer

är något som genomsyrar all vår verksamhet. Patientrepresentanter sitter med i så gott som alla vårdprocessgrupper och andra grupperingar. En av
RCC:s koordinatorer administrerar och stödjer sjukvårdsregionens Patient och Närståenderåd
(PNR).
Patient och närståendes inflytande

som nivåstrukturering, forskning och innovation bedrivs också från RCC.
Nivåstruktureringen har framför allt drivits via RCC:s styrgrupp på uppdrag av SVN och dess
ledningsgrupp. Den forskning som bedrivs är till övervägande del regibaserad på våra
kvalitetsregister samt databaser som byggts av RCC för att kunna forska kring tex cancer
kopplat till socialgrupper, annan sjuklighet och läkemedelsanvändning.
Övriga uppdrag

Innovationen består framför allt av nya interaktiva IT-lösningar som underlättar
kunskapsspridning såväl inom sjukvården som bland allmänheten.
* En patientöversikt (PÖ) är en programvara där man samlar in ett flertal viktiga uppgifter om varje behandling en
cancerpatient får kopplat till detaljerad information om patientens aktuella sjukdomstillstånd, röntgenresultat, blodprover m.m.
Alla dessa data kan dels användas av läkaren i samband med mottagning och ger då en utmärkt översikt över patientens
situation och dels kan data föras över till ett sk kvalitetsregister för att på så sätt generera mycket detaljerade Real World data
som kan vara ovärderliga för cancerforskningen.

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
Akademiska sjukhuset | 751 85 Uppsala
Besök: Dag Hammarskjölds väg 54A | Telefon: 018-15 19 10
E-post: info@rccuppsalaorebro.se | www.rccuppsalaorebro.se

PM

Uppsala 2019-03-01
Dnr RCC2019-0012-1
4(8)

Framtidsperspektiv
RCC-organisationen har sedan starten 2011 kunnat leverera en rad konkreta förbättringar för
cancervården. Dessa förbättringar (tex vårdprogram och kvalitetsregister) kräver ett omfattande
underhåll och regelbundna uppgraderingar. Det bidrar till att arbetsbelastningen på RCCorganisationen successivt ökar.
Vi märker att rekryteringar av rätt personal blir allt svårare, RCC konkurrerar med bland andra
sjukvården som sedan flera år har brist på de flera typer av personal.
Vi vet heller inte hur politiken framöver ställer sig till RCC även om dess inställning hittills varit
mycket välvillig. Om de statliga bidragen skulle dras in finns en konsekvensbeskrivning av
minskat statsbidrag med 4 respektive 8 miljoner från 2017-11-23 som fortfarande är relevant.
beslutades 2016 av SKL. RCC har i stora delar beskrivits
som en förebild för nationellt sammanhållen kunskapsstyrning. Nationella styrgruppen för
kunskaps-styrningen har också meddelat att RCC: i samverkan kommer att få finnas kvar så
länge som statliga medel tillförs för dess verksamhet. RCC i samverkan motsvarar
organisatoriskt NPO inom NKS och ett vilande värdskap för ”NPO cancer” har tilldelats Umeå
och Region Norr.
En fråga som blivit allt mer aktuell är med vad och i vilken utsträckning kan RCC stödja andra NPO:er eller
RPO:er? Här kan nämnas att RCC: i samverkan rekommenderat sina sex RCC-kontor att
kontakta de NPO:er som finns i samma region och som har en verksamhet där cancer ingår.
Dessutom har man beslutat sig att vara öppen för att inkludera NPO-representanter i de
Nationella Vårdprogramgrupperna.
Nationell kunskapsstyrning (NKS)

Det är viktigt att förstå de skilda förutsättningarna som råder mellan RCC
och KS-organisationen. Den första uppenbara skillnaden är att den resurs som RCC har idag
inte bara är mångdubbelt större, den är även till stor del beroende av statsbidrag. Det är
realistiskt att räkna med att de statliga medlen så småningom tas bort som ett led i
specialsatsningar på andra områden samt att det torde ligga i SKL:s målbild att de olika
NPO:erna ska vara enhetlig och likvärdiga, SKL har ju redan beslutat om ett NPO cancer med
Region Norr som värd. Värdskapet är tills vidare vilande.
Det andra man bör tänka på är att RCC:s framgångar till stor del beror på en omfattande
”cancerkompetens” bland medarbetarna, det är något som går tillbaka till ROC tiden.
Det tredje man kan framhålla är RCC:s nuvarande organisation med Vårdprocessgrupper, den
övre blå lådan i figur 2, genom vilka man har direktkontakt med högkompetenta läkare och
sjuksköterskor som är ordentligt förankrade ute i verksamheten.
Olika förutsättningar

De beskrivna aspekterna gör att man inte direkt kan översätta RCC:s arbete till en mall för hur
man ger stöd till andra NPO/RPO:er. Därför ställs krav på att NPO/RPO:erna kan formulera
uppdrag, struktur och arbetssätt.
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Figur 2. Kunskapsstyrningens förbättringscirkel, kan sägas vara den del av RCC-verksamheten som idealt borde anammas av den Nationella kunskapsstyrnings organisationen.

Den registerverksamhet som bedrivs i
Uppsala inom RCC och UCR har en gemensam överbyggnad i form av en sjukvårdsregional
Registercentrum organisation (RCO). RCO har av SVN:s ledningsgrupp fått ett uppdrag att
tillsammans med två NPO:er som Uppsala-Örebro står som värd för, hjärta-kärl och öronnäsa- halssjukdomar, inleda diskussioner för hur en samverkan inom registerområdet skulle
kunna byggas upp. Att utgå från den geografiska närheten är en tänkbar framgångsfaktor för att
kunna skapa samverkan mellan RCC/UCR å ena sidan och den nya NKS-organisationen men
de nya NPO:erna kommer i regel att ha sina befintliga kvalitetsregister spridda mellan de sex
sjukvårdsregionerna. Det är inget som inte går att lösa men det gör uppdraget mer komplicerat.
Diskussion om samverkan mellan RCO och NPO:er

Med 23 programområden och 6 X 23 regionala PO som till vissa delar ska samverka med sex
RCC-kontor (eller sex RCO:er om man så vill) så blir det samspelet komplext. Om det är
möjligt skulle det vara bäst om man kunde kanalisera RPO:ernas stödbehov via respektive
NPO.

Johan Ahlgren
Verksamhetschef
Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro
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Regionalt Cancercentrum

Bilaga 1

Birgitta Clarin

Scenarios för 2019 ff med förändrat statsbidrag
RCC är en verksamhet med ett nationellt regeringsuppdrag sprunget ur SOU2009:11. Den
nationella finansieringen och det specifika uppdraget att arbeta med utvecklingen av
cancerområdet genom kunskapsstyrning innebär att de sex sjukvårdsregionerna har ett krav på
att understödja de sex sjukvårdsregionala RCC och dess verksamhet.
Enhet

Budget
2018

Budget
2019 ff

Budget
2019 ff

RCC

24 476

25 234

26 016

RBC

2 782

2 868

2 956

+1850*

+1850

+1850

Statsbidrag

8 000

4000

0

Totalt

35 258+1850 32 102+1850 28 972+1850

*Summan 1850 är bara en transaktionssumma den är inte inräknad i budget
*Summorna för RBC och RCC är uppräknade med LKIP för 2017
RCC:s verksamhet 2012 - 2018

Under förutsättning att det nationella uppdraget också fortsatt finansieras via staten kan RCC
fortsatt vidareutveckla och förbättra kunskapsstödet ut till sjukvårdsregionens sju
landsting/regioner.
Våra registeruppdrag, både cancerregistret (lagstadgat krav) och kvalitetsregisterarbetet kräver
idag, nio registeradministratörer, sju koordinatorer, 3,1 statistiker, en epidemiolog,
funktionschefer samt fyra stycken konstruktörer/utvecklarare. Det är viktigt att understryka att
dessa yrkesgrupper arbetar både på en nationell och sjukvårdsregional nivå eftersom RCC UÖ
har nationellt ansvar för fem kvalitetsregister.
Koordinatorerna arbetar dessutom utåtriktat mot samtliga våra diagnosspecifika och
diagnosövergripande ( rehab-, palliation- , och preventionsgrupper).
För de 8 mnkr från staten har RCC finansierat landstings aktiviteter inom följande områden:
•

•
•

Processledare i vårdprocessgrupperingar (24 diagnoser) och diagnosövergripande
grupper dels med en årlig ersättning och från 2017 tio utvalda efter SVF och (1500tkr1875tkr, med lön ca 2,5mkr ) nivåstruktureringsarbete som ersätts med faktisk
lönekostnad om 20%
kontaktsjuksköterskeutbildningar, under 2014-2017
Under fyra år webbplatsen ”Nära Cancer” som ett uppstartsprojekt, 10% av
statsbidraget
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cellprovsveckan, årligen återkommande under tre år sista året är 2018 ca 700tkr
Koordinator för prevention – nationellt och sjukvårdsregional, rehabilitering och
palliativ vård
Kontaktsjuksköterskegruppering nationellt och sjukvårdsregional,
Lön för projektledare för framtagande av sjukvårdsregional cancerplan 2012- 2014,
senare enhetschef
Lön för projektledare/koordinator som stöd till det nya arbetet med CP 50%
Lön för koordinator på RBC som arbetar med studieservice 80%
Patientföreträdararvoden en ökande summa ca 3-400tkr/år
Lön för enhetschef 100%

Scenario för 2019 ff – inget statsbidrag
Enhet

Budget
2019

RCC

25 234

RBC

2 868
1850

Statsbidrag

0

Totalt

28 102
+1850

Extern
forskningsfinansiering,
projekt med SWelife
Sjöbergs stiftelesen
Nationella SKL
projekt HPV,

•
•
•
•

Personer på
RCC
involveras i
projekten
kort elelr
längre tid

Inget stöd till RBC tjänsten om 80%.
Inget stöd till kliniker med PL -funktion.
Inget riktat stöd till landsting/regioner i form av projektledare för nationellt beslutade
satsningar – om det inte specifikt kommer med ärskilda medel för detta.
Patientrepresentationen kan vi inte upprätthålla varken i vårdprocessgrupper eller som
ett patientråd.

För att behålla enhetschefsfunktion och specifika koordinatorsuppdrag krävs omprioriteringar i
andra yrkesgrupper. Det lagstadgade kravet gällande cancerregistret, nationellt krav att stötta
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kvalitetsregister (stöd utgår från SKL) både när det gäller utveckling av register (RCC UÖ är en
av tre noder med systemutvecklare) samt hantering av in och utddata.
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