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Inledning 

Överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR och staten är 

ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i den 

nationella cancerstrategin. Genom att följa upp arbetet som bedrivs inom ramen 

för överenskommelserna och årligen revidera insatserna kan utvecklingen 

drivas framåt på ett snabbt och effektivt sätt. 

Arbetet har precis som all annan vård påverkats av covid-19-pandemin. Arbetet 

enligt den nationella cancerstrategin har under perioden och trots rådande 

omständigheter ändå fungerat mycket väl, med tydliga och positiva resultat. 

Den nationella cancerstrategin har också fått en tydlig koppling i det europeiska 

arbetet och i EU:s nya cancerplan. 

Överenskommelsen för 2021 omfattar totalt 500 miljoner kronor varav 370 

miljoner kronor har avsatts som stimulansmedel till regionerna för arbete med 

standardiserade vårdförlopp på cancerområdet. 

Överenskommelsen är indelad i tre områden som motsvarar cancerstrategins 

delar: 

• Prevention och tidig upptäckt 

• Tillgänglig och god vård med mera, med fokus på patienten 

• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning. 

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under året. 

Delrapporten följer överenskommelsens rubrikstruktur och beskriver i korthet 

hur arbetet med insatserna i årets överenskommelse har fortskridit. De 

samverkansregionala insatserna redovisas i bilaga 1 och insatserna inom 

barncancervården finns som bilaga 2. 
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Insatser inom prevention och 
tidig upptäckt – insatser 2021 

Arbete med RCC:s handlingsplan med att förebygga cancer 

I februari 2021 publicerades en nationell cancerpreventionsplan som tagits fram 

av den nationella arbetsgruppen för cancerprevention (NAG cancerprevention). 

Planen beskriver mål och aktiviteter till och med 2022 för att bidra till ett 

minskat insjuknande i cancer. Fokus är samverkan med andra aktörer - både 

inom och utanför hälso- och sjukvården - för störst genomslag i det preventiva 

arbetet. Aktiviteter för att uppnå målen i planen pågår på regional, 

sjukvårdsregional och nationell nivå.  

Samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten har resulterat i en nationell 

webbutbildning om solvanor för barn, riktad till personal inom förskola och 

barnhälsovård, samt förbättrad information om solvanor på 1177.se och i 

Rikshandboken för barnhälsovården. Med kunskapsstyrningen, bl. a NAG 

Levnadsvanor, har NAG cancerprevention samarbetat kring ett nationellt 

vårdprogram och personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för 

levnadsvanor. Det finns nu en litteraturöversikt för levnadsvanornas (tobak) 

betydelse under cancerbehandling, samt en mall och generiska texter kring 

levnadsvanor till de nationella vårdprogrammen inom cancervården samt Min 

vårdplan. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Den nationella arbetsgruppen för OPT har en viktig samordnande funktion 

genom att skapa nationellt likvärdiga principer, strukturer och kvalitetskrav för 

OPT, samt genom att vara forum för utbyte av praktiska erfarenheter från de 

regionala projekten med OPT. Arbetsgruppen har fyra möten per år. Gruppen 

reviderar årligen de nationella rekommendationerna för OPT och basalgoritmen 

för själva testningen, samt utvärderar de regionala projekten i förhållande till 

nationella kvalitetsindikatorer i de regionala vårdregistren för OPT. 

Under det gångna året har arbetsgruppen gjort en etisk genomsyn av OPT och i 

samarbete med 1177 reviderat texten i Socialstyrelsens informationsbroschyr 

om PSA-prov. Broschyren kommer att distribueras av SKR (via RCC) från 

hösten 2021. Informationen till de män som erbjuds OPT har nyligen 

utvärderats med enkäter och semistrukturerade intervjuer. När resultaten hösten 

2021 är sammanställda ska även informationstexterna revideras. Den nationella 

informationsfilmen som spelades in 2020 har nu utvärderats, reviderats och 

översatts till fler språk. Två regionala projekt är i gång i VGR och i Region 

Skåne, och ett tredje i Region Värmland. De planerades för start i mars 2020, 

men på grund av covid-19-pandemin sköts starten upp till september. Västra 

Götalandsregionens projekt omfattar under 2020 – 2022 totalt 36 000 män. 
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I Skåne genomfördes hösten 2020 ett pilotprojekt, varefter regionledningen i 

Skåne beslutade att från våren 2021 successivt utvidga projektet till samtliga 

190 000 skånska män mellan 50 och 74 års ålder. Under hösten 2021 påbörjas 

en utvärdering av huruvida OPT leder till ökad jämlikhet i prostatacancer- 

diagnostiken och ett möte i arbetsgruppen kommer att ägnas åt planering och 

samordning av forskning baserad på de regionala projekten med OPT. 2022 

planeras start av motsvarande projekt i Värmland, Region Jönköpings län och 

Region Norrbotten, Region Stockholm samt ytterligare några regioner.  

Ökad kunskap om symptom och fynd som kan innebära 
förhöjd cancerrisk 

Under våren 2021 bildades en nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt, med 

uppdrag att: 

• Inventera och sammanställa översikt av pågående och planerat 

utvecklingsarbete inom tidig upptäckt av cancer. 

• Fungera som länk mellan olika projekt inom tidig upptäckt och föreslå 

nya initiativ inom området. 

• Bevaka kunskapsområdet, följa utvecklingen och vara expertstöd till 

RCC i samverkan för dessa frågor 

Gruppens arbete fokuserar på primärvårdens arbete. Gruppen ska samverka med 

andra relevanta intressenter till exempel andra nationella arbetsgrupper inom 

RCC (inom prevention, screening, ärftlig cancer, diagnosspecifika vårdprogram, 

standardiserade vårdförlopp) samt nationellt programområde allmänmedicin 

inom kunskapsstyrningsorganisationen. 

Gruppen har påbörjat en nationell inventering av planerade och påbörjade 

projekt inom tidig upptäckt. För att få patienter som kan ha oupptäckt cancer att 

kontakta vården lanserades i juni 2021 kampanjen ”Cancer håller inte avstånd” 

där patienter uppmanades att kontakta sin vårdcentral om de har symtom som 

inte går över och de inte hittar någon förklaring till. Kampanjen spreds via 1177 

vårdguiden i sociala medier och via affischer och flyers som erbjudits till alla 

regioner. För att medverka till jämlik vård har informationen förutom på 

svenska, översatts till nio minoritetsspråk. Alla Sveriges regioner fick detta 

erbjudande med färdigt kampanjmaterial. 

Primärvården behöver kliniska beslutsstöd för att lättare kunna bedöma enskilda 

patienters cancerrisk. Sedan 2020 pågår ett forskningsprojekt inom RCC 

Stockholm Gotland vars syfte är att validera ett riskvärderingsinstrument för 

tidig tjock- och ändtarmscancer i primärvården. Om valideringen faller väl ut 

planerar Stockholm Gotland att skapa ett digitalt beslutsstöd i patientjournaler 

som stöd för allmänläkarna i deras dagliga arbete. I förlängningen kan liknande 

verktyg utformas för riskvärdering av andra cancerformer. RCC i samverkan 

kan stödja med att sprida information om riskvärderingsinstrumentet till andra 

regioner. 
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Screening 

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Politiska beslut om start av screening för tjock- och ändtarmscancer finns nu i 

samtliga regioner. Beslutet innebär också att regionerna ställer sig bakom ett 

gemensamt samordningskansli (GSK) och ett gemensamt administrativt system 

(GAS). Därigenom erhålls nationell samordning av kallelser, information och 

svarsbrev, liksom datahantering. 

Under våren fastställdes planen för regionernas anslutning till 

screeningprogrammet är accepterad av samtliga regioner, varav de sista ansluter 

hösten 2022. Antalet årskullar under startåret varierar beroende på 

koloskopiresurserna, men vid årsskiftet 2026–27 bör Sverige ha komplett 

screening för personer 60–74 år. Screening har startats i Dalarna och Skåne, 

Örebro har inlett och Östergötland följer under 2021. 

Det gemensamma samordningskansliet har expanderat under året, vilket givit 

ökad kapacitet och kortare anslutningstider. Informations- och 

kommunikationsinsatserna är nationellt samordnade via arbetsgruppen och 

SKR. Samarbete med 1177 sker kontinuerligt och bl. a har en film om hur 

provtagning ska ske tagits fram. Arbete pågår för samordning av 

koloskopiutbildning med målsättning att certifiera deltagarna. En arbetsgrupp är 

tillsatt, utkast finns för utbildningsstrukturen och detta kommer att koordineras 

från ovan beskrivna GSK. Det pågår också arbete med att ta fram nationellt 

vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening (om än försenat på grund 

av pandemin), förremiss-runda planeras för i november. 

Bröstcancerscreening 

2021 har till stor del handlat om att minska den covid-19-orsakade 

förlängningen av screeningintervallet inom bröstcancerscreening som uppstod 

2020. Alla enheter har full verksamhet inom screeningprogrammet sedan hösten 

2020. Stopptiden har dock orsakat en intervallförlängning inom flera regioner 

vilka kommer att ha ett förlängt intervall även under stora delar av 2022. 

Nationella arbetsgruppen för mammografi, NAM-gruppen, har under våren 

2021 reviderat det nationella kallelse- och svarspaketet för 

bröstcancerscreeningens samtliga undersökningar och svar. Även 

informationsbrevet till patienterna är reviderat. Kallelse och svarspaketet är 

publicerat på www.cancercentrum.se. Gruppen har under 2021 deltagit aktivt i 

diskussion med RCC och Socialstyrelsen om AI-granskning av screeningbilder, 

och gruppen har även deltagit i dialogmöten med de övriga 

screeningprogrammens arbetsgrupper tillsammans med Socialstyrelsen. NAM-

gruppen har under året vid flera tillfällen varit ”bollplank” åt Socialstyrelsen i 

diverse frågor som rör bröstcancerscreeningen. 

NAM-gruppen har även varit aktiva i dialog med RCC i samverkan angående 

hur medel från den statliga satsningen på kvinnors hälsa ska kunna underlätta 
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för regionerna att ansluta sig till det nya kvalitetsregistret för mammografi. Den 

statliga ekonomiska satsningen har fått flera regioner att anmäla intresse att 

ansluta sig under 2021. NAM-gruppen och kvalitetsregistergruppen jobbar med 

att ta fram en första rapport för det nya Nationella kvalitetsregistret för 

mammografi. 

Livmoderhalscancerscreening 

Självprovtagning enligt de tillfälliga föreskrifterna från Socialstyrelsen har 

underlättat för regioner att fortsätta screening trots pandemin, och även med att 

arbeta för att hinna i kapp med screeningskulden som uppstod under 2020. 

Ett nytt kapitel finns i Vårdprogrammet för cervixcancerprevention som var 

avsett att möta behovet av vägledning om självprovtagning. Indikatorer för 

självprovtagning har inkluderats och rapporterats i årsrapporten för Nationella 

kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, NKCx. Totalt har fem regioner 

använt sig av de tillfälliga föreskrifterna. 

Förankringsarbete har gjorts för ett generiskt kallelsesystem och planering för 

dess utveckling pågår. HPV-baserad screening har nu införts i alla regioner 

enligt vårdprogrammet. En systematisk uppdatering och genomgång av 

vårdprogrammet pågår. Arbetet genomförs i samarbete med Socialstyrelsen. 

Underlätta för nya arbetssätt i regionerna inom screening 

För att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografi- 

screening och screening för prevention av livmoderhalscancer har forskare, 

kliniskt verksamma personer samt andra relevanta kompetenser haft möjlighet 

att söka projektmedel. Medel kommer i september att tilldelas projekt som 

skapar strukturer och/eller kompetens för framtida implementering och med en 

inriktning som syftar till nationellt nyttogörande av AI/nya arbetssätt. 

Nationell samordning 

Rekrytering av en person för nationell samordning av screeningprogrammen 

pågår. Ordförandena i de nationella arbetsgrupperna har haft gemensamma 

dialoger med RCC samverkan och kontinuerlig dialog med Socialstyrelsen. 

Information om covid-19-pandemins påverkan på screeningområdet har 

kontinuerligt uppdaterats på cancercentrum.se. 
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Tillgänglig och god vård m.m., 
med fokus på patienten  

Fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp 

Under 2021 har RCC i samverkan fortsatt att kontinuerligt och via 

www.cancercentrum.se tillhandahålla statistik för: 

• standardiserade vårdförlopp (SVF) som visar antalet patienter som 

utretts enligt SVF 

• andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling och 

• i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala 

väntetider.  

RCC i samverkan har också under våren publicerat en årsrapport med status för 

inklusions- och ledtidsmål för 2020, och även fortsatt med tertialrapporter till 

regionerna. Tertialrapporterna visar hur respektive region ligger till i 

förhållande till inklusions- och ledtidsmål och används som stöd i det lokala 

förbättringsarbetet. Sedan 2020 är utskicken av PREM-enkäterna som mäter 

patienternas upplevelser av SVF, valfritt för regionerna och 13 regioner har valt 

att fortsätta med enkäten under 2020. I september publicerades en 

sammanställning av resultatet på www.cancercentrum.se . 

Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan vara stödjande, stimulerande 

och samordnande i arbetet med att införa SVF i regionerna. Arbetet har 

bedrivits på liknande sätt som tidigare år men i digital form. Samordnaren för 

nationella vårdprogram och SVF på SKR har lett arbetet genom en projektgrupp 

med RCC:s regionala projektledare för SVF. Gruppen har månatliga möten för 

samordning, erfarenhetsutbyte och avstämning och är beredande för SVF-frågor 

inför RCC i samverkans möten. 

Ett område som identifierats som särskilt bekymmersamt vad gäller ledtider och 

inklusion av SVF är urologin. Ett första möte med ordföranden för de 

urologiska vårdförloppen har genomförts med slutsatsen att en större 

genomlysning av urologin skulle vara önskvärd. 

Under våren har digitala SVF-dialoger hållits i de sju regionerna i 

Mellansverige där regionernas framgångar och utmaningar med SVF-arbetet 

diskuterats. På mötena har nationella cancersamordnaren, nationell- och 

regional SVF-samordnare, RCC:s Mellansveriges verksamhetschef samt 

beslutsfattare och verksamhetsföreträdare från respektive region deltagit. 

Mötena har varit mycket uppskattade och liknande dialogmöten har genomförts 

i sjukvårdsregion Sydöst under september och planeras för med start under 

senhösten även i Norr. 

http://www.cancercentrum.se/
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En mall för regionernas redovisning av SVF-arbetet har tagits fram i samarbete 

med Socialstyrelsen. Respektive RCC ansvarar för att samla in regionernas 

redovisningar och lämna över dem till Socialstyrelsen den 30 september 2021. 

Under 2021 har fyra reviderade SVF fastställts för hudmelanom, cancer utan 

känd primärtumör (CUP), prostatacancer och peniscancer. Revideringarna har 

främst varit förtydliganden för att underlätta uppföljningen av SVF och 

harmonisering mot närliggande diagnoser och inte inneburit ändrad 

handläggning av patienter eller förändrade ledtidsmål. 

Kvalitetssäkring av inrapporterade data 

Den nationella arbetsgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data som bildades 

2018 har under 2021 fortsatt arbetet för att säkra enhetlig registrering med 

valida data. Det övergripande arbetet med kvalitetssäkring har pågått löpande, 

bland annat genom att identifiera brister i registreringen som ibland beror på 

olika tolkningar av vårdförloppen och kodningsvägledningarna, ibland på 

svårigheter att fånga den data som ska rapporteras in. Gruppen ansvarar också 

för framtagande av årsrapporten samt de tertialrapporter som nämnts ovan. Ett 

stort hinder i kvalitetssäkringsarbetet är avsaknaden av personnummer i 

väntetidsdatabasen. 

Ett nytt beräkningsunderlag (BU) som fastställer nämnaren i regeringens 

inklusionsmål har publicerats. Under 2021 har arbetet med fördjupade datauttag 

från väntetidsdatabasen med analyserande kommentarer fortsatt. 

Nordiskt samarbete 

De tre nordiska länderna har bildat ett nätverk för forskare och hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar med pakkeforløb. Nätverket syftar till att skapa 

möjligheter till nordiska forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyte inom tidig 

upptäckt av cancer. Sedan 2016 har årliga fysiska möten hållits inom nätverket. 

2020 ställdes mötet in och ersattes med digitalt möte den 26 maj 2021. På mötet 

gjordes en nordisk jämförelse av covid-19 pandemins effekter på cancervården 

följt av kortare vetenskapliga presentationer samt två längre föredrag, om hur 

introduktionen av pakkeforløb påverkat dansk cancervård samt hur 

cancerdiagnostiken utanför pakkeforløben ser ut. 

Fortsatt arbete för att stödja barncancerområdet 

I överenskommelsen mellan staten och SKR för 2021 finns medel avsatta för att 

utveckla barncancerområdet. Utifrån det bedriver RCC både nationella och 

sjukvårdsregionala förbättringsarbeten i syfte att stärka vården för barn som har 

eller har haft cancer. En nationell arbetsgrupp för barncancerområdet har bildats 

och skapat en handlingsplan för 2020–2022 med utgångspunkt i analysen. 

I enlighet med överenskommelsen redovisas området separat till Socialstyrelsen 

och återfinns som bilaga 2 till denna rapport. 
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Rehabilitering och palliativ vård 

Implementeringen av indikatorer för rehabilitering  

RCC i samverkan har tidigare utvecklat generiska variabler till kvalitetsregister 

som möjliggör uppföljning av rehabilitering för cancerpatienter. Variablerna ska 

kunna användas av samtliga register som är relevanta för uppföljning av 

cancerpatienter, så att rehabiliteringsresultat ska kunna följas sammanställt för 

olika cancerdiagnoser och nationellt med gemensamma indikatorer. En av 

utmaningarna är att hitta variabler som både möter behovet i den enskilda 

diagnosen och är jämförbara mellan olika diagnoser. Under 2020 har Nationellt 

kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer som första register infört 

variablerna i ett pilotarbete. Under 2021 har erfarenheterna från pilotarbetet 

redovisats vid nationella RCC-dagen i maj och i dialogmöten med ordförande 

för vårdprogramsgrupper och registerhållare. Nästa steg är att variablerna 

justeras utifrån erfarenheterna och sedan att fler diagnoser inkluderar 

variablerna i kvalitetsregistren. 

Utbildning för strukturerat arbetssätt vid bedömning av 
cancerrehabiliteringsbehov  

Som ett led i implementeringen av det nationella vårdprogrammet för 

Cancerrehabilitering har en nationell arbetsgrupp NAG Cancerrehabilitering 

bildats. Gruppen har som ett av de inledande uppdragen inventerat befintliga 

utbildningar inom området, behov av kunskap och önskemål om nationella 

utbildningar som stöd för sjukvårdsregional och lokal implementering av NVP. 

Detta har resulterat i; 

• Förslag att ta fram två större digitala modulutbildningar för strukturerat 

arbetssätt för cancerrehabilitering med samtal kring och bedömning av 

cancerrehabiliteringsbehov, upprättande av rehabiliteringsplan, 

hänvisning av behov och aktiva överlämningar. En utbildning är riktad 

till specialistvården och den andra till cancerrehabilitering till 

primärvården 

• Produktion av en film om hur det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får ta del av 

det lokala processteamets arbetssätt inom huvudhalscancer vid Skånes 

universitetssjukhus i Lund. Där presenteras hur en strukturerad process 

för cancerrehabilitering kan se ut och de olika kompetenserna i teamet. 

• Tillsammans med patienten ger de sin bild av hur en framgångsrik 

modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av 

patientens cancervård. 

Ytterligare förslag är att öka tillgängligheten till de befintliga filmer/digitala 

föreläsningar/webinarier kring olika teman i en nationell utbildningsbank på 

RCC:s webb. Samtliga aktiviteter planeras färdigställas under 2021 för nationell 

spridning. 
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Utbildningsinsatser för att stödja implementering av 
vårdprogrammet för palliativ vård 

En nationell arbetsgrupp bestående av de palliativa processledarna/ägarna i 

processen palliativ vård har bildats. Den nationella arbetsgruppen i palliativ 

vård ska arbeta för att aktivt stödja och främja implementeringen av det nyligen 

reviderade vårdprogrammet i palliativ vård samt stötta implementering av det 

nyskrivna vårdprogrammet i palliativ vård för barn. 

Den nationella arbetsgruppen ska också verka för att i samarbete med andra 

aktörer inom den palliativa vården ta fram en nationellt gemensam 

webbutbildning i allmän palliativ vård med specifika moduler för 

nyckelprofessioner. Arbetet pågår. Under våren fastställdes också ett palliativt 

vårdprogram för barn och under hösten påbörjas insatser för att stödja 

implementeringen av vårdprogrammet. 

Patientkontrakt cancer (Min vårdplan) 

Under 2021 har nationell Min vårdplan för diagnoserna tumörer i centrala 

nervsystemet, prostata-, tjock- och ändtarms- och äggstockscancer publicerats. 

Vårdplanerna är publicerade som PDF på www.cancercentrum.se  och i Stöd 

och behandling på 1177.se. Cirka 45 verksamheter i 16 regioner har börjat 

erbjuda sina patienter nationell Min vårdplan via 1177.se. Införandet av Min 

vårdplan via 1177.se har stöttats av ett nationellt samordnat nätverk och ett 

nationellt förvaltat utbildnings- och stödmaterial. 

Alla publicerade versioner av Min vårdplan har setts över för att publiceras i 

nya versioner till hösten när Inera byter invånargränssnitt för Stöd och 

behandling. 

Arbete pågår i nationella arbetsgrupper för att ta fram Min vårdplan 

urinblåsecancer, huvud- och halscancer, CUP (okänd primärtumör), lungcancer, 

hudcancer, myelom, sarkom, bukspottkörtelcancer och ALL för barn. Nationell 

Min vårdplan för dessa diagnoser beräknas vara klara under våren 2022. 

En reviderad version av den generella patientinformationen som ingår i Min 

vårdplan publiceras vid årsskiftet 2021/2022. 

I samordning med nationella kunskapsstyrningen och patientkontrakt pågår ett 

arbete med att utreda former för att eventuellt använda NKK-databasen för att 

förvalta patientinformation. 

Samordning sker med Regimbiblioteket inför att detta flyttas in i 

kunskapsbankensamt med Individuell patientöversikt, IPÖ, och RCC:s arbete 

med PROM- enkäter. 

Det pågår planering och förberedelser för överlämning från projektform till 

förvaltning och för att översätta Min vårdplan till andra språk efter årsskiftet 

2021/2022.  

http://www.cancercentrum.se/
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Kunskapsutveckling  

Cancervårdens påverkan till följd av covid-19 

Covid-19-pandemin som startade på allvar i Sverige mars 2020 drabbade 

regionerna olika hårt vilket också gällde effekterna på cancervården. Region 

Stockholm visade tidigt att antalet diagnosticerade cancertumörer minskade 

med 26% under april 2020. Det ledde till farhågor om att cancervården höll på 

att samla på sig en vårdskuld av ännu icke diagnosticerade cancerfall, som när 

dessa personer väl skulle söka vård riskerade att bidra till en relativ resursbrist 

och långa väntetider. Redan tidigt konstaterade vi att en viktig orsak till 

minskningen var att vissa regioner hade stängt ner eller i alla fall minskat 

aktiviteten inom cancerscreening på ett märkbart sätt. 

RCC-organisationen insåg tidigt behovet av att publicera regelbundna rapporter 

för att kunna följa utvecklingen och därmed också möjliggöra åtgärder i 

regionerna för att motverka en fortsatt minskning av cancerdiagnostiken. 

Den första rapporten som RCC publicerade hösten 2020 baserades på 

patologins digitala rapportering till cancerregistret vilken motsvarade knappt 60 

% av befolkningen. Den visade att under perioden mars –augusti var nedgången 

av antalet diagnosticerade tumörer 12 %. Det motsvarade drygt 4 000 individer 

som inte hade fått sin tumör diagnosticerad om man jämförde med samma 

period 2019 samt om nedgången på 12 % gällde för hela landet. 

I överenskommelsen inför 2021 mellan Regeringen och SKR framhölls vikten 

av att följa utvecklingen av pandemins påverkan på cancerscreeningen och 

cancervården. Arbetet med fortsatta rapporter formaliserades med en 

multiprofessionell arbetsgrupp med representanter från samtliga RCC-kontor 

under ledning av RCC Mellansverige. 

Totalt under perioden januari – juni 2021 publicerades tre rapporter baserade på 

data från Cancerregistret och en rapport med data från Nationella 

kvalitetsregistret för bröst- och prostatacancer. Dessa rapporter har publicerats 

på www.cancercentrum.se och har rönt stor uppmärksamhet inom 

sjukvårdsorganisationen och i medierna. 

Den senaste rapporten (rapport 5) innehåller data från perioden januari – 

december 2020 där vi jämför antalet rapporterade tumörfall med samma period 

2019. Räknat för alla typer av cancer inklusive förstadier till cancer (cancer in 

situ och vissa tumörer med grav dysplasi) beräknas nedgången under 2020 

hamna på 6,4 %. Det betyder att en ordentlig återhämtning av det stora 

underskottet på 25–30 % under april – maj har skett. Räknar man om till antalet 

individer där diagnosen av en cancertumör skjutits upp, och därmed inte 

kommit under behandling, handlar det under helåret 2020 om upp emot 4 500 

individer. Prostatacancer är den cancerform som minskat mest med en nedgång 

på 18 % (motsvarar nära 2 100 individer). Bröstcancer uppvisar en nedgång 

med drygt 8 % motsvarande nära 900 personer. En rapport från Nationella 
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kvalitetsregistret för bröstcancer visar att nedgång är så gott som helt begränsad 

till de kvinnor vars bröstcancer diagnosticerats inom mammografiscreeningen. 

För cancer i grov- och ändtarm var nedgången knappt 8 % medan lungcancer 

uppvisade en minskning på drygt 6 %. 

Samlade data pekar mot att nedgången huvudsakligen orsakas av en minskad 

vilja att söka vård i samma omfattning som normalt. Den tolkningen får också 

stöd av att väntetiderna på cancerkirurgi och annan behandling minskade under 

2020 jämfört med 2019. 

Sammantaget måste bedömningen vara att diagnostik och behandling av cancer 

i stort har fungerat väl under pandemin. Initialt drogs visserligen screeningen 

ner inom flera regioner men aktiviteten återgick till mer normal nivå under 

hösten. Anpassningar av de nationella vårdprogrammen bidrog också i någon 

mån till nedgången av incidensen, exempelvis för prostatacancer. 

Det är viktigt att RCC fortsätter sitt analysarbete av pandemins effekter på 

cancervården. Under hösten 2021 kommer fler rapporter att publiceras som 

utgår från nationella kvalitetsregister. Där bör man kunna se om diagnostik och 

behandling har påverkats samt om det blivit vanligare med mer avancerade 

cancerfall. På längre sikt måste uppföljning göras av de patientgrupper som 

diagnosticerades i efterförloppet till pandemin för att få ett mått på dödligheten 

som förstås kan komma att stiga bland dem som fått sin diagnos och behandling 

uppskjuten. 

Nationella vårdprogram 

Under 2021 har 5 nya och 20 uppdaterade nationella vårdprogram fastställts. 

Flera vårdprogramgrupper har haft ovanligt långa uppdateringsprocesser på 

grund av covid-19-pandemin men remissrundor har kunnat genomföras enligt 

ordinarie rutiner. En preliminär bedömning visar att antalet remissvar inte har 

minskat. 

Under 2020 fick vårdprogramgrupperna möjlighet att publicera så kallade 

tillfälliga anpassningar på grund av covid-19-pandemin där de rekommenderade 

hur vården bör justeras om det uppstår behov av att prioritera eller om vården 

inte kan genomföras enligt vårdprogrammens rekommendationer. Dessa har 

uppdaterats under 2021, bland annat med rekommendationer om vaccination. 

Under 2020 förenklade RCC rutinerna för att uppdatera vårdprogram när det 

kommer nya läkemedelsrekommendationer från NT-rådet eller TLV, så att 

vårdprogrammen kan uppdateras omedelbart utan remissrunda. Ett antal sådana 

uppdateringar har gjorts och rutinen bedöms fungera bra. 

Rutinerna för remissrundor har samordnats med kunskapsstyrningsorganisa-

tionen och samtliga kunskapsstöd har nu samma remissdatum. Mejlutskick och 

webbsidor innehåller samordnad information om samtliga diagnoser. 
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Koppling mellan nationella vårdprogram och kvalitetsregister 

Ett viktigt verktyg för att bidra till att rekommendationerna i nationella 

vårdprogram följs är uppföljningen genom nationella kvalitetsregister. För att 

stödja verksamheten att enkelt kunna följa de indikatorer som slås fast i 

nationella vårdprogram har RCC i samverkan verkat för att samtliga 

kvalitetsregister ska ha tillgängliga och interaktiva rapporter på 

www.cancercentrum.se  

Under våren har RCC i samverkan genomfört gemensamt dialogmöte för 

representanter från samtliga nationella vårdprogram och nationella 

kvalitetsregister. Under mötet diskuterades bland annat resultatet av 

genomförda analyser av covid-19-pandemins påverkan på cancervården och hur 

de kan utvecklas vidare. RCC i samverkan avser att fortsätta med gemensamma 

dialogmöten som en del i att stärka kopplingen mellan två av de centrala 

verktygen i en välfungerande kunskapsstyrning. 

RCC i samverkan har även genomfört en kartläggning av hur uppföljningen av 

de nationella vårdprogrammens rekommendationer med hjälp av 

kvalitetsregistren ser ut idag. Underlaget har bidragit till att identifiera hinder 

och utvecklingsmöjligheter för en ändamålsenlig uppföljning som kan användas 

för styrning och ledning inom cancervården. Rapporten Utveckling av 

uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister 2021 

innehåller förslag på hur uppföljningen kan utvecklas med hjälp av 

kvalitetsindikatorer och därigenom bidra till en kulturförändring som främjar 

samarbetet mellan nationella vårdprogram och nationella kvalitetsregister för att 

än bättre möta verksamheternas behov. 

Läkemedelsregistrering  

I maj 2021 publicerades den senaste rapporten från Register för 

Cancerläkemedel (RCL). I rapporten ingår 4 693 rapporter om påbörjade 

behandlingar från 1 januari till 31 december 2020. Motsvarande siffra för helår 

2019 var 4 443, dvs. en ökning med 5,6 %. Det föreligger fortfarande stora 

skillnader i inrapportering från de olika regionerna och mellan olika 

cancerdiagnoser. Den varierande täckningsgraden gör det svårt jämföra olika 

regioner och upptäcka eventuell under- eller överanvändning av ett specifikt 

läkemedel. För immunterapi är problemet extra stort eftersom dessa läkemedel 

används vid många olika cancerdiagnoser. 

Hittills har rapporter lämnats halvårsvis men nu sker övergång till årlig rapport. 

Nästa rapport kommer att gälla för helår 2021 och presenteras i maj 2022. 

En avgörande faktor för att öka registreringen är att alla verksamhetschefer 

inom onkologi och hematologi prioriterar RCL. En heltäckande registrering bör 

rimligen underlätta diskussionen om läkemedelsbudget. Nationella 

arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) för en dialog med 

onkologklinikernas verksamhetschefer för att motivera en ökad registrering. 

http://www.cancercentrum.se/
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Automatöverföring av data kring läkemedelsanvändning 

RCC har under våren satt upp en automatöverföring från Västra Götalands- 

regionens och Region Östergötlands ordinationssystem till registret för 

cancerläkemedel. Båda dessa överföringar pilot testas nu och förväntas kunna 

sättas i produktion i början av hösten. Sedan hösten 2020 är 

automatöverföringen från Region Skåne i skarp drift. 

Nationella regimbiblioteket 

Det finns idag cirka 600 fastställda regimer med tillhörande patientinformation i 

det nationella regimbiblioteket. Översättning av patientinformationen till andra 

språk inleds inom kort med engelska och arabiska. I Projektet ”E-ped- 

Regimbiblioteket – Nationell samordning av arbetet med läkemedelsfrågor 

inom barnonkologin” påbörjas också arbetet med att ta fram 

läkemedelsbasfakta, anpassad för barncancerbehandling. 

Även patientinformation för läkemedelsbehandling vid barncancer kommer att 

publiceras i nationella regimbiblioteket. Sedan januari pågår ett arbete med att 

integrera regimbibliotekets webbsida med Cancercentrums kunskapsbank. Detta 

kommer att ge bättre funktionalitet, mer kostnadseffektiv förvaltning samt göra 

hemsidan tillgänglighetsanpassad. 

Sedan våren 2021 pågår arbete med att förbättra möjligheter att automatiskt 

överföra regimerna till regionernas olika vårdadministrativa system - ett 

uppdrag som är både tekniskt och organisatoriskt utmanande med tanke på de 

olika system och versioner som används och kommer att användas i våra 

regioner och kommuner. Regimbiblioteket har uppmärksammats och blivit 

nominerat till Götapriset, som tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom 

offentligt finansierade verksamheter. 

Precisionsmedicin 

För att analysera och beskriva de utmaningar och konsekvenser framstegen 

inom precisionsmedicin har inneburit och kommer att innebära för hälso- och 

sjukvården arrangerade RCC och Nollvision cancer i mars ett digitalt 

rundabordssamtal för att samlas tvärsektoriellt och få en bild av pågående 

initiativ i Sverige och kunskapsläget. Bland de 60 deltagarna fanns företrädare 

från patientföreningar, RCC, myndigheter, industri, akademi och olika experter. 

Erfarenheterna från rundabordssamtalet utgör en del av underlaget till den 

rapport som nu produceras. Rapporten inkluderar även intervjuer och 

workshops med nyckelaktörer för att fånga behov, utmaningar och förslag på 

vad som kommer att krävas de kommande åren så att precisionsmedicin kan 

användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv cancervård. 
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Kompetensförsörjning och 
forskning 

Hur kliniska studier har påverkats av covid-19-pandemin 

RCC i samverkan har formerat en arbetsgrupp med representanter från alla sex 

RCC-kontor som följer upp pandemins effekter på olika aspekter av 

cancervården. En av dessa är effekten på antalet kliniska studier och antalet 

patienter inkluderade i kliniska studier under 2020 jämfört med 2019. Via den 

nationella arbetsgruppen kring databasen ”Cancerstudier i Sverige” har en enkät 

skickats ut till kliniska prövningsenheter i alla regioner med deadline 15 

oktober. Vi räknar med att kunna publicera en rapport framåt årsskiftet 2021-22. 

 

Registerbaserade randomiserade studier (R-RCT) 

Kartläggning hur deltagandet av cancerpatienter i kliniska studier har påverkats 

genom covid-19-pandemin och att utveckla möjligheter att genomföra 

registerbaserade randomiserade studier (R-RCT) har påbörjats.(R-RCT) innebär 

att befintliga kvalitetsregister utnyttjas som studiedatabas, vilket innebär att 

relativt stora randomiserade studier kan utföras till avsevärt lägre kostnad än 

RCT utförda med konventionell metodik. 

Införandet av R-RCT på cancerområdet koordineras av professor Mats Lambe 

och syftar till att etablera en nod för stöd till R-RCT på RCC Mellansverige. 

Kontakt är etablerad med Uppsala Clinical Research Center (UCR) som b la 

förvaltar kvalitetsregister på hjärt-kärlområdet. UCR är världsledande inom R- 

RCT med flera praxisförändrade publikationer som resultat. Samarbetet innebär 

att UCR medarbetare med stor erfarenhet av R-RCT kommer att stödja RCC:s 

projekt. Målet är att RCC successivt ska kunna bygga upp den kompetens inom 

rådgivning, projektledning, registerkunskap, IT-konstruktion, data management 

och monitorering som krävs för genomförande av R-RCT på cancerområdet. 

Lämpliga forskningsfrågeställningar som kan besvaras med R-RCT metodik ska 

under hösten 2021 efterlysas för att ett eller två pilotprojekt ska kunna startas 

under 2022. 

Arbete med innovation inom cancerområdet 

Arbete med innovation inom cancerområdet Innovationsmiljön Nollvision 

cancer är inne på andra året av finansieringen från Vinnova som en del av 

har fortsatt bana väg för att öka trycket och samarbetet kring frågan om 

lungcancerscreening, däribland genom en attitydundersökning kring 

lungcancerscreening i riskpopulationen utförd av Kantar/SIFO på uppdrag av 

Nollvision cancer. 
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Som en del av att även öka fokus på upptäckt av lungcancer bland aldrig rökare 

hölls i juni ett internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med medverkande 

experter från bl. a från Taiwan och USA. 2021 har även innehållit flera 

nationella workshops: ”Precisionsmedicin för effektiv och jämlik cancervård” 

samt ”AI-teknik inom cancervården” som i nuläget följs upp i olika insatser. 

Nollvision cancer delar numera värdskapet för PPMC (Partnership for Precision 

Medicine), ett virtuellt centrum för transnationell forskning inom 

precisionsmedicin för cancer, tillsammans med Uppsala universitet. 

Under året har Nollvision cancer även bidragit till arbetet med den Individuella 

Patientöversikten med strategier och vägar för vidare implementering. RCC och 

Nollvision cancer arbetar tillsammans för att snabbare kunna införa nya 

arbetssätt, tekniker och behandlingar i cancervården. För att stärka patient- och 

närståendeföreträdare inom RCC i sin roll och bidra till ökad kunskap om hur 

precisionsmedicin kan användas för att säkerställa en god, jämlik och effektiv 

cancervård, arrangerade Nollvision cancer fortbildningsträff i RCC Syd under 

våren 2021 i samarbete med Genomic Medicine Sweden (GMS). 

Utbildningsinsatser  

På https://cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/ finns nu en tydlig presentation av 

regionala och nationella utbildningar, och det pågår vidareutveckling så att 

regionala utbildningsinsatser kan öppna för nationellt deltagande. 

Den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering planerar att ta fram två 

digitala modulutbildningar för cancerrehabilitering, en för primärvården och en 

för specialiserad vård Det pågår ett arbete att tillsammans med berörda lärosäten 

utveckla och säkerställa tillgång till utbildning för sjuksköterskor inom 

strålbehandling. 

Det finns en planerad struktur för koloskopiutbildningar, nationella 

arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening är ansvariga och RCC 

Stockholm Gotland är stödjande för projektet. Även en webbutbildning kommer 

att tas fram som kommer att vara tillgänglig genom RCC:s webbplats. RCC 

Stockholm Gotland har tagit fram en webbutbildning för hur team kan arbeta 

kring patientdelaktighet, egenvård och jämlik cancervård. Denna utbildning 

kommer att tillgängliggöras nationellt. 

Utbildning av chefer och medarbetare i cancervården  

Sedan 2018 har Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (HHS 

Exec Ed) gjort skräddarsydda ledarutvecklingsinsatser riktat till målgruppen 

specialistläkare inom cancervården. Syftet är att bredda och stärka 

rekryteringsunderlaget av chefer med specialistläkarkompetens inom 

cancerbehandling samt att öka kunskapen om den nationella cancerstrategin i 

ledarskapet. RCC samverkan stödjer arbetet och ingår i en styrgrupp för 

planering av programinnehåll, programstruktur och målgrupp tillsammans med 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
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bland annat Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening. 

Under 2020 utvecklade HHS Exec Ed Chef och Ledare inom Cancervården 

Nivå 2 som fortsättning på Nivå 1 eller motsvarande program. 

Under 2021 har gruppen med 20 deltagare hittills träffats vid två tillfällen, totalt 

fyra dagar. Programdagarna omfattar teori och praktik för chefs- och ledarskap, 

grupp- och reflektionsövningar samt handledning av gruppen. 
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Bilaga 1 Samverkansregionala insatser 

 

RCC Norr 

Standardiserade vårdförlopp 

RCC Norr sammankallar ett nätverk av utsedda kontaktpersoner för SVF i 

respektive region för att genom information, dialog och erfarenhetsutbyte stödja 

regionerna i deras arbete med att förbättra sin SVF-process och att ta fram 

efterfrågade redovisningar till Socialstyrelsen. 

RCC Norrs diagnosprocessledare genomför dialogmöten med verksamheterna, 

där arbetet med SVF är ett huvudområde. Till följd av Coronapandemin har 

endast ett fåtal dialogmöten kunnat genomföras under året, och då i digital 

form. 

RCC Norr arrangerar diagnosspecifika sjukvårdsregionala workshops med 

fokus på registrering och följsamhet till SVF-kriterier. Dessa workshops är 

digitala och har varit välbesökta och efterfrågade. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

RCC Norr stödjer implementeringen av det nationella vårdprogrammet för 

rehabilitering genom bland annat dialogmöten, utbildningar och 

utvecklingsprojekt. Det har arrangerats ett flertal digitala sjukvårdsregionala 

utbildningsdagar samt nätverksmöten med olika professionsgrupper kring 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Arbete bedrivs både inom respektive 

diagnosprocess och genom den sjukvårdregionala arbetsgruppen för cancer- 

rehabilitering som leds av RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för 

cancerrehabilitering. RCC Norr finansierar lokala processledare för 

cancerrehabilitering i respektive region. Dessa ingår i arbetsgruppen och har 

både ett sjukvårdsregionalt och lokalt uppdrag. 

Arbete för strukturerade behovsbedömningar av alla cancerpatienter har fortsatt. 

Principbeslut att använda Hälsoskattningen för cancerrehabilitering för alla 

patienter finns i två regioner. Dessa regioner har även klargjort kontaktvägar vid 

särskilda behov och etablerat cancerrehabiliteringsteam med ett regionöver- 

gripande uppdrag för cancerpatienter med avancerade/mycket avancerade 

rehabiliteringsbehov. Sjukvårdsregionala pilotprojekt pågår inom fysisk 

aktivitet för cancerpatienter. Digitala sjukvårdsregionala nätverks- och 

utbildningsmöten för strukturerad behovsbedömning har genomförts. 

En sjukvårdsregional multidisciplinära konferens (MDK) för 

rehabiliteringsinsatser efter cancer och påverkan av cancerbehandling i bäckenet 

är etablerad sedan flera år. RCC Norr finansierar den MDK-koordinator som 

både koordinerar konferensen och driver utveckling av den i samverkan med 

sjukvårdsregionala processledare för berörda cancerdiagnoser. 
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RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för palliativ vård är även 

koordinator för sjukvårdsregionens palliativa kompetenscentrum. Han är också 

sammankallande för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för palliativ vård 

och är nationell vårdprogramhandläggare för vårdprogrammet för palliativ vård. 

Den sjukvårdsregionala samverkansgruppen stödjer implementering av det 

uppdaterade vårdprogrammet för palliativ vård genom bland annat 

utbildningsinsatser. Digitala utbildningsfilmer har tagits fram och digitala 

utbildningar har genomförts. En digital sjukvårdsregional utbildningsdag i 

palliativ vård med patienter och närstående som huvudsaklig målgrupp är under 

planering och kommer att genomföras under hösten. 

Under året har en kvadrupelrevision av regionernas arbete med palliativ vård 

genomförts för att identifiera konkreta förbättringsområden i regionerna. 

RCC Norr stödjer implementering av vårdprogrammet för palliativ vård för 

barn. Arbetet leds i samarbete mellan av RCC Norrs sjukvårdsregionala 

processledare för barnonkologi och för palliativ vård. Bland annat har dialog 

med sjukvårdsregionens hospice möjliggjort att även barn i behov av palliativ 

vård nu kan vårdas där. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

De flesta cancerpatienterna i sjukvårdsregionen erbjuds Min Vårdplan i någon 

form. Det finns ett stort intresse från många verksamheter att införa Min 

vårdplan via 1177 Vårdguiden, som successivt har införts vid flera av 

sjukvårdsregionen kliniker allteftersom diagnosspecifika Min Vårdplan har 

färdigställts och publicerats nationellt. Stödfunktioner för införandet finns i alla 

fyra regioner, med finansiellt stöd från RCC Norr. Sjukvårdregional samverkan 

och erfarenhetsutbyte sker genom RCC Norr, som ett stöd i införandet. RCC 

Norrs diagnosspecifika sjukvårdsregionala processarbetsgrupper är aktiva i 

arbetet med införandet av Min Vårdplan. 

Kunskapsutveckling 

RCC Norr följer årligen upp målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen, som 

även innefattar ett stort antal detaljerade mål för varje process. 

Uppföljningsrapporten redovisas och diskuteras i RPO Cancer, RCC Norrs 

styrgrupp och på politisk nivå i norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). 

Regionernas registrering i kvalitetsregister stödjs genom fortlöpande 

utbildningar av inrapportörer. RCC sammanställer och analyserar 

uppföljningsdata som redovisas och diskuteras bland annat vid regionmöten 

inom olika diagnoser. 

RCC Norrs kontaktperson för Register för cancerläkemedel utbildar och stödjer 

regionernas utsedda inrapportörer samt deltar i det nationella arbetet kring 

utvecklingen av registret. 

RCC Norrs processledare utarbetar sjukvårdsregionala 

konsekvensbeskrivningar för alla nya och reviderade vårdprogram. 
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Implementering sker via RPO Cancer, RCC Norrs styrgrupp och de 

sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna. Uppföljning sker vid dialogmöten, 

diagnosvisa sjukvårdsregionmöten och vid uppföljning av den 

sjukvårdsregionala cancerplanen. Till följd av pandemin har få dialogmöten 

genomförts under 2021. 

Kompetensförsörjning och forskning 

Samtliga sjukvårdsregionala processarbetsgrupper arbetar med optimalt 

kompetensnyttjande inom sina respektive vårdprocesser. RCC Norr informerar 

om utbildningar och ger finansiellt stöd till regionerna för att medarbetare ska 

kunna genomföra vissa vidareutbildningar där det råder kompetensbrist eller 

möjlighet finns för uppgiftsväxling. Digitala arbetssätt används i stor 

omfattning inom norra sjukvårdsregionen. Bland annat för MDK och för att 

tillgängliggöra kompetens för hela sjukvårdsregionen, men också för möten, 

utbildning och utvecklingsprojekt. 

RCC Norr ger stöd med statistisk kompetens till registerforskning inom 

cancerområdet i sjukvårdsregionen. En översyn av strukturen för RCC Norrs 

forskningsstödjande arbete pågår. 

 

RCC Mellansverige 

Standardiserade vårdförlopp 

RCC Mellansverige erbjuder regionerna löpande stöd i SVF-arbetet där en 

RCC-medarbetare har avsatt arbetstid som sjukvårdsregional SVF-samordnare. 

Ett flertal digitala möten har anordnats under årets första del, där bland annat 

frågor inom kvalitetssäkring, fortsatt förvaltning och rapportering avhandlats. 

Frågor om samarbete över regiongränserna, enhetlig kodning, tolkning och 

användande av kriterier samt kvalitetskontroll av data har återkommande 

diskuterats. 

Den sjukvårdsregionala SVF-samordnaren deltar aktivt i den nationella 

arbetsgruppens möten och fungerar som en länk mellan den nationella och den 

regionala nivån. RCC erbjuder särskilt stöd inför halvårs- och slutrapportering i 

form av korrekturläsning av regionernas rapporter med möjlighet till diskussion 

avseende innehållet. 

En särskild satsning på återkoppling av SVF-data till respektive region gjordes 

under våren 2021 genom så kallade dialogmöten som förutom genomgångar av 

nationella och regionala SVF-resultat innehöll diskussioner kring goda exempel 

och processarbete. Den breda närvaron, med deltagare från RCC:s nationella 

och sjukvårdsregionala nivå samt från regionernas sida med på sina håll 

deltagande av alla chefsnivåer från HSD via områdes- och verksamhetschefer 

och 
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sektionsansvariga specialistläkare, kontaktsjuksköterskor och koordinatorer 

bidrog till att diskussionerna var mycket givande. Intrycken och resulterande 

diskussioner har sammanfattats skriftligt och återkopplats till regionerna. 

Utöver de så kallade SVF-dialogmötena har sedvanligt regionalt stöd under året 

skett via digitala avstämningar och videomöten samt däremellan tillgänglighet 

via mejl och telefon. Tid har också avsatts för mer riktat stöd och avstämningar 

till regioner som haft behov av det. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

RCC har genom den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom 

cancerrehabilitering följt upp införandet utav Hälsoskattningen i regionerna. Det 

finns konsensus i regionerna om att det är instrumentet som ska användas för 

initial behovsbedömning och i flera regioner används det regelbundet. 

Införandet av Hälsoskattning synkroniseras med införandet av Min vårdplan, 

vilket ger positiva synergieffekter. 

RCC:s vårdprocessgrupp för palliativ vård har under våren planerat för en podd- 

serie som ska öka kunskapsnivån inom den palliativa vården och stödja 

implementeringen utav det nya reviderade nationella vårdprogrammet som nu 

finns inom området. Vidare har information om vårdprogram och 

implementeringsstöd spridits i RCC:s övriga vårdprocessgrupper samt till 

regionernas palliativa råd. En särskild regiondag har anordnats för vårdpersonal 

som arbetar inom barnsjukvården med utgångspunkt i vårdprogrammet 

palliativvård för barn. 

I ovanstående grupperingar diskuteras fortlöpande hur digitala verktyg kan 

användas i såväl utbildning som i erbjudande av vård. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

RCC har en sjukvårdsregional införandeansvarig för Min vårdplan som kallat 

regionernas motsvarigheter till månatliga möten där utmaningar och goda 

exempel delats. Vidare har utbildning i verksamheten anordnats utifrån behov. 

Min vårdplan är införd i fem regioner, övriga två har framtagna införandeplaner 

som möjliggör införande under hösten 2021. Även i denna gruppering 

diskuteras löpande hur digitala verktyg kan användas inom cancervården för att 

öka patienters och närståendes trygghet och delaktighet. 

Kunskapsutveckling 

RCC:s diagnosspecifika vårdprocessgrupper följer löpande upp cancervården i 

sjukvårdsregionen, bland annat genom analys av kvalitetsregister- och SVF- 

data, men även patientrapporterade mått ingår i vissa fall. Detta återförs bland 

annat till verksamheterna genom dialogmöten och genom årliga rapporter som 

skrivs av representanter för vårdprocessgrupperna med stöd från respektive 

vårdprocesskoordinator. Vidare erbjuds stöd via RCC-medarbetare till 

verksamheterna i form av utbildning av inrapportörer och hjälp med datauttag. 
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Register för cancerläkemedel (RCL) är ett viktigt verktyg för att belysa hur och 

till vilka patienter nya cancerläkemedel används. När en ny nationell rapport 

från RCL föreligger hjälper RCC till med att sprida kunskap om rapporten. En 

årlig dragning i RCC-styrgrupp bidrar också till göra rapporten känd i regionen. 

RCC-chefen tar alltid upp resultaten i samband med medverkan vid regionens 

onkologichefsmöten, där tillfälle ges för diskussion kring goda exempel och 

arbetssätt. 

RCC i Mellansverige finansierar också en koordinator (20% av heltid) för 

arbetet med RCL som finns tillgänglig för alla regioner genom att svara på 

frågor och ge tips och råd om användandet. 

Stöd till implementering av nya och reviderade vårdprogram ingår i RCC 

Mellansveriges vårdprocessgruppers uppdrag. Stödet ges på olika vis, 

förändringar i vårdprogram diskuteras alltid i gruppen och eventuella hinder för 

implementering identifieras gemensamt. Information om förändringar ges 

genom en uppdatering av nationella vårdprogrammet vid de diagnosspecifika 

vårdprocessgruppernas regiondagar. 

Kompetensförsörjning och forskning 

RCC samverkar med Regionala utbildning- och kompetensförsörjningsrådet 

(RUR) i sjukvårdsregionen avseende kartläggning av 

kompetensförsörjningsbehoven inom cancervården. I den sjukvårdsregionala 

cancerplanen har ansvarsfördelningen för detta tydliggjorts och RCC inväntar 

underlag från RUR för att kunna arbeta vidare med riktade insatser för att 

underlätta kompetensförsörjningen. 

RCC Mellansverige ger även stöd till framför allt hälsoregisterbaserad 

forskning genom att ge konsultationer kring registerinnehåll, lämplig 

studiedesign samt statistiska metoder. 

RCC medverkar också till att ett flertal länkade hälsodatabaser avsedda för 

epidemiologisk cancerforskning med inriktning mot samsjuklighet, 

läkemedelsanvändning och socioekonomi, dessa forskningsdatabaser har 

renderat ett stort antal publikationer av cancerforskare från hela landet. Hösten 

2020 påbörjade RCC ett arbete, som har fortsatt under 2021, med att upprätta 

länkade forskningsdatabaser där diagnosspecifika kvalitetsregister länkas med 

data från SMINET, intensivvårdsregistret, dödsorsaksregistret med flera för att 

möjliggöra forskning om covid-19-pandemin i relation till cancersjukdom. 

Sedan början av 2021 har RCC också avtalat stöd i form av hantering av 

forskningsdatabasen för den nationella cancerrehabiliteringsstudien PhysCan, 

där 20% av en statistiker avsatts för ändamålet. 
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RCC Stockholm Gotland 

Standardiserade vårdförlopp 

RCC Stockholm-Gotland har fortsatt att stötta vårdverksamheterna i deras 

arbete med utvecklingen av nya arbetssätt för att öka följsamheten till de 

standardiserade vårdförloppen. Regelbunden avstämning sker mellan RCC och 

vårdgivarna. En sjukvårdsregional kvalitetssäkringsgrupp (med koppling till 

den motsvarande nationella gruppen) har bildats som arbetar löpande för att 

underlätta inrapportering, bistå med analyser samt förbättra utdata. RCC 

Stockholm Gotland fortsätter samla in och analysera patientenkäter inom 

standardiserade vårdförlopp. Resultaten delges och diskuteras med vårdgivarna. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

RCC Stockholm-Gotland har under 2021 arbetat aktivt med fortsatt 

sjukvårdsregional implementering av vårdprogrammen inom palliativ vård 

respektive cancerrehabilitering. Två välmeriterade sjukvårdsregionala 

processledare arbetar (i dialog med företrädare för vårdgivarna) i respektive 

process med information, implementering, uppföljning och kunskapshöjande 

åtgärder. Samverkan sker kontinuerligt med patient-och 

närståenderepresentanter. Avseende cancerrehabilitering har RCC fortsatt stötta 

den regional implementeringen med fokus på bedömning av 

rehabiliteringsbehov, upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplan och 

samverkan kring remissvägar/aktiva överlämningar, för att fler patienter ska få 

rehabilitering efter behov och rätt vårdnivå. 

Utvecklingsarbete pågår i båda processerna med stöd av RCC. Här kan nämnas 

digital cancerrehabilitering i grupp samt vetenskapliga publikationer kring 

cancerspecifik palliativ vård under covid-19 pandemin. Särskilda informations- 

och implementeringsinsatser genomförs för det nya nationella vårdprogrammet 

om palliativ vård för barn. Här är även processledarteamet inom 

barncancerområdet engagerade. RCC stödjer och följer även upp initiativ inom 

så kallad prehabilitering i samverkan med vårdgivarna, där rehabiliteringen 

startar redan i samband med diagnos. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

RCC Stockholm-Gotland har under våren 2021 fortsatt ett omfattande 

breddinförande av min vårdplan cancer inom sjukvårdsregionen, både digitalt 

och i pappersform (vid samtliga sjukhus i de båda regionerna). RCC har stöttat 

vårdverksamheterna i övergången från regionala versioner till nationell Min 

vårdplan. Vårdverksamheterna är högt belastade av pandemin men trots detta 

har flera verksamheter startat implementeringen under våren, men i vissa fall 

något senare än planerat. Representanter från RCC Stockholm Gotland har 

också fortsatt vara delaktiga i arbetet med att ta fram nationella Min vårdplan. 
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Kunskapsutveckling 

RCC Stockholm-Gotland sammanställer kontinuerligt underlag för uppföljning 

av cancervårdens olika delar för presenterar för vårdgivare, hälso-och 

sjukvårdsförvaltning, patientföreträdare och regionala politiska företrädare. 

Behovet av underlag har efterfrågats i ökad omfattning under covid-19 

pandemin och har använts för att ta fram och utvärdera relaterade åtgärder. 

Under maj 2021 genomfördes exempelvis en digital workshop där 140 

intressenter deltog. Utvecklingsarbete från den sjukvårdsregionala cancerplanen 

2020–2023 presenterades och diskuterades. 

Processledare för cancerläkemedel har tillsammans med representant från RCC 

Stockholm-Gotland haft möten med representanter från respektive vårdgivare 

för att diskutera och följa upp inrapporteringen till läkemedelsregistret. 

Ekonomiskt stöd för inrapportering har lämnats från RCC till några enheter. 

Nationellt så pågår arbetet med automatöverföring mellan ordinationssystemet 

för cancerläkemedel och läkemedelsmodulen i IPÖ. Under våren 2021 har det 

sjukvårdsregionala arbetet fokuserat på att förbereda överföringen av data 

mellan systemen. Koordinatorer finns hos vårdgivarna för arbetet med att 

implementera IPÖ och därmed läkemedelsmodulen. Under våren 2021 har 

dessutom arbete utförts för att förbättra utdatarapporterna från INCA-systemet. 

RCC Stockholm Gotland arbetar löpande med revidering och implementering 

av nationella vårdprogram inom cancerområdet. Revideringar och nya 

vårdprogram diskuteras med den regionala kunskapssyrningsorganisationen och 

beslutas politiskt. Regionala vårdprogramgrupper och processledare har 

uppdrag av RCC kring både implementerings-och uppföljningsarbetet. 

Kompetensförsörjning och forskning 

Den årliga kompetenskartläggningen inom cancervården för både Stockholm 

och Gotland har genomförts under våren 2021. En sammanställning har 

återkopplats till berörda vårdverksamheter Kartläggningen utgör ett underlag 

för RCC Stockholm-Gotlands satsningar inom kompetensförsörjning. 

Sjukvårdsregionens vårdaktörer kan ansöka om medel till förbättringsarbeten 

kopplade till den regionala cancerplanen. Syftet är att skapa ett ökat värde för 

patienten och bidra till att säkra kompetensförsörjningen. Satsningar inom flera 

områden pågår. Exempelvis inom strålbehandling, där bristen på 

specialistutbildade sjuksköterskor påverkat tillgänglighet och arbetsmiljö. Ett 

annat område som RCC har satsat på är ST-utbildning för läkare inom onkologi. 

Projekt pågår i nära samverkan med vårdgivare avseende strategier för 

kompetensförsörjning. RCC ger löpande stöd till kostnad för utbildning och 

projektledning. RCC Stockholm-Gotland har tagit fram flera nya utbildningar 

för att öka kompetensen inom cancervården under våren 2021. Här kan följande 

digitala utbildningar nämnas; integrativ cancervård, delaktighet, jämlik vård och 

egenvård, cancerprevention riktad till skolsköterskor, palliativ vård samt cancer 

och levnadsvanor (riktad till primärvården). 
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RCC Stockholm-Gotland fortsätter arbetet med film som ett alternativ till 

kunskapsstöd riktad till patienter, närstående och allmänhet. I samarbetet med 

Cancerfonden och RCC Väst har två filmer om strål- och cytostatikabehandling 

producerats. Filmerna är översatta till fem språk förutom svenska; arabiska, 

dari, engelska, persiska och somaliska och finns tillgängliga för Min Vårdplan, 

Cancerfonden och RCC:s webb. I ett samarbetsprojekt med Riksförbundet FUB 

(föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) har RCC 

Stockholm Gotland tagit fram lättläst informationsmaterial om levnadsvanor 

under och tiden efter cancerbehandling, ”Tips för att du ska må så bra som 

möjligt när du behandlas mot cancer”. 

RCC Stockholm-Gotland har under våren 2021 beslutat om stöd och 

samarbeten för forskning inom flera området. Främst har satsningar på 

prevention, tidig upptäckt och cancerscreening genomfört, i samtliga fall sker 

arbetet sker samverkan mellan RCC, vårdgivare och universitet. Under juni 

2021 beviljades exempelvis medel för studie omfattande 2000 kvinnor kring 

individualiserad mammografi. Under maj 2021 beslutades om medel som 

stödjer forskning där så kallad catch-up vaccinering mot HPV som erbjuds 76 

000 kvinnor i åldern 21–26 år. Planeringsarbetet med att pilottesta 

lungcancerscreening har fortsatt under våren 2021 och etiskt tillstånd har 

nyligen erhållits. Rekryteringen beräknas starta vid kommande årsskifte. 

 

RCC Sydöst 

Standardiserade vårdförlopp 

RCC Sydöst har ett nätverk med processledare och s.k. processamordnare som 

har till uppgift att stötta alla processledare. Processamordnare har regelbundna 

träffar varannan vecka för samordning av cancerprocesserna i SÖSR. 

Samverkan sker gällande registrering, överlämning av patienter och utdata 

vilket leder till förbättringsarbeten, via olika nätverk genomförs åtgärder både 

gemensamma och i respektive region . 

Kunskapen runt SVF har fördjupats bland RCC sydösts processledare i takt med 

ökad förståelse för data. Den fördjupade förståelsen skapar en nyfikenhet och 

ett större engagemang. Resultaten diskuteras vid RCC:s processledarmöten (4 

gånger/år). Processledare får utbildning i processutveckling och 

förbättringsarbete inom ramen för befintliga processledarmöten. Sammanhållna 

vårdprocesser finns som en fast punkt på alla RCC:s styrgruppsmöten. Sedan 

länge har RCC:s statistiker tillsammans med processledare tagit fram så kallade 

resultatrapporter som beskriver nuläge inom de olika cancerprocesserna. Utöver 

dessa rapporter skrivs även rapport på övergripande nivå. Dessa rapporter, den 

övergripande och de diagnosspecifika resultatrapporterna (2 ggr/år) har nu 

kompletterats med SVF-mått. 

Regionala SVF-samordnare tillsammans med RCC:s processamordnare stödjer 

och fördjupar samarbetet i SÖSR i samråd med RCC:s processledare, styrgrupp 
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och kansli. Inom SÖSR finns även en arbetsgrupp som arbetar aktivt med att 

skapa förutsättningar i regionernas IT-stöd med målsättning att underlätta 

korrekt data, till exempel remiss med obligatoriska uppgifter vid överlämning 

mellan kliniker och regioner. RCC:s sjukvårdsregionala samordnare deltar i 

nationella möten liksom statistiker från RCC:s kansli samt utsedd person som 

ansvarar för att respektive region levererar korrekt kod, i rätt tid. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

En viktig del i implementeringen av vårdprogrammet för cancerrehabilitering är 

användande av det strukturerade bedömningsinstrumentet hälsoskattning. Det 

finns nu tillgängligt i Cosmic i alla tre sjukvårdsregioner i Sydöst vilket 

underlättar inventering och regelbunden uppföljning av rehabiliteringsbehov. I 

samband med succesivt införande av Min vårdplan ger RCC Sydöst stöd i att 

bedöma rehabiliteringsbehov strukturerat. Det pågår ett kontinuerligt arbete i 

sjukvårdsregionen för att stärka cancerrehabiliteringen dels via våra tre 

processledare, dels via fortsatta projektmedel till cancerrehabilitering för att 

kunna utveckla arbetet i respektive region ytterligare. 

I en av Sydöst regioner har patienter erbjudits rehabilitering på distans och även 

mötesplatser har erbjudits på distans. Erfarenheterna kan användas för att 

implementera liknande arbetssätt i hela sjukvårdsregionen. Personalen har 

erbjudits ett flertal digitala utbildningar inom olika områden inom 

cancerrehabilitering. 

I stället för RCC Sydösts årliga konferens Palliation Sydöst, har under våren ett 

digitalt möte genomförts. Alla verksamheter har informerats om olika digitala 

utbildningsmaterial såsom Palliation ABC och Brytpunktssamtal för personal 

och utbildningsmaterial som vänder sig till patient och närstående. 

Inom Palliativ vård i Sydöst finns en välfungerande processgrupp med 

representanter för regioner och kommuner, denna grupp arbetar aktivt med att 

stödja implementering av det uppdaterade vårdprogrammet för palliativ vård. 

Processledaren för Barncancer och processledaren för palliativ vård kommer 

under hösten göra en planering för hur vi Sydöst ska stödja implementering av 

vårdprogrammet palliativvård för barn. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

Tre projektledare arbetar med införande av Min vårdplan, en i varje region. 

Projektledaren leder en processgrupp/diagnos som arbetar med införande i sin 

region, projektledaren stödjer även arbetet på respektive klinik. Min Vårdplan 

införs succesivt efter att de nationella vårdplanerna har färdigställts. 

Kunskapsutveckling 

RCC sydöst har ett välfungerande samarbete med 

kunskapsstyrningsstyrningsorganisationen för att använda samma arbetssätt för 

att implementera nya riktlinjer och vårdprogram, där berörda RPO har en viktig 
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roll. Regionala representanter och processledare har en central roll vid 

implementeringen via tex. processgrupper. 

RCC Sydöst har hög täckningsgrad i cancerläkemedelsregistret och vi ligger 

bland regioner med högsta täckningsgrad. Det är tack vare arbete i styrgruppen 

för sydöstra cancerläkemedelsregister, där alla 3 onkologi verksamhetschefer 

finns representerat, har träffats 2-3 ggr/år och gått genom relevant statistik för 

förbrukning i SÖSR. Utbildningsbehovet har avtagit allt efter registrerande 

personal har blivit mer van vid inregistrering. Det finns en struktur för eventuell 

kompletterande utbildning vid behov. Gruppen hann inte träffas under våren 

men kommer att träffas under hösten. 

Kompetensförsörjning och forskning 

RCC Sydöst fick i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag rörande 

framgångsfaktorer för koloskoperande sjuksköterskor. Detta för att underlätta 

uppgiftsväxling till sjuksköterskor och få till ett bättre flöde för 

tarmcancerscreening. En projektledare har intervjuat koloskoperande 

sjuksköterskor och vårdenhetschefer i SÖRS inför införandet av tarmcancer 

screeningen för att ta del av deras tankar kring sitt arbete. Arbete kommer att 

redovisas för Kunskapsrådet cancer och kirurgi för fortsatt hantering. 

 

RCC Syd 

Standardiserade vårdförlopp 

SVF utgör en stående punkt i RCC Syds dialog- och avstämningsmöten med 

linjeorganisationen, bl. a vid regionala processmöten, möten med 

cancersamordnare och förvaltningarnas återkommande cancerråd. RCC Syd ger 

stöd till regional patientprocessutveckling genom uppdrag och finansiell 

ersättning till regionala patientprocessledare (RPPL) inom drygt 20 olika 

diagnosområden. 

Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) ingår som en central del i det 

regionala patientprocessarbetet och bidrar kontinuerligt till ett intensifierat 

lokalt arbete med processkartläggningar och multidisciplinär samverkan. RCC 

Syds övergripande samordning och uppföljning av det regionala 

patientprocessarbetet ger goda förutsättningar för att identifiera och lyfta fram 

goda exempel på nya arbetssätt samt behov av gemensamma utbildningsinsatser 

inom såväl diagnosspecifika som diagnosövergripande processer. Ett exempel 

är arbete för kontinuerlig uppföljning och utveckling av multidisciplinära 

konferenser (MDK) som utgör en central del i SVF och patientprocessarbete. 

RCC Syd har de senaste åren gett stöd till ett antal forskningsprojekt med fokus 

på MDK och under våren 2021 publicerades ytterligare en artikel 

https://www.mdpi.com/1718-7729/28/1/98 Resultat från genomförda 

forskningsprojekt samt exempel på resurseffektiva och välfungerande MDK 

https://www.mdpi.com/1718-7729/28/1/98
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delges kontinuerligt på möten med RPPL och i dialog med förvaltningarna. 

Covid19-pandemin har påskyndat utvecklingen av digital samverkan mellan 

och inom team. Det finns dock ett behov av systematisk utvärdering av de nya 

arbetssätten i syfte att identifiera för- och nackdelar samt utveckla 

arbetsprocesserna framåt. Under våren startade ett nytt projekt med uppdrag att 

kartlägga behov och förutsättningar för etablerandet av tydliga och 

välfungerande strukturer för kliniska distansmöten i Södra sjukvårdsregionen 

Delprojekt 25 Kliniska distansmöten, version 2021-05-19 

(sodrasjukvardsregionen.se). Verksamhetsutvecklare från RCC Syd leder den 

sjukvårdsregionala projektgruppen. 

RCC Syd har kontinuerlig dialog med regionernas cancersamordnare kring 

rapportering, kvalitetssäkring och redovisning av de ledtider som rapporteras 

och följs upp inom ramen för SVF. Regionernas önskemål om förbättring 

avseende återkoppling och stöd för ledtidsrapportering lyfts kontinuerligt till 

den nationella arbetsgrupp som samordnar RCC:s arbete med SVF. 

RCC Syd har under 2021 fortsatt det projekt som initierades 2018 och som 

syftar till att validera huruvida de data som rapporterats till SKR:s 

väntetidsdatabas Signe överensstämmer med de definitioner för mätpunkter som 

anges i SVF. Detta görs via journalgranskning för ett antal SVF och sjukhus 

inom Södra sjukvårdsregionen. Urvalet av SVF och sjukhus görs i samråd med 

cancersamordnare och linjechefer. Resultaten presenteras i skriftliga rapporter 

samt i dialog med berörda kliniker och cancersamordnare. Oklarheter i 

kodningsvägledningarna som lett till systematiska fel har påvisats och 

rapporterats till nationell SVF-samordnare för åtgärd. De obligatoriska 

mätpunkterna ”välgrundad misstanke” och ”avslut av SVF” för patienter med 

cancerdiagnos stämmer dock väl i de flesta av de granskade förloppen. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

Samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen har tagit fram regionala riktlinjer 

för cancerrehabilitering med utgångspunkt i det nationella vårdprogrammet. 

Riktlinjerna har i de flesta fall föredömligt brutits ned till handlingsplaner. RCC 

Syd ger stöd i arbetet genom kontinuerlig dialog och samordning, arrangemang 

av workshops och nätverksträffar, spridning av goda exempel och stödmaterial 

samt genomförande av diverse informations- och utbildningsinsatser. Två 

webinarier med fokus på hälsoskattning samt två webinarier med fokus på 

smärthantering har genomförts under våren. Digitalt utbildningsmaterial som 

kan användas som stöd för arbete med cancerrehabilitering i primärvården har 

publicerats Informationsmaterial och länkar - RCC (cancercentrum.se). Fyra 

filmer om sexuell rehabilitering efter cancer i bäckenet har producerats och 

publicerats Sexuell rehabilitering - RCC (cancercentrum.se). RCC Syd är 

sammankallande i ett sjukvårdsregionalt nätverk med fokus på lymfödem och 

genomförde under uppföljning av lymfödem. Webinariet går även att ta del av i 

efterhand Tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem via RCC Syd på 

www.cancercentrum.se . 

http://www.cancercentrum.se/
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Prehabilitering utgör en viktig del av arbetet med cancerrehabilitering och 

RPPL Prehabilitering ger stöd för implementering och samordning av 

prehabiliteringsinsatser men driver även utveckling och uppföljning av 

prehabiliteringsmodell inom ramen för en forskningsstudie. 

RCC Syds patient- och närståenderåd (PNR) har cancerrehabilitering som ett av 

sina fokusområden. Med stöd av RCC Syds verksamhetsutvecklare för 

cancerrehabilitering planerar en arbetsgrupp inom PNR att genomföra en 

strukturerad uppföljning av regionernas arbete med implementering av NVP 

cancerrehabilitering under hösten 2021. 

RCC Syds RPPL för palliativ vård deltar i informations- och dialogmöten samt 

genomför utbildningsinsatser för övriga RPPL och diagnosspecifika 

processteam. RPPL för palliativ vård är även ordförande för Regionalt 

programområde (RPO) palliativ vård i Södra sjukvårdsregionen. Detta ger goda 

förutsättningar för samverkan och implementering av NVP i dialog med 

representanter för samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen, Palliativt 

centrum för samskapad vård i Kronoberg, Palliativt utvecklingscentrum i Lund 

och Södra regionvårdsnämndens kansli. 

RPPL för palliativ vård av barn har initierat projekt som syftar till att etablera 

nätverk och tillhandahålla evidensbaserad kunskap inom området. Under våren 

har detta arbete etablerats som ett delprojekt inom Södra regionvårdsnämndens 

samarbete för bättre vård. Målet för projektet är att erbjuda kunskapsbaserad, 

säker, barn- och familjeanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv palliativ vård 

för alla barn med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen. 

Tillsammans med en av RCC Syds kommunikatörer har RPPL palliativ vård av 

barn ansvar för produktionen av ett antal filmer som kan användas som stöd för 

implementeringen av NVP palliativ vård av barn. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

Liksom föregående år har RCC Syd erbjudit de fyra regionerna i Södra 

sjukvårdsregionen finansiellt stöd för implementeringen av Min vårdplan. 

Stödet har betalats ut som ett årligt engångsbelopp och kan till exempel 

användas för att finansiera lönekostnader för regional projektledare/koordinator 

som samordnar implementeringen av Min vårdplan i respektive region. 

En samverkansgrupp för Min vårdplan har bildats i Södra sjukvårdsregionen i 

syfte att stödja och samordna regionernas implementeringsinsatser. I gruppen 

ingår projektledare och företrädare för Stöd och behandling-förvaltningen för 

alla fyra regioner. Verksamhetsutvecklare på RCC Syd samordnar och ger 

kontinuerligt stöd till arbetet. Stödet består framför allt i informations- och 

utbildningsinsatser om vad Min vårdplan är, hur den kan implementeras och 

användas i patientmötet på kliniken. Arbetet består också i att fungera som en 

länk till det nationella utvecklingsarbetet och fånga upp regionernas önskemål 

rörande fortsatt utveckling av Min vårdplan. 
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Kunskapsutveckling 

En viktig del av RDPL:s uppdrag är att i dialog med lokala patientprocessledare 

följa upp och utveckla vården med stöd av kvalitetsregisterdata. RCC Syd har 

under första halvåret av 2021 tagit fram material för en utbildning som syftar till 

att användningen av kvalitetsregisterdata i cancervården. Ett antal 

utbildningstillfällen kommer att genomföras under hösten. 

För att stödja arbete som syftar till att skapa förutsättningar för direktöverföring 

av data till cancer- och kvalitetsregister är RCC Syds medicinska chef 

engagerad i styrgruppen för Region Skånes projekt rörande direktöverföring 

från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister. Detta projekt har bl. a 

resulterat i att data från Cytobase på Onkologiska kliniken på Skånes 

universitetssjukhus (SUS) direktöverförs till Register för cancerläkemedel på 

INCA. Dialog med RCC Syds styrgrupp är initierad för att se vilka insatser som 

kan göras för att ytterligare effektivisera inrapporteringen till Register för 

cancerläkemedel. 

Under våren 2021 har direktöverföring av PAD-data från Region Halland till 

Cancerregistret på INCA etablerats. Det innebär att B-anmälan (PAD) till 

Cancerregistret nu sker elektroniskt från samtliga fyra regioner i Södra 

sjukvårdsregionen. 

I respektive RPP:s uppdrag ingår att kontinuerligt stödja och följa upp 

implementering av nya och reviderade NVP och SVF. RCC Syd har därutöver 

kontinuerlig dialog med cancersamordnarna från respektive region samt Södra 

regionvårdsnämndens kansli för att säkra att RCC Syds process för 

remissutskick sker i linje med remisshanteringen för de kunskapsstöd som tas 

fram inom andra nationella och regionala programområden. 

Kompetensförsörjning och forskning 

I syfte att stödja vårdgivarna i arbetet med att planera, utveckla och följa upp 

cancervårdens processer har RCC Syd kontinuerlig dialog med tjänstemän och 

kliniskt verksam personal på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. 

Regionernas och förvaltningarnas cancersamordnare utgör i regel första och 

främsta kontakt i samband med planering, genomförande och uppföljning av 

olika utvecklings- och utbildningsinsatser. 

RCC Syd ingår i styrgruppen för Skånes Universitetssjukhus styrgrupp för 

Comprehensive Cancer Center vilket bl. a ger en arena för att synliggöra behov 

av och genomföra kompetenshöjande utbildningar och andra insatser som syftar 

till att effektivisera cancervårdens arbetsprocesser, till exempel utveckling av 

MDK (se ovan). Under våren 2021 har RCC Syd i samarbete med Kliniska 

studier Sverige Forum Söder genomfört utbildningar i regelverk kring 

forskning, forskningsetik och GCP. 

Medicinsk rådgivare från RCC Syd samordnar och ger stöd för regionernas 

insatser som rör etablering av nya strukturer, utbildningsinsatser och 

ansvarsfördelning inom onkologi i nära vård. Målet är att kunna erbjuda alla 
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patienter en fast kontakt i den nära vården som behåller kontakten med 

patienterna inför, under och efter cancerbehandling. Ett forskningsprojekt är 

initierat i samarbete med Centrum för primärvårdsforskning i syfte att utforska 

hur personer som behandlats för cancer upplevt koordinationen mellan 

sjukhusspecialistvård och primärvård, samt behoven av kontakt med och vård i 

primärvården under och efter initial cancerbehandling. 

 

RCC Väst 

Standardiserade vårdförlopp 

Från och med 2019 ingår SVF som en del i sjukvårdsförvaltningarnas ordinarie 

uppdrag och ansvar inom VGR. RCC Västs uppdrag är att samordna och vid 

behov ge stöd till förvaltningarna i arbetet samt vara en länk till det nationella 

arbetet. Varje förvaltning har en SVF-samordnare som har det övergripande 

ansvaret för SVF-arbetet tillsammans med lokala processledare och SVF- 

koordinatorer. På förvaltningarna finns utsedda ”Superusers” vars uppgift bland 

annat är att stötta SVF-koordinatorerna kring registrering och uttag av rapporter. 

Det regionala arbetet utgår från en arbetsgrupp vilken samordnas och leds av en 

regional SVF-samordnare från RCC Väst för Västra Götalandsregionen. I 

arbetsgruppen ingår SVF-samordnare från NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus 

samt Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 

Sjukhusen i Väster. Gruppen utbyter erfarenheter kring utmaningar och 

förbättringsarbete och följer upp ledtidsmålen kontinuerligt. 

Den regionala SVF-arbetsgruppen arbetar på uppdrag av RCC Västs styrgrupp, 

och det är till dem som arbetsgruppen rapporterar. SVF-arbetsgruppen 

samarbetar med de regionala processägarna och utvecklingsledarna på RCC 

väst samt deltar vid de årliga dialogturnéerna ute på förvaltningarna. Under året 

har flera diagnosspecifika registreringsträffar arrangerats. 

Rehabilitering och palliativ vård 

Under 2021 har det tagits fram en regional handlingsplan för att förbättra 

tillgången till cancerrehabilitering. Handlingsplanen utgår från det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering och kartläggningen som redovisades 

under 2019. Handlingsplanen antogs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR i 

juni. Kartläggningen identifierade tio utvecklingsområden och samtliga 

utvecklingsområden och i princip alla förbättringsförslag från rapporten ”En 

ännu bättre cancerrehabilitering” adresseras i handlingsplanen, vilket betyder att 

inget område bortprioriterats. Utgångspunkten har i stället varit att prioritera 

genomförandet i tid. De tio områden som omfattas är: 

1. helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov 

2. aktiva överlämningar 
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3. information till patienten 

4. lymfödembehandling 

5. sena biverkningar/följdsjukdomar efter cancerbehandling 

6. tillgänglighet 

7. multidisciplinärt- och multiprofessionellt arbetssätt kring cancerrehabilitering 

8. samtalsstöd och fysisk aktivitet 

9. gruppträffar 

10. digitalisering. 

Min vårdplan identifierades också som ett förbättringsområde i kartläggningen, 

detta ingår i ett separat arbete där RCC väst stöttar förvaltningarna med 

införandet. Dessutom pågår ett separat arbete för att starta upp Kraftens hus i 

Göteborg, arbetet drivs av den ideella föreningen Kraftens hus Sjuhärad 

tillsammans med RCC Väst och flera andra aktörer. 

De regionala processägarna för palliativ vård ingår i ett nationellt nätverk för 

processledare inom palliativ vård. RCC Väst har också en representant i den 

nationella arbetsgruppen för implementering (NAG) inom ramen för RCC 

Samverkan. En viktig arbetsuppgift för NAG är ta fram en gemensam nationell 

webbutbildning i allmän palliativ vård. Utöver detta arbetar NAG med 

implementeringsfrågor för de palliativa vårdprogrammen (både NVP för vuxna 

och barn) tillsammans med vårdprogramgrupperna och ordförandena i 

respektive vårdprogram. 

I västra sjukvårdsregionen pågår arbete med att ta fram en riktlinje för hur det 

nationella vårdprogrammet för palliativ vård ska tillämpas regionalt. Arbetet 

görs tillsammans med representanter för kommunerna. Den regionala 

processgruppen kommer även att arbeta med stöd för implementering av det 

personcentrerade förlopp som arbetas fram inom NOP Äldres hälsa. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

RCC Väst har arbetat aktivt med att sprida information om Min Vårdplan via 

1177 till process- och omvårdnadsgrupper samt chefer och verksamhetsledare. 

Stöd vid uppstart erbjuds genom; Införandestöd (rutiner, arbetssätt, checklistor, 

riskanalys) och utbildning i systemet. 

En person på RCC Väst har uppdraget att hålla ihop och samordna det regionala 

arbetet och ett par personer är anlitade på del av tid för att ge införandestöd till 

verksamheterna. Utöver det regionala arbetet är RCC Väst ansvarig för stöd till 

ett flertal nationella grupper som arbetar med att ta fram de nationella Min 

Vårdplan. 
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Kunskapsutveckling 

RCC Väst ska erbjuda regionerna stöd i uppföljningen av cancervården med 

hjälp av kvalitetsregister men även andra nationella eller regionala datakällor 

inklusive patientrapporterade mått. RCC Väst ska stödja och underlätta 

regionernas arbete med rapporteringen till läkemedelsregistret. 

Tillsammans med nationella vårdprogramgrupper har utvecklingsledarna inom 

RCC Väst handlagt de nationella vårdprogrammen som varit aktuella för beslut 

och även tagit fram regionala riktlinjer för regional tillämpning av de nationella 

vårdprogrammen inklusive konsekvensbeskrivningar. För att underlätta 

implementering och spridning har det arrangerats process- och 

omvårdnadsmöten och dialogturnéer digitalt till följd av pandemin. RCC Väst 

har deltagit i det regionala arbetet kring kunskapsstyrning. Koordinatorer och 

ordförande för de olika regionala programområdena har möten regelbundet och 

utbyter kunskap och erfarenheter. 

RCC Väst stödjer arbetet med insamlande av kvalitetsregisterinformation som 

ligger till grund för utdata där regionens resultat redovisas med hög kvalitet och 

med täckningsgrader som ligger på mellan 95–100 %. Underlaget används som 

stöd vid implementering av förbättringsarbete samt redovisning av regionens 

resultat utifrån kvalitetsregisterdata. 

Kompetensförsörjning och forskning 

I maj 2021 arrangerade RCC Väst en nationell RCC-dag inom området för 

cancerrehabilitering för cirka 200 deltagare med såväl lokala, regionala, 

nationella och internationella föreläsare. 

RCC Väst stödjer projekt och utveckling som kan underlätta 

kompetensförsörjningen, till exempel uppgiftsväxling, nya arbetssätt och 

digitala lösningar som AI. Som ett led i detta arbete erbjuder RCC Väst ett antal 

utbildningar under 2021. Under april 2021 har nationell kurs i koloskopi och 

cervixcancerprevention inklusive utredning och behandling av kvinnor med 

atypiska screeningprover genomförts för specialistläkare i obstetrik och 

gynekologi. Kursen arrangerades av RCC Väst tillsammans med Svensk 

Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). 

Följande utbildningar kommer att ges under hösten; Cytostatikakörkort, kurs i 

mindfulnesss, basal gastroskopi och koloskopi, nationell utbildning dysplasi- 

barnmorskor/sjuksköterskor och regional koloskopi-workshop. RCC Väst ger 

fyra årliga internat för de regionala processägarna och RCC Västs internat. 

Vidare arrangerar RCC Väst internutbildning inom området för RCC:s 

aktiviteter. RCC Väst genomför tillsammans med samtliga sjukhusförvaltningar 

i Västra sjukvårdsregionen en genomlysning av den medicinska onkologin i 

syfte att skapa optimala och hållbara förutsättningar inom området i sam- och 

framtid. 
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RCC ska ge samverkansregionalt stöd till arbete inom 
följande områden: 

Standardiserade vårdförlopp 

RCC ska stödja regionerna i deras arbete med att ta fram redovisningarna samt 

att hålla samman arbetet regionalt. RCC ska stödja verksamheterna i deras 

arbete med utvecklingen av nya arbetssätt för att öka följsamheten till de 

standardiserade vårdförloppen. RCC ska stödja verksamheterna med insatser 

som syftar till att stärka kvalitetsutvärdering av de standardiserade 

vårdförloppen, till exempel arbetet med enhetlig registrering, användande av 

kriterier för välgrundad misstanke, kvalitetskontroll av inrapporterade data 

regionalt och lokalt. 

Rehabilitering och palliativ vård 

RCC ska stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för 

rehabilitering med målet att alla cancerpatienter får sitt rehabiliteringsbehov 

regelbundet bedömt. I detta arbete ingår att göra en inventering av 

rehabiliteringsbehovet utifrån vårdprogrammet. RCC ska stödja en likvärdig 

rehabilitering och palliativ vård genom att öka utnyttjandet av digitala verktyg i 

både utbildning och erbjudande av vård. RCC ska stödja implementering av det 

uppdaterade vårdprogrammet för palliativ vård. RCC ska stödja implementering 

av vårdprogrammet palliativvård för barn 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

RCC ska stödja införandet av Min vårdplan så att den tillgängliggörs till 

regionens cancerpatienter. 

Kunskapsutveckling 

RCC ska erbjuda regionerna stöd i uppföljningen av cancervården med hjälp av 

kvalitetsregister men även andra nationella eller regionala datakällor inklusive 

patientrapporterade mått. RCC ska stödja och underlätta regionernas arbete med 

rapporteringen till läkemedelsregistret. RCC ska stödja implementeringen av 

nya och reviderade vårdprogram, utöver de som nämns ovan avseende 

rehabilitering och palliativ vård. 

Kompetensförsörjning och forskning 

RCC ska stödja projekt och utveckling som kan underlätta 

kompetensförsörjningen till exempel uppgiftsväxling, nya arbetssätt och digitala 

lösningar som AI. 
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BETECKNINGAR 
 

PHO - Sektion för Pediatrisk Hematologi och Onkologi 

SALUB - Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer 

SAREB - Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer 

UFM nätverket - Nationellt nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer  
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INLEDNING  
 

Arbetet med utveckling inom barncancer både nationellt och regionalt genomförs inom ramen 
för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020”. Arbetet utgår från 2019 års analys och efterföljande 
rapport; ”Utvecklingsområden inom barncancervården, analys och förslag till fortsatt arbete”. 
Denna delrapportering för 2021 är en rapport från både det nationella arbetet och det 
sjukvårdsregionala arbetet med separata bilagor från respektive region.  

 

  



REGIONALA CANCERCENTRUM  

3 

NATIONELLT ARBETE BARNCANCER  

1.1 Struktur och arbetssätt 

Den nationella arbetsgruppen barncancer (NAG barncancer), som bildades våren 2020, består av 
två representanter från varje Regionalt cancercentrum (RCC). Ordförandeskapet är delat mellan 
Karin Mellgren (RCC väst) och Christina Landegren (RCC syd). Gruppen arbetar med att 
genomföra de 63 insatser som presenterats i den nationella handlingsplanen som bygger på 2019 
års analys och efterföljande rapport; ”Utvecklingsområden inom barncancervården, analys och 
förslag till fortsatt arbete”. Insatserna är av varierande omfattning och komplexitet.  

NAG barncancers uppdrag under 2021 har definierats enligt följande:  

• Påbörja implementering av prioriterade insatser i enlighet med den handlingsplan som 
togs fram och rapporterades under 2020.  

• Verka för att utvecklingen inom barncancer kan följas upp med hjälp av kvalitetsregister.  

• Stödja och bidra till att utveckla kunskaps- och erfarenhetsutbytet om långtidsuppföljning 
som bedrivs vid seneffektsmottagningar i samtliga sjukvårdsregioner.   

• Stödja befintliga och nya nätverk som arbetar med insatser inom satsningen på stärkt 
cancervård för barn och unga samt långtidsuppföljning efter barncancer.   

NAG barncancer är indelad i tre nätverk, som alla blivit tilldelade relevanta insatser av 
arbetsgruppen. Det huvudsakliga arbetet utförs därefter i redan befintliga grupperingar som till 
exempel PHO, SALUB, SAREB, UFM nätverket och regionala processgrupper inom respektive 
RCC.  

Chefsnätverket – består av sektionschefer eller motsvarande. Arbetar med insatser som kopplas 
till ledning och samverkan.   

Uppföljningsnätverket – består av deltagare som arbetar med uppföljning efter barncancer, 
både upp till 18 år och efter 18 år. Arbetar med insatser rörande uppföljning/seneffekter (före 
och efter 18 års ålder) samt rehabilitering.  

RCC-nätverket – består av en grupp med processledare som samordnar resurser för uppföljning 
och en grupp med kontaktsjuksköterska och RCC företrädare. Arbetar främst med insatser 
rörande kontaktsjuksköterskor, Min Vårdplan på 1177.se, patientöversikter men även insatser 
rörande Skandionkliniken.  

Nätverken ansvarar för planering och genomförande av tilldelade insatser och återrapporterar till 
arbetsgruppen. Arbetsgruppen beslutar om budget, prioriterar pågående och planerade insatser 
samt hanterat slutrapporter och hur de dess resultat ska tas om hand på bästa sätt.  

NAG barncancer har haft ett stående digitalt möte varje månad. Förutom att fortsätta 
implementeringen av insatserna har arbetsgruppen också arbetat med att tydliggöra strukturen för 
arbetet och hitta bra arbetssätt framåt.   
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GENOMFÖRANDE AV HANDLINGSPLANEN, 
STATUS 

Insatserna i handlingsplanen är indelade i sju huvudområden. Arbetet med flera av insatserna har 
redan påbörjats genom pågående regionala initiativ eller av andra grupper än nationella 
arbetsgruppen. I dessa fall är det arbetsgruppens och nätverkens uppgift att samordna arbetet.  

Trots Covid-19-pandemin och dess påverkan på sjukvården har 9 insatser kunnat färdigställas 
och arbete pågår med 29 insatser. 3 insatser föreslås adresseras vidare från den nationella 
arbetsgruppen och resterande 22 insatser är planerade till 2022.  

På grund av pandemin har några av 2021 års insatser blivit framskjutna för att pågå även under år 
2022. Orsakerna till detta har varit både resursbrist, men också att inga fysiska möten har kunnat 
anordnas vilket har försvårat planeringen av insatserna.  

Nedan följer en beskrivning över klara, pågående och planerade insatser samt de insatser som 
den nationella arbetsgruppen föreslår adresseras vidare.  

2.1 Genomförda insatser fram till september 2021 

Under 2021 har följande insatser färdigställts inom ramen för det nationella arbetet med 
barncancer. Se rubrik för respektive huvudområde.  

2.1.1 Samordning mellan barn och vuxenvård 

• Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder 
o Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar innan 18 års 

ålder, samt för överföring till vuxenvård genom att fastställa basstandard för 
resurser vid uppföljningsmottagning för barn. 

• Långtidsuppföljning efter barncancer från 18 års ålder 
o Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar från 18 års 

ålder genom att fastställa en basstandard för kompetens och resurser vid 
uppföljningsmottagning för vuxna. 

 

Den nationella arbetsgruppen för barncancer har tagit fram en basstandard för 
uppföljningsmottagningar med patienter under 18 års ålder samt för uppföljningsmottagningar 
för vuxna efter barncancer. Fokus är på de grundläggande behov som bör tillgodoses för alla 
överlevare efter barncancer med strukturerad uppföljning med god information till patient och 
föräldrar, fungerande aktiv överlämning från barnvård till vuxenvård med en skriftlig 
behandlingssammanfattning. För vuxna en tillgång till uppföljningsmottagning och psykosocialt 
stöd. Dokumenten ingår i det uppdaterade nationella vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer som går ut på remiss till specialist- och patientföreningar och samtliga 
sjukvårdsregioner i september och beräknas publiceras vid årsskiftet, länk till remissversion 
Vårdprogram och SVF på remiss - RCC (cancercentrum.se). 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcancercentrum.se%2Fsamverkan%2Fvara-uppdrag%2Fkunskapsstyrning%2Fvardprogram%2Fkommande-vardprogram%2F&data=04%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cc2ba1f891aec42794d3808d979dd95b3%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637674815227601258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NGFs8Z6yLJYSoUN2g8SK4NipaO31uvW4kYymNSX65sE%3D&reserved=0
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• Nationell samordning för samarbete med Försäkringskassan och kommuner  
o Utred om Försäkringskassan har möjlighet att knyta specifika handläggare till 

mottagningar för långtidsuppföljning efter barncancerbehandling.  
 

Ett arbete har genomförts tillsammans med Försäkringskassan för att stämma av möjligheten att 
knyta specifika handläggare på nationell nivå till mottagningar för långtidsuppföljning efter 
barncancerbehandling. Bedömningen är att handläggare måste arbete nära sin lokala 
Arbetsförmedling och Vårdcentral med flera, för att deras arbete ska fungera. Det är därför inte 
möjligt att knyta specifika handläggare på nationell nivå till mottagningar för långtidsuppföljning 
efter barncancerbehandling.  

2.1.2 Samordning mellan barn och vuxenvård samt 
Kvalitetsförbättringar i vården 

• Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling 
o Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att möjliggöra tidiga 

insatser i enlighet med det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning 
efter barncancer. 
 

• Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder 
o Kartlägg befintliga rehabiliteringsmöjligheter för barn upp till 18 år, gällande både 

motoriska och neurokognitiva biverkningar. 
 

En kartläggning har genomförts, med syfte att göra en likvärdig bedömning av hur det ser ut med 
resurstillgång i respektive sjukvårdsregion avseende; Tidig motorisk 
och neurokognitiv bedömning och rehabilitering efter barncancer samt Uppföljning enligt 
Nationellt vårdprogram för uppföljning efter barncancer. Samtliga barncancercentra och 
länssjukhus som deltar i behandling och uppföljning av barn med cancer medverkade i 
undersökningen. Svaren avseende om resursen är tillräcklig eller inte, har gjorts utifrån en 
subjektiv bedömning.  
 
Kartläggningen visar att det finns resursbrist för många viktiga modaliteter som behövs för tidig 
utredning och rehabilitering av barn som behandlats för cancer, så som fysioterapeuter, 
neurologer, neuropsykologer och psykologer.   
 
Resultaten visar att samtliga barncancercentra anser sig ha kvalitativa förutsättningar för att  
genomföra uppföljning enligt Nationellt vårdprogram för uppföljning efter barncancer.  
De flesta barncancercentra anser att de har möjlighet att följa upp neurokognitiva och 
neurologiska biverkningar och komplikationer i tänder, munhåla och spottkörtlar. Resurstillgång 
på sjukhus utanför barncancercentra varierar, och belyses därför separat i regionala rapporter.  

2.1.3 Samordning mellan regioner 

• Nationell samordning av läkemedelssystem och läkemedelskompetens inom 
barncancervården  

o Definiera behovet av apotekare och/eller farmaceuter inom barncancervården.  
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Insatsen ingår som en del i en större satsning kring nationell samordning av läkemedelssystem 
och läkemedelskompetens inom barncancervården. Vid en inventering av tillgångar till 
apotekare/farmaceut vid de barnonkologiska centra kunde man finna att man på alla centra nu 
har tillgång till detta. Utredningen har pekat på att en sådan kompetens är nödvändig för 
barncancervården. 

 

• Riktlinjer kring nationella vårdenheter – protonstrålning 
o Inventera vilka resurser som behövs för att uppfylla basrekommendationerna, till 

exempel i form av sjukvårdspersonal med barnkompetens. 
o Formulera basrekommendationer för omhändertagandet av barn och ungdomar 

som får protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala. 
o Utvärdera de första årens verksamhet med strålbehandling av barn på 

Skandionkliniken. 
 

En utvärdering är gjord av basresurser som behövs för att genomföra behandling, psykosociala 
insatser samt resurser för att barnen ska tillgodogöra sina behov av lek, stimulans och skola samt 
vilken kompetens som behövs. För att uppnå en god och jämlik vård för samtliga barn som 
behandlas på kliniken bör samma resurser kunna tilldelas alla barn oavsett varifrån i landet de 
kommer samt inkluderas i kostnaderna för vården. För att möta barnens behov före, under och 
efter behandling behövs det ytterligare kompetensförstärkning. Resultatet av insatsen dvs 
förslaget bör lyftas till samtliga regioner för förankring och ett formellt beslut som tillhandahåller 
likvärdig vård. 

 

Samtliga slutrapporter från genomförda insatser kommer att publicera på Regionala 
Cancercentrum i samverkan.  

2.2 Pågående insatser och planerade insatser 2022  

Nedan följer en beskrivning av status för insatserna utifrån de sju huvudområdena som beskrivs i 
den nationella handlingsplanen.  

2.2.1 Kompetensförsörjningsläget 

Pågående insatser: 

• Utred möjligheterna att tillsätta kontaktsjuksköterskor med barnonkologisk profil inom 
alla regioner i Sverige. För att möjliggöra detta behöver man: 

o utreda behov av kontaktsköterska inom barnonkologi och tydliggöra förhållandet 
till konsultsjuksköterska 

o stärka befintlig kontaktsjuksköterskeutbildning med barnsjuksköterskans 
kompetensområde 

o tillse att barnonkologisk sjuksköterskekompetens ingår i den nationella 
arbetsgrupp som driver utvecklingsarbetet kring kontaktsjuksköterskor och Min 
vårdplan. 

• Gör en nationell översyn av rekryteringsbehovet av läkare till barnonkologin. 
• Gör en nationell översyn av: 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/
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o rekryteringsbehovet av sjuksköterskor och barn-/undersköterskor till 
barnonkologin. 

• Utred möjligheten att utveckla omvårdnadspersonalens roll för att göra tjänsterna mer 
attraktiva. 

• Utred hur viktiga nationella nätverk inom barnonkologin kan utvecklas och effektiviseras. 
• Skapa en särskild satsning på att förbättra möjligheterna till handledning i grupp för all 

personal på samtliga barncancercentrum genom att: 
o se över digitala lösningar för att tillgodose handledningsbehovet för personal på 

länsdelssjukhus 
o utbyta erfarenheter med andra områden med liknande behov, till exempel 

barnpsykiatrin 
o tillgodose behovet av kompetenta handledare på varje barncancercentrum 

 
Planerade insatser 2022: 

• Gör en nationell översyn av behovet av att samordna utbildningen av barnonkologer, för 
att uppnå en hög och jämnt fördelad kompetens över hela landet. 

• Gör en nationell översyn av utbildningen av de barnläkare som inte arbetar på 
barnonkologiskt centrum, men som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för 
barnonkologiska patienter. 

• Gör en nationell översyn av: 
o utbildningen av sjuksköterskor och av barn-/undersköterskor som inte arbetar på 

barnonkologiskt centrum men som på hemortssjukhus har ett lokalt ansvar för 
barnonkologiska patienter. 

• Gör en nationell översyn av: 
o behovet av att samordna utbildning av sjuksköterskor och av 

barn/undersköterskor inom barnonkologi. 
• Gör en nationell översyn av möjligheten till samordning av utbildnings- och 

kompetensutveckling för övriga professioner som är del av den barnonkologiska vården. 

2.2.2 Kvalitetsförbättring i vården  

Pågående insatser: 

• Utred vilka konsekvenser nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder får för: 
o etiska frågeställningar 
o gränslandet mellan klinik och forskning 
o resursåtgång och ekonomi 
o omhändertagande av personer med identifierade genetiska riskfaktorer för cancer. 

• Utred möjligheten till digital patientöversikt kopplad till patientjournal, Min vårdplan och 
barncancerregistret. 

• Samordna införandet av Min vårdplan på barncancerområdet nationellt. 
• Flytta barncancerregistret till INCA-plattformen och utveckla direktöverföring av 

kvalitetsdata från journalsystem till kvalitetsregister. 
• Utöka kvalitetsregistret med dessa kvalitetsparametrar, samt PROM (Patient Reported 

Outcome Measures)/PREM (Patient Reported Experience Measures). 
• Ta fram kvalitetsparametrar för barncancervårdens olika patientgrupper genom 

processkartläggning och analys av goda exempel inom vuxenonkologin och 
internationellt. 
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• Utvidga kvalitetsregistret för registrering av uppgifter om nya cancerläkemedel, till 
exempel biverkningar och behandlingseffekt på kort och lång sikt. 

• Utred vilka insatser som skulle underlätta deltagande i kliniska studier för barn med 
cancer regionalt och nationellt. 

• Utred möjligheterna till avtal som reglerar de ekonomiska villkoren för vård utanför 
hemförvaltningen vid deltagande i kliniska studier på annan ort. Utred behovet av en 
nationell koordinator för dessa konferenser. 

• Utred behovet av teknisk utrustning vid befintliga konferenslokaler. 
• Utred hur form och struktur för befintliga multidisciplinära konferenser inom 

barnonkologi skulle kunna förbättras. 
• Tydliggör vårdkedjan för diagnostik, behandling och uppföljning samt slutligen 

överföring till vuxenvård av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk 
behandling, till exempel i form av en bilaga till det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer. 
 

Planerade insatser 2022: 

• Formulera basrekommendationer för området psykosocialt stöd, eventuellt i form av ett 
nationellt vårdprogram. 

• Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att uppfylla 
basrekommendationerna. 

• Utred evidensläget för neurokognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada efter 
cancerbehandling i barnaåren, till exempel i form av en rapport för statens beredning för 
medicinsk och social utvärdering. 

• Skapa förutsättningar för samordning mellan skola, kommun och sjukvård kring den 
individuella rehabiliteringsplanen. 

2.2.3 Samordning mellan regioner 

Pågående insatser:  

• Utöka det nationella regimbiblioteket till att även omfatta regimer för barncancer. 
• Förstärk multidisciplinära nätverk för läkemedelsfrågor inom barnonkologin. 
• Tillskapa en gemensam, nationell, solidarisk finansiering av dyra läkemedel för barn med 

cancer. Finansiering bör kopplas till: 
o beslut om behandling vid nationell multidisciplinär konferens. 
o rapportering via befintliga kvalitetsregister 

 

2.2.4 Samordning mellan barn och vuxenvården 

Pågående insatser:  

• Skapa förutsättningar för enhetlig uppföljning av sena biverkningar innan 18 års ålder  
samt för överföring till vuxenvård genom att: 

o tillsätta kontaktsjuksköterska/koordinator för långtidsuppföljning vid varje 
barnonkologiskt centrum. 

o följa upp regional följsamhet till vårdprogrammet via registrering i kvalitetsregister 
(del av insats planeras till 2022) 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

9 

• Permanenta det nationella nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer, till exempel genom att skapa en arbetsgrupp för detta inom RCC. 

• Ta fram och implementera förtydligade rutiner för aktiva överlämningar av vårdansvar 
mellan vårdgivare som träffar barncancerpatienter, med särskilt fokus på överlämning 
mellan barn och vuxenvård. 

 

Planerade insatser 2022: 

• Skapa en nationell utbildningssatsning kring det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer riktad till personal vid: 

o barnonkologiska centrum 
o andra sjukhus som sköter barnonkologiska patienter 
o Försäkringskassan 

• Skapa en nationell utbildningssatsning kring det nationella vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer riktad till personal vid: 

o vuxenvård som är mottagare av remisser för screeningundersökningar 
(exempelvis bröstmottagningar och vårdcentraler) 

o Försäkringskassan 
o Arbetsförmedlingen 

• Utarbeta en handlingsplan för åldersanpassat bemötande av tonåringar med cancer där  
delaktighet, självbestämmande och överlämningar mellan barn- och vuxenvård särskilt 
beaktas. 

• Utred optimal vårdform för tonåringar och unga vuxna. 
• Utvärdera effekten av de första årens användande av vårdprogrammet för 

långtidsuppföljning efter barncancer (samtliga åldersgrupper). 
• Genomför en utbildningsinsats för skolpersonal kring barn med motoriska och 

neurokognitiva biverkningar. 
 

2.2.5 Barns och förädlarnas egna erfarenheter och åsikter 

Planerade insatser 2022: 

• Ta fram en nationell patientenkät för barnonkologisk vård samt stimulera användandet av 
resultatet i utvecklings- och förbättringsarbeten. 

• Samordna arbetet kring PROM-enkäter (Patient Reported Outcome Measures) anpassade 
för barn. 

• Stötta initiativ för att öka patientmedverkan i barncancervården, i enlighet med 
barnkonventionen. 
 

2.2.6 Kartläggning av vårdprocesserna  

Pågående insatser:  

• Definiera vad begreppet intermediärvård innebär inom barnonkologisk vård. 
 

Planerade insatser 2022: 

• Utred hur många intermediärvårdplatser som behövs och hur dessa bör bemannas. 
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• Gör en nationell kartläggning av barns tillgång till vård i hemmet, avseende hemsjukvård,  
avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård med specifik barnpalliativ kompetens. 

• Se över regelverket för vård av barn i hemmet, för att säkerställa rättvis och jämlik  
tillgång till vård i hemmet i hela Sverige. 

• Implementera det kommande nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn inom 
alla delar av vården. 
 

2.2.7 Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram 

Pågående insatser: 

• Utred behovet av ytterligare nationella vårdprogram inom barnonkologin.  
 

Planerade insatser 2022: 

• Utred lämpliga sätt att komma till rätta med problem kring till exempel tid till analyssvar 
eller tid till rehabiliteringsstart. Standardiserade vårdförlopp motsvarande. 
 

2.3 Insatser som föreslås adresseras vidare  

Följande insatser bedöms inte kunna hanteras inom ramen för den nationella arbetsgruppen och 
gruppen adresserar därför dessa till Socialstyrelsen/Socialdepartementet för vidare hantering. 
Insatserna ingår i huvudområde Samordning mellan kommuner.  

Nationell samordning för samarbete med Försäkringskassan och kommuner 

• Utred hur personer som fått en svår förvärvad hjärnskada efter onkologisk behandling 
kan inkluderas i LSS-lagstiftningen, i syfte att skapa jämlika bedömningar oavsett 
kommuntillhörighet.  

• Utred hur stödet i studier och arbetsliv kan förbättras för personer med förvärvade 
skador efter onkologisk behandling som saknar rätt till habilitering enligt nuvarande 
regelverk.  

• Utred hur Försäkringskassans bedömning av intyg för vård av allvarligt sjukt barn kan 
likriktas nationellt. 

 

2.4 Kommunikation under 2021 

 

Under barncancersatsningens första fas 2020 och början av 2021 var fokus på uppbyggnad, 
struktur och etablering.  Nästa fas med start i mars 2021 har omfattat kännedom och spridning av 
resultat till primära och sekundära målgrupper. Handlingsplanen har omsatts till en 
kommunikationsplan för planerad och organiserad spridning av leverans och resultat på de 
prioriterade punkterna i handlingsplanen.   

Under året har en artikel publicerats kring de insatser som genomförts kring långtidsuppföljning 
efter barncancer upp till 18 års ålder och långtidsuppföljning efter barncancer från 18 års ålder 
har. Artikeln finns tillgänglig på Regionala cancercentrum i samverkan Ökade satsningar på 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/okade-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/
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långtidsuppföljning efter barncancer och som artikel i Onkologi i Sverige Behoven ofta stora nu 
ökar satsningar pa långtidsuppföljning efter barncancer.  

 

Under hösten och in på början av 2022 kommer en kommunikationsrunda ske där varje region 
kommer att lyfta en nyhet kring barncancer. Ytterligare kommunikationsinsatser kommer också 
att ske kring de insatser som hittills genomförts närmst kommer en artikel kring den kartläggning 
som genomförts som visar vilka resurser som finns i respektive region avseende; Tidig motorisk 
och neurokognitiv bedömning och rehabilitering efter barncancer och Uppföljning enligt 
Nationellt vårdprogram för uppföljning efter barncancer. 

  

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/okade-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/
https://www.onkologiisverige.se/behoven-ofta-stora-nu-okar-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/
https://www.onkologiisverige.se/behoven-ofta-stora-nu-okar-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer/
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SJUKVÅRDSREGIONALT ARBETE 
BARNCANCER 

3.1 RCC Mellansverige  

Sammanfattning av arbetet under 2021 

Fyra större sjukvårdsregionala delprojekt pågår. Ett delprojekt syftar till att allogena 
stamcellstransplantationer (SCT) ska kunna genomföras vid Barnonkologiskt centrum, 
Akademiska barnsjukhuset. Idag har vuxensjukvården hos verksamhetsområdet blod- och 
tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset ansvar för SCT-behandlingen av sjukvårdsregionens 
barn, men deras kapacitet att ta emot barn är mycket begränsad och barn skickas därför till andra 
regioner eller utomlands för att få sin behandling. Medel från barncancersatsningen har använts 
för uppstart av verksamheten, bland annat för rekrytering, utbildning, framtagande av rutiner och 
ackrediteringsarbete. Delprojektet initierades 2020 och verksamheten uppskattas starta hösten 
2021. 

Ett annat delprojekt kallas ”Bryggan” och innebär etablering av en tydlig process för att 
förbättra övergången från avslutande cancerbehandling till att barnen överförs till vuxensjukvård 
efter 18 års ålder. I delprojektet ingår att etablera en ny 13/17-årsmottagning vid Akademiska 
barnsjukhuset. Under 2020 togs nya rutiner fram och hösten 2020 genomfördes en 
pilotmottagning. Utvärderingen föll väl ut och medel beviljades för ytterligare 12 månaders 
verksamhet för att ytterligare stödja etableringen av mottagningen, som förväntas ta emot 
omkring 40 barn under 2021. 

Ett tredje delprojekt berör långtidsuppföljning. En uppföljningsmottagning har funnits för 
vuxna patienter som behandlats för solida tumörer och hjärntumörer som barn. Syftet med 
delprojektet är att mottagningen ska formaliseras, dokumenteras och utökas med verksamhet för 
hematologiska maligniteter. Under 2020 kartlades vad som skulle krävas för att arbeta enligt 
vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. Därefter har rutiner förbättrats och 
dokumenterats och kurator, neuropsykolog och koordinator har knutits till mottagningen. Den 
nya mottagningen startar hösten 2021. 

Det fjärde stora delprojektet handlar om neurokognitiv rehabilitering av barn som behandlats 
för hjärntumör. Delprojektet har genomfört en gapanalys mellan nuläge och börläge gällande 
rehabilitering i hela sjukvårdsregionen. Barncancercentrum och länssjukhus har besvarat en enkät 
och deltagit i uppföljande intervjuer. Under våren 2021 har studien sammanställts. Resultaten 
visar att många barn inte får den uppföljning och det stöd de behöver gällande neurokognitiva 
svårigheter och skolgång. Flera förbättringsområden har identifierats, bland annat kring 
ansvarsfördelning och informationsöverföring mellan Uppsala och länssjukhus och strukturer för 
uppföljning och rehabilitering. Medel har beviljats för en fortsättning av delprojektet med syfte 
att arbeta vidare med förbättringsområdena.  

Dessutom har medel beviljats till mindre projekt, bland annat har barnklinikerna i Västerås och 
Örebro fått medel för inköp av digital utrustning för att underlätta kommunikation mellan 
Uppsala barncancercentrum och länssjukhusen. 
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Fortsatt arbete 2022 

Under 2022 behöver troligtvis de uppstartade delprojekten fortsatt stöd. Det fortsatta arbetet 
med neurorehabilitering kommer att vara prioriterat. Beroende på innehållet i överenskommelsen 
kommer eventuellt nya delprojekt att initieras. Önskemål om insatser för att möjliggöra 
implementeringen av det palliativa vårdprogrammet för barn har framkommit.   
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3.2 RCC Norr 

Sammanfattning av arbetet under 2021 

För Barnonkologin i norra sjukvårdsregionen startades det lokala och sjukvårdsregionala arbetet 
inom ramen för den statliga barncancersatsningen upp under 2020. Under andra hälften av 2020 
färdigställdes uppdragsbeskrivningar för kuratorstjänst, apotekare och även för underläkarvikariat 
på barnonkologen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Till detta startades även processen 
med att få till stånd en uppföljningsstruktur efter genomförd barncancerbehandling som 
innehåller ”nyckelbesök” vid 13, 17 och 18 års ålder. 

Under 2021 har apotekare, kurator och vikarierande underläkare rekryterats. Den vikarierande 
underläkaren har frigjort tid för barnonkologer som kunnat fokusera på högspecialiserad vård. 
Apotekare har snabbt blivit en naturlig del i det dagliga arbetet men även stärkt upp arbetet runt 
kliniska prövningar. Kurator har initialt fyllt en akut vakans men kommer i takt med att det 
psykosociala teamet utökas kunna arbeta mot sjukvårdsregionen i större utsträckning och även 
utveckla digitala arbetsmetoder. Hittills under 2021 har vi även färdigställt arbetsbeskrivningar för 
kontaktsjuksköterskor och läkare med barnonkologiansvar i hela norra sjukvårdsregionen, och 
från september 2021 kommer vi att tillföra medel till vårdgivare i sjukvårdsregionen för dessa två 
funktioner. 

Läkare och sjuksköterska med rätt kompetens har rekryterats till uppföljningsmottagning med 
nyckelbesök vid 13, 17 och 18 års ålder. Arbetet med att utveckla denna mottagning kommer att 
fortgå under hösten. 

Ett projekt där vi utvecklar digitala patientronder är under utveckling, där förhoppningen är att 
kunna bedriva god och nära vård med ökad medicinsk kompetens. 

Under hösten kommer även ett projekt att sjösättas för att fördjupa kompetensen och öka 
samarbetet för paramedicinare i norra sjukvårdsregionen, initialt med fokus på fysioterapi. 

Fortsatt arbete 2022 

Under 2022 planerar vi att sjösätta flera av de projekt som för närvarande är under uppbyggnad, 
uppföljningsmottagningen för barn under 18 år kommer att börja ta emot patienter, de digitala 
ronderna kommer att starta som pilotprojekt mellan NUS och något sjukhus i norra 
sjukvårdsregionen, det psykosociala teamet kommer att förstärkas med rekrytering av ytterligare 
en kurator. Dessutom kommer vi även att starta upp flera nya projekt, bl.a. kommer vi att skapa 
bättre beslutsunderlag för fertilitetsbevarande åtgärder och ett långsiktigt projekt att stärka vår 
kompetens runt de hematologiska sjukdomarna kommer att ta form i ett samarbete med Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus Huddinge. Vi inväntar även riktlinjer för barnonkologisk intermediärvård, 
som utarbetas av södra sjukvårdsregionen inom ramen för den statliga satsningen. När detta är 
tillgängliga startar arbetet med att få en barnonkologisk intermediärvård på NUS. 
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3.3 RCC Stockholm/Gotland 

Sammanfattning av arbetet under 2021 

Kompetensförsörjning (4:3) paramedicinsk personal. Projektledning för nationellt nätverk 
för läkemedelsfrågor inom barnonkologin med fortsatt sammankallande roll i arbete med bland 
annat regimbiblioteket.  

Kontaktsjuksköterskor (4:4).  Sex sjuksköterskor på 50% rekryterade. Sjuksköterskedrivna 
mottagningar för barn med leukemi och för uppföljningsmottagning är implementerade och 
utvecklas vidare. Kontaktsjuksköterskorna kommer att vara knuta till denna 
mottagningsverksamhet. 

Handledning personal (4:5). Handledning för läkargrupp har startats upp våren 2021 och 
fortsätter under hösten. 

Psykosocialt stöd (4:6). Förbättringsprojekt med alla hälsoprofessioner drivs under hösten 
2021.  

Kvalitetsregister – implementering av kvalitetsparametrar (5:2). Deltar i IPÖ-projekt 
Barncancer.  

Kliniska studier (5:3). Deltar i nationellt nätverk för kliniska studier från kliniska studieenheten 
HOPE. 

Multidisciplinära konferenser (5:4). Strukturering och fastställande av rutiner gällande 
terapibeslut för samtliga barnonkologiska diagnoser pågår under 2021. 

Integrering av nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder i klinisk praxis (5:5). GMS-
projektet startat våren 2021 vilket innebär att alla nya barncancerpatienter erbjuds utvidgad 
molekylärgenetisk diagnostik vid diagnos. GMS Barn är del i uppbyggnaden av 
Precisionsmedicinsk centrum på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Digitala lösningar för Min Vårdplan och patientöversikter (5.6). Aktivt deltagande i 
nationellt arbete. 

Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling (5:7). 
Multiprofessionella arbetsgrupper har påbörjat förbättringsinsatser och gemensamma workshops 
genomförs regelbundet med stöd av professionell facilitator med metodik för systematiskt 
förbättringsarbete. Regional inventering av rehabiliterings- och uppföljningsresurser genomförd 
(4.2). 

Förbättrade patientflöden (5:8). Förbättringsarbeten startade i alla multidiciplinära 
diagnosgrupper där fler workshops hållits och arbetsgrupper bildade med stöd av professionell 
facilitator med metodik för systematiskt förbättringsarbete. 

Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder (7:1) och efter 18 års ålder (7.2). 
Etablering av uppföljningsmottagning, s.k. nyckelmottagning, under 18 års ålder för strukturerad 
toxicitetsuppföljning under tonåren. Utbildning av läkare och sjuksköterskor i vårdprogrammet 
och kvalitetsregistrering. 

Aktiva överlämningar mellan barn- och vuxenvård (7.5). Rutindokument för överföring till 
neurologklinik upprättade. Rutindokument för överföring till hematolog- och 
sarkommottagningar under färdigställande. Förbättrad rutin av informationsöverföring mellan 
Barnonkologen och Barnhematologen. 
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Hemsjukvård och palliativ vård av barn (9.2). Etablering av regionalt nätverk med 
hemsjukvårdens olika aktörer för förbättrat samarbete kring patienter boende i de perifera 
delarna av regionen. 

Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram (10.0). Webb baserad 
utbildning framtagen ” Barn och Cancer - Skolsköterskans roll”, tar upp alarmsymtom och 
levnadsvanor.  

 

Fortsatt arbete 2022 

Under 2022 fortsätter arbetet med: 

• implementering av kontaktssjuksköterskans arbete (4.4) 

• implementering av de nya arbetssätt som utvecklats i strukturerat förbättringsarbete, både 

inom barnonkologisk-hematologisk specialitet och rehabiliteringsteam (4.6, 5.4, 5.7, 5.8) 

• etablering av multidisciplinära mottagningar på uppföljningsmottagning för vuxna efter 

barncancer (7.2) 

• fortsatt aktivt deltagande i de nationella arbetsgrupper som bildats (4.3, 5.2, 5.3, 5.6) 

• implementering av Min vårdplan (5.6) 

• aktiva överlämningar till primärvård (7.5) 

• implementering av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn (9.2). 

• fortsatt samarbete med Caprim för utbildning av alarmsymtom (10.0). 
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3.4 RCC Syd 

Sammanfattning av arbetet under 2021 

RCC Syd fördelade Södra sjukvårdsregionens del av den statliga satsningen under 2020 och 2021.  

Inför årets fördelning av medel bjöd RCC Syd in de regionala patientprocessledarare och 
cancersamordnare i Södra sjukvårdsregionen för diskussion. Därefter bad RCC Syd respektive 
region att inkomma med förslag på insatser som kan genomföras under 2021 för att förstärka 
barncancervården. 

Respektive region inkom med förslag på insatser för att stärka upp barncancervård och 
långtidsuppföljning efter barncancer både på Barncancercentrum och på respektive 
regionsjukhus. Ett prioriterat område var att samtliga sjukhus ska ha en välfungerande 
kontaktsjuksköterskefunktion inom barncancervården. För de insatser som ska genomföras 
efterfrågas även en plan för uppföljning. Med tanke på omständigheterna har det varit svårt att 
genomföra planerade utvecklingsförslag som legat i linje med redan identifierade behov som 
medel beviljats för såsom:  

• utbildning och auskultation för nätverkande och kompetensförstärkning för olika 
medarbetarkategorier. 

• öka kvalitet och informationsöverföring vid överrapportering mellan vårdgivare 
 

RCC Syd har fyra regionala patientprocessledare inom barncancer varav en är för 
långtidsuppföljning efter barncancer och en för palliativ vård av barn.  

Barncancercentrum på Skånes universitetssjukhus är navet för barnonkologi i Södra 
sjukvårdsregionen där flertalet av insatserna berör både den egna verksamheten samt 
gemensamma aktiviteter som berör patienternas hela vårdprocess och omhändertagande. 

Flera för verksamheten/projekten betydelsefulla rekryteringar är genomförda, och fler är på gång. 

Flera projekt är uppstartade och har fått viss fart framåt, och hastigheten lär öka efterhand som 
pandemin och dess följdverkningar lättar sitt grepp om vården och våra medarbetare. 

 

Genomförda aktiviteter  

Kompetensförsörjningsläget 

Påbörjade insatser inom Skånes universitetssjukhus som berör barnets väg genom vårdprocessen 
(diagnos, behandling och uppföljning). 

• Anställning av 20 % barnsmärtläkare. 
• Anställning av 100 % sjuksköterska till uppföljningsmottagningen, varav 50% av tjänsten 

är riktad mot transition från barn- till vuxensjukvård och till största delen bedrivs vid 
barnonkologen.  

• Anställning av ytterligare forskningssjuksköterska som brygga över kommande 
pensionsavgång  

• Rekryteringsprövning klar för ytterligare ST-läkare i barnonkologi, som delvis kommer att 
betalas via satsningen som brygga inför kommande pensionsavgångar. 
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Från samtliga enheter i syd finns insatser planerade angående att förstärka kompetensen för 
samtliga yrkeskategorier med riktade utbildningar, auskultation mm. 

Kvalitetsförbättring i vården 

Utvecklingsprojekt inom palliativ vård för barncancer är påbörjat av processledare för att erbjuda 
kunskapsbaserad, säker och barn och familjeanpassad, jämlik tillgänglig och effektiv palliativ vård 
för alla barn med palliativa vårdbehov.  Grundläggande palliativ kompetens måste finnas där barn 
vårdas, samt att kompetens i specialiserad palliativ vård behöver finnas tillgänglig. Palliativ vård 
inom barnsjukvård behöver regional samordning och samverkan. Digitala 
introduktions/utbildningsfilmer i ämnet ska spelas in som synkroniseras med nationellt 
vårdprogram. Nästa steg är ett sjukhusbaserat konsultteam för Södra sjukvårdsregionen med stöd 
från Södra regionvårdsnämnden. 

Från regionerna finns utveckling och satsning på cancerrehabilitering för barn och samordning 
mellan olika vårdgivare med bla fokus på kuratorns roll. Utveckla dagvård och ev. kunna erbjuda 
mobil dagsjukvård. Utveckla barncancervården genom att satsa på teambaserad och 
familjecentrerad vård samt utöka heminsatser som alternativ eller komplement till 
dagvård/slutenvård. Utvecklingspotential finns gällande psykosocialt stöd efter genomgången 
cancer.  

Samordning mellan regionerna 

Insatser både förslag och utförda rapporteras till RCC Syds styrgrupp där representanter för 
respektive region inom Södra sjukvårdsregionen finns med. 

Processmöte med regionala patientprocessledare, lokala patientprocessledare samt team i Södra 
sjukvårdsregionen. 

Samordning mellan barn och vuxenvård 

Under 2021 etablerades kontaktsjuksköterska som är verksam både inom Barncancercentrum och 
uppföljningsmottagning med ansvar för koordinering, uppföljning och aktiva överlämningar från 
barncancercentrum till vuxenklinik.   

Rekryteringar för att utöka vuxenonkologtjänst samt psykolog, kurator och sekreterare för att 
utveckla vården av vuxna barncanceröverlevare. 

Fokus på utökat samarbete med hemortssjukhusen vad gäller långtidsuppföljning under 18 år och 
med andra specialiteter inom vuxensjukvård över 18 år.  

Processledare för långtidsuppföljning ingår i RCC Syds nätverk för cancerrehabilitering. 

 

Barn och föräldrars egna erfarenheter och åsikter 

Detta är något som det arbetas med inom VO barnmedicin sedan många år, liksom inom 
barnonkologin (bland annat i samarbete med barncancerfonden, både nationellt och regionalt). 
Frågor om barns och anhörigas erfarenheter och åsikter finns som del i flera av de pågående 
projekten i regionen. 
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Kartläggning av vårdprocesserna 

Flera olika vårdprocesser kartläggs i samband med flera projekt, som tex överföring från barn -till 
vuxenvård, palliativt konsultteam, kartläggning och inventering av IMV behov, onkogenetisk 
mottagning för barn mm. 

 

Pågående arbete 

Fortsatt psykoterapiutbildning av kurator knuten till barnonkologin på Skånes 
universitetssjukhus. Önskemål att påbörja de utbildningsinsatserna inom sorg och krishantering 
samt utöka kompetensen inom olika områden för paramedicinare på länssjukhus. 

Påbörjade multiprofessionella projekt inom Skånes universitetssjukhus som berör barnets väg 
genom vårdprocessen (diagnos, behandling och uppföljning): 

• Förbättrade nutritionsrutiner på barnonkologen med 10 % läkare samt 10 % vardera 

sjuksköterskan och undersköterska. Påbörjat 210101. Planeras vara klart under året. 

• Definition, beskrivning, behovsinventering och utveckling av intermediärvård på 

barnonkologen (delvis nationellt projekt) med 10 % läkare samt 10 % vardera 

sjuksköterska och undersköterska. Påbörjat 210101. Planeras vara färdigt i år. 

• Arbete med att etablera en barnonkogenetisk mottagning (i samband med start av GMS), 

10 - 20% läkare med start från juni 2021. 

• Utredning och inventering av lokala behov av register, 10% läkare, med start under 

sommaren. 

Fortsatt arbete 2022 

Nationellt framtagna resultat och åtgärder utifrån barncancersatsningen kommer att hanteras, 
introduceras och implementeras i Södra sjukvårdsregionen efter hand i samråd med 
verksamheterna och huvudmännen. 
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3.5 RCC Sydöst 

Sammanfattning av arbetet under 2021 

• En kontaktsjuksköterskefunktion har organiserats vid alla länssjukhus i regionen samt vid         

Universitetssjukhuset, samt uppdragsbeskrivning för funktionen  är framtagen. 

• En genomlysning av regionens befintliga rehabiliteringsresurser för barn upp till 18 år 

vad gäller både motoriska och neuromkognitiva biverkningar har genomförts. 

• Nya rutiner för uppföljning före 18 år har utarbetats och implementerats. 

• Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer har startat. 

• Rutiner kring aktiva överlämningar barn/vuxen har uppdaterats och implementerats. 

• Regelbundna videokonferenser med länssjukhusen i regionen har initierats. 

• Barn- och ungdomsråd är under utveckling. 

• Farmaceut är anställd. 

Genomförda aktiviteter  

Kontaktsjuksköterskorna i sjukvårdsregionen har regelbundna möten flera gånger per termin, 
med mål att skapa samstämmighet i arbetssätt och förbättra samverkan kring patienter som har 
vårdkontakter på flera kliniker i Sydöst. Mötena är även viktiga ur ett utbildningsperspektiv där 
Barnonkologen har en central roll att sprida kunskap och information till deltagarna. 

Den nationella genomlysningen av rehabiliteringsresurserna visade ett lokalt  behov av 
resursförstärkning inom paramedicinsk kompetens. Det har medfört att fysioterapeut, 
neuropsykolog, arbetsterapeut, logoped och dietist har anställts eller arbetar mer tid på 
Barnonkologen i Linköping. 

De nationella nya rutinerna för uppföljning före 18 år har implementerats på Barnonkolgen. 
Rutinerna har även medfört ett förbättrat arbetssätt kring aktiva överlämningar och flödet för 
patienterna från barn- till vuxenonkologin och från Barnonkologen till andra mottagande kliniker. 

Uppföljningsmottagningen började sin verksamhet i mars 2021 och bemanningen för 
mottagningen är nu fulltalig enligt det nuvarande behovet, vilket är samstämmigt med riktlinjerna 
i kommande vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer. 

De regelbundna videokonferenserna mellan sjukhusen i Sydöst har förbättrat kontakten och 
kontinuiteten i arbetet kring patienterna. 

En farmaceut är anställd och arbetar nu på barnkliniken, vilket har fallit väl ut. 

 

Pågående arbete 

Barn och ungdomsråd är under utveckling för hela Barnkliniken i Linköping, där Barnonkologen 
ingår. 

 

Fortsatt arbete 2022 

Uppföljning och utveckling av aktiviteterna som har genomförts under 2021. Delta i de nationella 
arbetsgrupperna och fortsatt arbete med till exempel överföring av barncancerregistret till INCA 
plattformen, GMS både nationellt samt planering av lokal logistik.  

Utveckling av nutritionsrond med hjälp av den nyanställda dietisten. 
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En ny sjukskötersketjänst på avdelningen som resurs dagtid handledning, mentorskap, planering 
av fortbildning sjuk- och barnsköterskor, för att stärka kompetensen. 

Psykoterapeutisk handledning av personalen. 

Fortsatt utveckling av uppstart regionala utvecklingsprojekt. 
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3.6 RCC Väst 

Genomförda aktiviteter  

• Leverans av lokalt anpassade ”Barnonkologihandböcker” till sjukhus inom VGR+  

2020–2021 gjordes ett arbete för att skapa lokalt anpassade barnonkologihandböcker för 

sjukhusen inom VGR+. Dessa har nu tryckts upp och levererats till sjukhusen. Digitala 

versionerna av boken beräknas vara klar i september och publiceras på RCC Västs 

hemsida.  

• Färdigställt kartläggning av den regionala vårdprocessen för barncancer Arbetet 

med att kartlägga den regionala vårdprocessen har slutförts. Nivå 1 och nivå 2-kartor, 

nivå 3 beskrivning samt en sammanfattande rapport har tagits fram.  

• Etablerat utvecklingspott för lokala utvecklingsprojekt Sjukhusen som ingår i RCC 

Väst barncancerarbete har nu möjlighet att äska om medel för lokala förbättringsprojekt 

för sammanlagt 200 000 kronor per sjukhus.  

• Analys av resultaten i region väst - enkät resursinventering Sammanställning och 

analys av resultaten från kartläggningen av vilka resurser som finns i respektive region för 

tidig motorisk och neurokognitiv bedömning och rehabilitering efter barncancer, samt 

uppföljning enligt det nationella vårdprogrammet för uppföljning efter barncancer.  

Pågående arbete  

• Förankring av processkartor i VGR+ - dialogturné Arbetet med att kommunicera 

framtaget resultat planeras genomföras i vinter.   

• PREM-enkät Framtagning och etablering av en regional (VGR+), återkommande 
PREM-enkät inom barncancervården. Enkäten planeras vara klar för utskick våren 2022. 

• Uppföljning förvärvad hjärnskada 2020–2021 utfördes ett arbete för att undersöka om 
och hur uppföljningen kan förbättras för barn som drabbas av förvärvad hjärnskada 
efter barnonkologisk behandling. En beskrivning av dagens arbetssätt samt 10 
prioriterade förbättringsförslag togs fram. Arbetet går nu vidare med två av förslagen som 
rör remiss för uppföljande utredning på Regionhabiliteringen samt samordning av tidig 
rehabilitering på Barncancercentrum. 

• Intermediärvård En utredning kring hur många intermediärvårdsplatser som behövs för 

barnonkologiska patienter inom VGR+ och hur dessa platser bör bemannas pågår. 

Förslag på kriterier för intermediärvård på barnonkologisk avdelning tagits fram och 

definierats. Föreslagna kriterier kommer att utvärderas i realtid mot de patienter som 

vårdas på Barncancercentrum.  

• Kontaktsjuksköterskor har anställts på Barncancercentrum från 2020 vilket även 

fortlöper under 2021 samt 2022. 

• Seneffektsuppföljning efter barncancer Anställning av 1 sjuksköterska och 0,5 

läkartjänst som fortlöper under 2021 och även planeras till 2022.  

Fortsatt arbete 2022 

Många av ovan insatser beräknas fortgå även 2022; utskick av framtagen PREM-enkät, fortsatt 
arbete med identifierade förbättringsförslag inom uppföljning förvärvad hjärnskada, fortsatt 
arbete med intermediärvårdsprojektet och fortsatt möjlighet att ansöka om medel för lokala 
utvecklingsprojekt. Utöver det förutses även ytterligare lokala utvecklingsarbeten på 
Barncancercentrum, utbildning för Kontaktsjuksköterskor, insatser inom ”Jämlikt psykosocialt 
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stöd”, samt deltagande från Barncancercentrum i framtagandet av Min vårdplan barnonkologi, ett 
nationellt gemensamt arbete.
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


