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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. 

Överenskommelsen för 2022 omfattade totalt 530 miljoner kronor och delas in i 
fyra områden som motsvarar cancerstrategins delar: 

• Prevention och tidig upptäckt 
• Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten  
• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning  
• Tillgång till och användning av medicinska teknologier.  

Till varje område har ett antal insatser kopplats och kommer att genomföras 
under året.  

Insatserna genomförs av de regionala cancercentrumen (RCC) tillsammans med 
regionerna. RCC samarbetar på nationell nivå genom RCC i samverkan som 
består av cheferna för RCC samt den nationella cancersamordnaren på Sveriges 
Kommuner och Regioner. RCC i samverkans arbete bedrivs i hög grad genom 
de nationella arbetsgrupperna. Det finns diagnosspecifika nationella 
vårdprogramgrupper och kvalitetsregistergrupper samt diagnosövergripande 
arbetsgrupper för till exempel prevention, cancerläkemedel och rehabilitering. 

Insatserna inom ramen för överenskommelsen har påverkats kraftigt av den 
pågående covid-19-pandemin som fortsatt behöver hanteras och medför 
konsekvenser i form av bland annat hög sjukfrånvaro bland personal och 
uppskjuten vård. De uppdämda vårdbehov som uppstått som en konsekvens av 
den uppskjutna vården under pandemin ställer höga krav på hälso- och 
sjukvården och påverkar också tillgängligheten i cancervården. 

Redovisningen av insatserna i delrapporten följer överenskommelsens 
rubrikstruktur och beskriver i korthet hur arbetet med insatserna har fortskridit. 
De samverkansregionala insatserna redovisas som bilaga 1 och insatserna inom 
barncancervården finns bifogad som bilaga 2. 
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Prevention och tidig upptäckt – 
insatser 2022 
Fortsatt arbete med prevention 
Arbetet kring prevention av cancer fortskrider i enlighet med den nationella 
cancerpreventionsplanen 2020–2022. Ett viktigt område är att öka graden av 
samarbete med andra organisationer i dessa frågor. Därför medverkar RCC:s 
nationella preventionsgrupp fortsatt i arbetet med nationellt vårdprogram (nu 
publicerat) och personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för behandling 
och prevention av ohälsosamma levnadsvanor, vilket drivs av NPO 
Levnadsvanor. Under våren publicerades en rapport om cancerprevention i 
primärvården ihop med Cancerfonden och utbildningsfilmer riktade till 
vårdpersonal tillsammans med Dietisternas riksförbund, Fysioterapeuterna, 
Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening och Cancerfonden. 
RCC har tagit initiativ till och satt samman en arbetsgrupp med representanter 
från bland annat Systembolaget, CAN och IOGT-NTO som under hösten 
kommer arbeta vidare med en kampanj för att allmänheten ska få ökad 
kännedom om kopplingen mellan alkohol och cancer. Samarbetet med 
Strålsäkerhetsmyndigheten fortskrider, bland annat genom webbutbildningen 
Solråd för barn 0–6 år. 

Ett positionspapper för ett rökfritt Sverige har publicerats för att 
uppmärksamma politiska insatser som behöver vidtas för att nå Tobacco 
endgames vision om att mindre än fem procent av befolkningen ska röka 2025.   

Fortsatt arbete med tidig upptäckt 

Ökad kunskap om symtom och fynd som kan innebära förhöjd cancerrisk 
Den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt (av cancer) har under våren 
2022 gjort en inventering av befintliga Diagnostiska centra (DC) i Sverige. DC 
är enheter som utreder patienter som remitterats främst från primärvården inom 
de standardiserade vårdförlopp (SVF) där det antingen finns misstanke om 
cancer men symtomen är ospecifika, eller att patienter har en misstänkt 
dottertumör där modertumören är okänd. Gruppen identifierade 19 DC-enheter 
(35 enheter totalt där man antingen bara utreder den ena eller båda 
patientgrupperna) vilket är en minskning från 26 enheter från för några år sedan. 
Det är en oroande utveckling och går emot ambitionen i cancervården att kunna 
erbjuda jämlik vård till medborgarna. 

Under hösten kommer en workshop att genomföras. Syftet är att få fram nya 
idéer och förslag från primärvårdsperspektiv om hur man kan arbeta för att 
identifiera patienter med cancer tidigare än vad som nu sker. Nyckelpersoner 

https://d2flujgsl7escs.cloudfront.net/external/Nationellt-vardprogram-vid-ohalsosamma-levnadsvanor-prevention-och-behandling.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prevention/vast/rapporten-svart-och-kansligt---cancerprevention-i-primarvaden.pdf
https://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/
https://solvanor.learnways.com/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/prevention/ett-rokfritt-sverige/positionspapper-rokfritt-sverige-rcc-220428.pdf
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både i och utanför cancervården, primärvården, patientrepresentanter, forskare 
och myndigheter har bjudits in. 

Forskningsprojektet ”Tidig upptäckt av kolorektalcancer i primärvården med 
hjälp av riskvärderingsinstrument”, där RCC Stockholm Gotland är 
forskningshuvudman, har påbörjats. Detta kan vara ett första steg mot att i 
Sverige utveckla och införa beslutsstöd för primärvården för att kunna 
identifiera patienter med förhöjd risk för cancer utifrån den enskilda patientens 
riskprofil. Manuskript är inskickat till vetenskaplig tidskrift. 

Organiserad prostatacancertestning 
Syftet med de regionala projekten med organiserad prostatacancertestning 
(OPT) är att, i enlighet med uppdraget från Socialdepartementet 2018, 
effektivisera prostatacancertestningen, göra den mer jämlik och fylla de 
kunskapsluckor som ännu förhindrar införande av nationell screening för 
prostatacancer. Inom de regionala projekten skapas en infrastruktur för 
kvalitetssäkrad organiserad testning, som kommer att vara oerhört värdefull om 
Socialstyrelsen skulle rekommendera ett nationellt screeningprogram för 
prostatacancer. 

RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för OPT har en viktig samordnande 
funktion för att skapa nationellt likvärdiga principer, strukturer och 
kvalitetskrav för OPT, samt genom att vara ett forum för utbyte av praktiska 
erfarenheter från de regionala projekten och att samordna den forskning som 
baseras på OPT-projekten. I samverkan med forskare vid Göteborgs universitet 
utvärderar arbetsgruppen huruvida OPT leder till ökad socioekonomisk 
jämlikhet i prostatacancerdiagnostiken. 

Arbetsgruppen reviderar årligen de nationella rekommendationerna för OPT 
och algoritmen för själva testningen, och utvärderar de regionala projekten i 
förhållande till nationella kvalitetsindikatorer i de regionala vårdregister för 
OPT som har skapats av RCC på INCA-plattformen. Ett nationellt 
kvalitetsregister för OPT håller på att etableras vid RCC Väst. Våren 2022 
påbörjades samverkan med ett europeiskt konsortium för implementering av 
screening för prostatacancer. Samarbetet har bland annat resulterat i en med 
konsortiet gemensam ansökan om anslag från EU:s satsning EU4Health, som 
specifikt omfattar implementering av screening för prostatacancer. 

Fyra regionala OPT-projekt är igång: i Region Skåne, Västra Götalands-
regionen, Region Stockholm och Region Gotland. Västra Götalandsregionens 
projekt omfattar sedan 2020 de 12 000 män som fyller 50 år under kalenderåret. 
Hösten 2022 kommer regionledningen att ta ställning till den planerade 
utvidgningen av projektet till samtliga 250 000 män mellan 50 och 74 års ålder i 
regionen. Skånes projekt påbörjades också 2020. Nu erbjuds testning till 
samtliga män som fyller 50 eller 56 år. Regionledningen planerar att successivt 
utvidga projektet till samtliga 190 000 skånska män mellan 50 och 74 års ålder. 
I Stockholm och Gotland påbörjades våren 2022 projekt som riktar sig till 
samtliga 50-åringar. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2022-pj-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=eu4h;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Under det kommande året planeras start av snarlika projekt i Region Värmland, 
Region Jönköpings län, samtliga regioner i norra sjukvårdsregionen 
(Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland), samt 
mindre pilotprojekt i regionerna Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, 
Sörmland och Örebro. 

Stöd till regionernas screeningverksamhet 

Screening 

Nationell samordning  

Under våren 2022 rekryterades två personer som delar på uppdraget som 
nationell samordnare inom screening. Samordnarna har bland annat arrangerat 
ett dialogforum tillsammans med Socialstyrelsen gällande screeningfrågor. 
Samordnarna har också haft kontinuerlig dialog med Socialstyrelsen om 
samverkanspunkter och samtal har förts med ordförandena i de nationella 
arbetsgrupperna för att kartlägga behovet av stöd och samordning inom 
screeningområdet. Även kontakt med andra aktörer inom screeningområdet har 
etablerats för samverkan.  

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Det finns sedan 2021 politiska beslut om start av screening för tjock- och 
ändtarmscancer i samtliga regioner. Besluten 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.  

Implementeringen av det nationella screeningprogrammet för tjock- och 
ändtarmscancer är igång i hela landet. Alla regioner är nu anslutna till GSK och 
GAS. Antalet årskullar under startåret varierar beroende på 
koloskopiresurserna, men samtliga regioner har påbörjat screeningverksamheten 
och vid årsskiftet 2026/2027 bör Sverige ha komplett screening för personer i 
åldern 60–74 år.  

Remissrunda är genomförd för det nationella vårdprogrammet och det planeras 
att fastställas under hösten 2022 och därefter implementeras. 

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 bland annat 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. 
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Bröstcancerscreening 

Den nationella arbetsgruppen för mammografi (NAM) har 2022 samlat data om 
bröstcancerscreeningen från samtliga regioner via de regionala representanterna 
i NAM. Data har framför allt presenterats för RCC, SKR och Socialstyrelsen 
vid dialogmöten. 

2022 har till stor del handlat om att minska den covid-19-orsakade 
förlängningen av screeningintervallet inom bröstcancerscreening som uppstod 
2020. Ungefär hälften av regionerna har fortfarande förlängt intervall och 
arbetar aktivt för att uppnå rekommenderat intervall. 

Delar av NAM har under våren 2022 deltagit i arbetet med en nationell 
utvärdering av bröstcancerscreening med mammografi som letts av 
Socialstyrelsen. Utvärderingen visar på ett antal förbättringsområden som 
kommer att användas i planeringen av fortsatt arbete för NAM. Ett sådant 
område är anslutningen till det nationella kvalitetsregistret för mammografi 
(NKM).  

En nationell anslutningskoordinator tillsattes under våren 2022 för att underlätta 
för fler regioner att ansluta sig till NKM. Många möten har skett där en 
preliminär anslutningsordning har arbetats fram tillsammans med utvecklarna 
av NKM, NAM, Inera, SKR och Sectra (som utvecklat produkten MQR) samt 
regionsföreträdare som ansvarar för anslutningsprocessen lokalt.  

NAM har 2022 ägnat mycket tid åt uppdateringen av MQR. MQR är den 
produkt som för över data från regionernas journalsystem till NKM. Denna 
uppgradering från den externa leverantören har under flera månader stoppat 
anslutningar från övriga regioner.  

NAM har under 2022 analyserat NKM-data för 2021. Endast Region 
Västmanland var ansluten 2021-12-31.  

Beslut togs under våren 2022 om att starta upp ett arbete med att ta fram ett 
nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening. Arbetet kommer att påbörjas 
under september 2022.  

En översyn av rekommendationerna för bröstcancerscreening har inletts av 
Socialstyrelsen och delar av NAM-gruppen deltar aktivt i detta arbete. 

Livmoderhalscancerscreening  
Det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention har reviderats 
och planeras fastställas och implementeras under hösten 2022. 

Efter pandemins påverkan på screeningintervallet meddelar idag 12 av 21 
regioner att de kallar till screening i ordinarie takt. 

Sveriges regioner har beslutat att samverka för att minska insjuknande i 
livmoderhalscancer och med en långsiktig målbild att sjukdomen ska utrotas. 
Det sker dels genom ett välfungerande screeningprogram och dels genom 
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vaccination mot HPV inom såväl skolhälsovården som genom en riktad insats 
till kvinnor födda 1994–1999, det så kallade utrotningsprojektet.  

Utrotningsprojektet är ett forskningsprojekt för utrotning av HPV och 
livmoderhalscancer. 20 av 21 regioner har beslutat att delta i studien.  
Hälften av regionerna har meddelat att de vill ansluta till ett generiskt 
kallelsesystem. Övergång till gemensamt/generiskt kallelsesystem kommer att 
kunna stödja vårdprogrammet med uppdateringar, och andra nationella 
satsningar på livmoderhalscancerprevention. Utvecklingen av det generiska 
kallelsesystemet drivs och samordnas av en av de nationella screening-
samordnarna. Arbete pågår med att ta fram en införandeplan. 
I juni 2022 publicerades en geomapping-rapport om deltagandet i screening-
programmet för livmoderhalscancer, som kan användas som underlag i arbetet 
med att rikta och anpassa insatser för att öka deltagandet, framför allt i 
socioekonomiskt utsatta områden.  
 

  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/geomapping/geomapping-av-langtidsuteblivare-livmoderhalscancerscreening-2022-06-21-publiceringsklar-li-rev-ja.pdf
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Tillgänglig och god vård med 
fokus på patienten  
Fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp 
RCC i samverkan ska vara nationellt stödjande, stimulerande och samordnande 
i arbetet med att införa ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp 
(SVF). Samordnaren för nationella vårdprogram och SVF på SKR har lett 
arbetet genom en projektgrupp med RCC:s regionala samordnare för SVF. 
Gruppen har månatliga möten för samordning, erfarenhetsutbyte och 
avstämning och är beredande för SVF-frågor inför RCC i samverkans möten. 

De digitala SVF-dialogerna som inleddes under 2021 har fortsatt. Under 2022 
har SVF-dialoger hållits i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland-Härjedalen. 
Dialogmöte i Västernorrland är planerat till oktober. 

Urologin har identifierats som särskilt bekymmersamt vad gäller ledtider och 
inklusion i standardiserade vårdförlopp. Därför har en nationell genomlysning 
av urologin påbörjats för att stödja regionerna i arbetet med att förbättra 
tillgängligheten inom området. Genomlysningen kommer att ligga till grund för 
ett långsiktigt arbete för att förbättra tillgänglighet och kvalitet inom urologin. 
En rapport som ska användas som en nulägesbeskrivning och grund för vidare 
diskussioner kommer att vara klar i början av oktober och workshoppar med 
verksamhetsföreträdare, patientföreningar och beslutsfattare kommer att hållas 
under hösten. 

Under våren har ett nytt vårdförlopp tagits fram för en undergrupp av patienter 
med myeloproliferativa neoplasier (MPN). Patienter med MPN har tidigare inte  
ingått i något befintligt vårdförlopp. Arbetet med översyn för eventuell 
revidering av befintliga standardiserade vårdförlopp har fortsatt. 

RCC i samverkan har också fortsatt att kontinuerligt och via cancercentrum.se 
tillhandahålla statistik för 

• antalet patienter som utretts enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) 
• andelen SVF-utredda patienter som startat cancerbehandling, och 
• i vilken mån utredningarna gjorts inom föreskrivna maximala 

väntetider.  

För att stödja regionerna i det lokala förbättringsarbetet har RCC skickat ut 
tertialrapporter som visar hur respektive region ligger till i förhållande till 
inklusions- och ledtidsmål. 

Patienternas upplevelse av vården via PREM-enkäter redovisas kontinuerligt på 
cancercentrum.se En jämförelse mellan åren 2018/2019 och 2020/2021 visar en 
förbättring av resultatet inom dimensionerna helhetsintryck, kontinuitet och 
koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Åren 2020 och 2021 
deltog endast 13 av 21 regioner i mätningen, men förbättringen ses även på 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/patienternas-upplevelser/
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regionnivå för nästan alla 13 regioner. Under 2022 skickas återigen enkäterna ut 
till samtliga regioner. 

Den nationella arbetsgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data som bildades 
2018 har under 2022 fortsatt arbetet med 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. 

Sverige, Norge och Danmark har bildat ett nätverk för forskare och hälso- och 
sjukvårdspersonal som arbetar med SVF/pakkeforløb. Nätverket syftar till att 
skapa möjligheter till nordiska forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyte 
inom tidig upptäckt av cancer. Sedan 2016 har årliga möten hållits inom 
nätverket. Den 13–14 oktober planeras ett fysiskt möte att hållas i Malmö med 
ett nittiotal deltagare från de nordiska länderna. 

Fortsatt arbete för att stödja barncancerområdet 
RCC bedriver 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.  

I enlighet med överenskommelsen redovisas området separat till Socialstyrelsen 
och återfinns som bilaga 2 till denna rapport. 

Rehabilitering och palliativ vård 

Implementeringen av indikatorer för rehabilitering  
RCC i samverkan har utvecklat generiska variabler till kvalitetsregister som 
möjliggör uppföljning av rehabilitering för cancerpatienter. Variablerna ger 
förutsättningar för att rehabiliteringsinsatser kan följas för olika 
cancerdiagnoser och nationellt med gemensamma indikatorer. Sedan 2020 har 
Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer infört variablerna 
i ett pilotarbete. Under 2021–2022 har erfarenheterna från pilotarbetet 
redovisats och diskuterats vid nationella möten med ordförande för 
vårdprogramsgrupper och registerhållare. Breddning till fler kvalitetsregister 
har gått långsammare än förväntat. RCC i samverkan har även etablerad dialog 
med NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för att utforska hur 
Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete 
för integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kan stärka 
uppföljningen av rehabiliteringsinsatser. 

RCC i samverkan har även bidragit till Socialstyrelsens rapport 
Cancerrehabilitering där förbättrade KVÅ-koder och utveckling av 
hälsodataregister lyfts som en möjlig väg för uppföljning och utveckling av 
cancerrehabilitering. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-5-7936.pdf
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RCC i samverkan kommer under året se över vilka insatser som ger störst nytta 
för att stärka förutsättningarna för uppföljning av rehabilitering av 
cancerpatienter. 

Utbildningar för strukturerat arbetssätt vid bedömning av 
cancerrehabiliteringsbehov 
RCC Väst har av RCC i samverkan fått i uppdrag att ta fram två nationella 
webbaserade modulutbildningar. Den ena riktar sig till professionen inom 
primärvården och innehåller en introduktion till cancer och cancerrehabilitering, 
behandlingsformer, sena biverkningar och patientfall med reflektion. Den andra 
riktar sig till specialistvården, det vill säga kontaktsjuksköterskan och teamet 
runt patienten med cancer, och beskriver ett strukturerat arbetssätt för 
cancerrehabilitering med kartläggning av behov, insatser för omhändertagande 
av dessa, sjukvårdens ansvar och vad patienten kan göra själv och vid behov 
framtagande av rehabplan inklusive uppföljning av denna. 

Projekten fortskrider och utbildningarna planeras att publiceras via RCC:s webb 
under senhösten och delas till regionernas lärplattformar för maximal spridning.  

Under våren har en film publicerats som illustrerar hur cancerrehabilitering 
implementerats i klinisk vardag. Det är det lokala processteamet för huvud- och 
halscancer, Skånes universitetssjukhus, Lund, som tillsammans med en patient 
ger en bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och 
är en central del av patientens cancervård. 

Digitala satsningar med uppgraderade plattformar har öppnat upp möjligheter 
för fler medarbetare inom cancervården att ta del av alla de webbinarier som 
tagits fram av olika RCC. Det har bland annat arrangerats utbildningar kring 
prehabilitering, hälsoskattning för kontaktsjuksköterska, sexuell hälsa, svåra 
samtal, rehabiliteringsbehov som kan adresseras till primärvården etc. 

Utbildning om barn i palliativ vård 
I syfte att underlätta implementeringen av nationellt vårdprogram för palliativ 
vård av barn har RCC tagit fram fem filmer som riktar sig till alla 
yrkeskategorier som träffar allvarligt sjuka barn i sitt arbete. I samband med 
lanseringen av filmerna genomfördes ett nationellt webbinarium med fokus på 
palliativ vård av barn. Filmerna finns på Palliativ vård av barn - RCC 
(cancercentrum.se). 

Utbildningsinsatser för att stödja implementeringen av vårdprogrammet 
för palliativ vård 
Den nationella arbetsgruppen för  palliativ vård har under 2022 genomfört 
gruppmöten för att identifiera implementeringsbehov inom respektive regioner. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativ-vard-av-barn/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/palliativ-vard-av-barn/
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I samverkan med Betaniastiftelsen har framtagande av nationella 
webbutbildningsmoduler för nyckelprofessioner påbörjats. Modulerna ska 
komplettera Betaniastiftelsens nationella webbutbildning i allmän palliativ vård. 

Webbutbildningen och kommande professionsmoduler går helt i linje med 
innehållet och budskapet i nationella vårdprogrammet. 

Arbetet med fortsättningsmoduler har påbörjats med en läkarmodul där lärmål 
tagits fram och läkargruppen kommer arbeta med tre case under höstterminen 
2022. Dessa case grundar sig i nationella vårdprogrammets innehåll och casen 
kommer att vara genomgående i övriga professionsmoduler. En 
sjuksköterskemodul kommer att påbörjas parallellt och en undersköterskemodul 
beräknas vara klar under första kvartalet 2023. 

NAG palliativ vård inom RCC samverkar också med personer och grupper som 
är ansvariga för personcentrerat sammanhållet vårdförlopp palliativ vård som 
publicerats via NPO äldres hälsa.  

Min vårdplan  
Min vårdplan är ett av RCC:s nyare nationella kunskapsstöd och är fortfarande 
under stark utveckling. Hittills finns nationell Min vårdplan för 13 olika 
cancerdiagnoser. Med start i februari 2022 testades öppen remissrunda för 
patientinformationen till Min vårdplan, enligt samma förfarande som för de 
nationella vårdprogrammen. Under året har nationella versioner av Min 
vårdplan fastställts för diagnoserna urinblåsecancer, lungcancer, huvud- och 
halscancer, skelett- och mjukdelssarkom, akut lymfatisk leukemi (barn), 
livmoderhals- och vaginalcancer, myelom, bukspottkörtelcancer samt utredning 
av misstänkt cancer (cancer utan känd primärtumör eller allvarliga ospecifika 
symtom som kan bero på cancer). Dessutom har reviderade versioner av Min 
vårdplan för diagnoserna bröstcancer och äggstockscancer publicerats. 
Sammanlagt har 11 helt eller delvis nya Min vårdplan lanserats 2022, varav 9 
varit på öppen remiss. Arbetet fortsätter med att ta fram patientinformation till 
Min vårdplan för hudcancer, njurcancer, matstrups- och magsäckscancer samt 
buksarkom. Även de befintliga Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer samt 
Min vårdplan tumörer i centrala nervsystemet har reviderats av nationella 
arbetsgrupper, och varit på öppen remiss under senare delen av 2022 för 
publicering i januari 2023. Patientinformationen tillgängliggörs via Stöd och 
behandling på 1177.se eller för utskrift på papper via cancercentrum.se, efter att 
kontaktsjuksköterskan gjort en strukturerad bedömning av patientens behov av 
information och stöd. 

Cirka 90 verksamheter fördelat på samtliga regioner har börjat erbjuda sina 
patienter nationell Min vårdplan via 1177. Införandet av Min vårdplan via 
1177.se har stöttats av ett nationellt samordnat nätverk. Arbetet med 
implementering går nu in i en ny fas med mer fokus på erfarenhetsutbyte mellan 
regionerna och utvecklingsförslag från verksamheterna. Det nationellt 
förvaltade utbildnings- och stödmaterialet har uppdaterats under året för att 
passa tekniska förändringar samt breddningen av Min vårdplan-konceptet till 
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allt fler verksamheter, diagnoser och patientgrupper, i synnerhet barn. Det har 
även genomförts riktade implementeringsinsatser i dialog med 
barncancervården. Det finns ett stort intresse från patientföreningar både 
regionalt, nationellt och internationellt att sprida information om samt påskynda 
implementeringen av Min vårdplan för fler patienter och deras närstående. Det 
kommer fortsatt att behövas stora insatser för att främja och samordna ett 
konsekvent och resurseffektivt införande av Min vårdplan i alla verksamheter 
som en enskild patient möter under vårdförloppet. 

Min vårdplan har under året fått internationell uppmärksamhet vid 
internationella konferenser, i USA och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. I 
samband med detta har ett arbete inletts med att översätta informationsmaterial 
om Min vårdplan till engelska. Nationella arbetsgruppen för kontakt-
sjuksköterska och Min vårdplan har även tagit fram en definition av konceptet 
Min vårdplan, för att tydliggöra att den skriftliga patientinformationen är en del 
av ett personcentrerat arbetssätt där patienten är delaktig i planeringen.  

I samordning med Nationella kunskapsstyrningen och Patientkontrakt pågår ett 
arbete med att utreda former för att eventuellt förvalta patientinformationen i 
databasen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samordning sker med 
Regimbiblioteket samt med Individuell patientöversikt, IPÖ, och RCC:s arbete 
med PROM-enkäter. RCC följer även Ineras pilotprojekt med sammanhållen 
planering där några regioner deltar.  

Min vårdplan övergick vid årsskiftet 2021/2022 från projektform till 
förvaltning. I februari tillträdde en nationell samordnare och i september en 
nationell redaktör för Min vårdplan. Båda tjänsterna är placerade vid RCC Norr. 

Under andra halvan av 2022 påbörjades en extern utvärdering av konceptet Min 
vårdplan, med huvudsyfte att klargöra efterfrågan, användning och 
utvecklingspotential för såväl innehåll som det kopplade arbetssättet. 
Datainsamling och rapportering kommer att ske under 2023.  
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Kunskapsutveckling  
Cancervårdens påverkan till följd av covid-19 
RCC:s nationella arbetsgrupp för uppföljning av covid-19-pandemins påverkan 
på cancervården har fortsatt sitt arbete som utgår från cancerregisterdata. En ny 
rapport som publicerades i juni 2022 visade att pandemins påverkan på 
cancerincidensen till stor del klingat av. Det var till och med en liten ökning på 
1 % cancerfall under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2019. 
Detta ska jämföras med en minskning på cirka 6 % nya cancerfall under 2020 
jämfört med 2019. Dessutom publicerades två rapporter om hur klinisk 
cancerforskning påverkades under 2020 jämfört med 2019. Den första rapporten 
visade att klinisk cancerforskning med vuxna patienter låg väsentligen stilla 
med 3 854 nya forskningspatienter under 2019 och 3 839 år 2020. Dock sågs en 
nedgång under andra kvartalet 2020 med 22 % vilket dock sammanföll med att 
antalet nya cancerfall var betydligt lägre 2020 jämfört med 2019. Under kvartal 
tre och fyra återgick antalet forskningspatienter till 2019 års nivå. Den andra 
rapporten gällde klinisk forskning på barncancer där en enkät utskickad till 
Sveriges sex barncancercentra visade på en oförändrad aktivitet under första 
pandemiåret. Antalet individer låg i stort sett stilla med 483 studiepatienter 
2020 jämfört med 473 året innan. 

Nationella vårdprogram 
RCC har nu 51 vårdprogram varav 18 har uppdaterats under våren. Vid varje 
uppdatering ses det aktuella standardiserade vårdförloppet över.  

Ytterligare fyra vårdprogram är under framtagande: Cancerrehabilitering för 
barn och ungdomar, Graft versus host disease (GvHD), Tjock- och 
ändtarmscancerscreening samt Myelodysplastiskt syndrom (MDS). 

Fortfarande är uppdateringsprocesserna något längre på grund av covid-19-
pandemin. Rutinerna för remissrundor har samordnats med 
kunskapsstyrningsorganisationen. 

Under 2021 har RCC inlett ett arbete med att samordna texter kring  
biverkningar av cancerbehandling och omvårdnad. En pilot med ett samlat 
dokument för biverkningar vid immunterapi planeras genomföras under hösten 
2022.   

En rad kvalitetshöjande arbeten pågår löpande, till exempel arbete med att skapa 
tydligare kopplingar mellan vårdprogrammen och det nationella regim-
biblioteket och att föra in texter om ärftlighetsfaktorer i vårdprogrammen. 

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 
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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 
cancercentrum.se.  

Under 2022 har RCC i samverkan fortsatt att genomföra dialogmöten för 
representanter från samtliga nationella vårdprogram och nationella 
kvalitetsregister för löpande dialog. RCC i samverkan avser även 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 fortsatt arbetet med planering av insatser utifrån 
rapporten Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom 
kvalitetsregister 2021 som 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 ännu bättre möta verksamheternas behov. 
Tillsammans med verksamhetschefer från cancervården kommer resultatet från 
rapporten att arbetas vidare med under 2022. 

Läkemedelsregistrering  
I juni 2022 publicerades den senaste rapporten från Register för 
Cancerläkemedel (RCL). I rapporten ingår 4 988 rapporter om påbörjade 
behandlingar från 1 januari till 31 december 2021. Motsvarande siffra för helår 
2020 var 5 211. 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. 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 läkemedels-
budget. Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) för en löpande 
dialog med onkologklinikernas verksamhetschefer för att motivera en ökad 
registrering. 

RCC i samverkan leder ett av sju projekt som i juni 2022 erhållit finansiering 
från Vinnovas satsning på nyttiggörande av hälsodata. Syftet är att stärka 
infrastruktur, processer och samarbeten för att möjliggöra god uppföljning av 
läkemedelsanvändning i cancervården genom individuell patientöversikt (IPÖ). 
I projektet deltar även Bröstcancerförbundet, Nationellt kvalitetsregister för 
bröstcancer (NKBC), arbetsgruppen för individuell patientöversikt bröstcancer, 
regionernas samverkansmodell för läkemedel, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket (TLV), Lif (De forskande läkemedelsföretagen) och 
Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet. 

http://www.cancercentrum.se/
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Automatöverföring av data  
För uppföljning av cancerläkemedel har RCC i samverkan skapat en 
automatöverföring från Västra Götalandsregionens ordinationssystem till 
register för cancerläkemedel som gick i skarp drift i februari 2022. Lösningen 
bygger på den automatöverföring som finns i Region Skåne och som är i drift 
sedan hösten 2020. Fler regioner med samma ordinationssystem planeras för att 
kunna nyttja samma lösning. För de regioner som nyttjar ett annat ordinations-
system pågår utvecklingsarbete för att skapa liknande automatöverföring. 
Region Uppsala och Region Östergötland är pilotregioner för denna lösning 
som kommer att vara vägledande för fler regioner med samma system. 

För uppföljning av strålterapi pågår anslutning till ett nationellt kvalitetsregister 
som informationsförsörjs utan manuell inmatning. Ett fåtal regioner är anslutna 
men flertalet regioner arbetar aktivt med att få till fungerande anslutning. 

För kvalitetsregistren för bröst- respektive prostatacancer har några regioner 
strukturerat vårddokumentationen och anslutit sig till nationella tjänstekontrakt 
så att delar av informationen kommer till registren utan manuell inmatning 
sedan början av 2022. Inom några ytterligare regioner pågår motsvarande 
arbete.  

Nationella regimbiblioteket 
Det finns idag cirka 650 fastställda regimer med tillhörande patientinformation i 
det Nationella regimbiblioteket och antalet växer. Översättning av patient-
informationen till engelska finns publicerad för de flesta regimer. Nästa steg är 
översättning till arabiska. Under hösten startar ett projekt för att utvärdera 
användningen av Nationella regimbiblioteket. Målet med projektet är att få mer 
kunskap i hur vi bäst utvecklar och anpassar regimbiblioteket för att stötta 
vårdpersonalen i det praktiska arbetet, det vill säga få tydligt besked om vad vi 
ska fokusera resurserna på.  

Samarbete med övriga kunskapsstöd (Min vårdplan, Vårdprogram och IPÖ) har 
intensifierats och underlättas när vi nu använder samma webbplattform.  

Förutom befintlig regimöverföring till ordinationsstöden Cytodos och Cytobase 
har en dialog inletts med Cambio och Cerners svenska kunder för att hitta en 
lösning för digital överföring eller koppling av regiminformation för nya 
vårdinformationssystem.  
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Kompetensförsörjning och 
forskning 
Benchmarking strålbehandling 
Under 2021 har en nationell arbetsgrupp bildats som representerar olika 
professioner inom svensk strålbehandlingsverksamhet inklusive chefer och 
forskare. Gruppen har med stöd från RCC genomfört en enkät till de nordiska 
länderna utom Island. Resultaten har resulterat i en benchmarkingrapport 
avseende personaltillgång, tillgång på strålbehandlingsutrustning, väntetider och 
forskningsaktivitet, se bilaga 3 Rapporten kommer att fungera som ett underlag 
för breda diskussioner mellan olika intressenter och kommer att resultera i en 
handlingsplan för hur denna viktiga verksamhet ska kunna stärkas inför 
framtiden. 

Stöd till bildandet av comprehensive cancer center 
Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet var först 
i Sverige med att erhålla kvalitetsstämpeln CCC (Comprehensive Cancer 
Center). Under våren 2022 erhöll såväl Skåne University Hospital 
Comprehensive Cancer Center (SUHCCC) som Sahlgrenska universitets-
sjukhuset status som CCC. Ackrediteringsprocessen inom respektive center har 
varit värdefull för att stärka samverkan mellan RCC och linjeorganisationen och 
har resulterat i processer för implementering och användning av nationella 
kunskapsstöd såsom nationella vårdprogram, SVF, kvalitetsregisterdata, 
nationella regimbiblioteket och Min vårdplan. Representanter från RCC Syd 
och RCC Väst är engagerade i flera av de arbetsgrupper som har tillsatts för att 
verkställa de förbättringsåtgärder som respektive ackrediteringsprocess har satt 
fokus på. RCC Syd ingår i styrgruppen för SUHCCC och RCC Väst är 
adjungerade till ledningsrådet för Sahlgrenska CCC. 

Linköpings universitetssjukhus, Akademiska universitetssjukhuset och 
Norrlands universitetssjukhus har inlett process för ackreditering som CCC. 
Representanter från respektive RCC är involverade i arbetet. I syfte att 
samordna RCC:s stöd till CCC har RCC i samverkan tillsatt en arbetsgrupp för 
CCC. Arbetsgruppen är under uppstart och kommer att inkludera en 
representant per CCC, en representant per RCC samt RCC i samverkans 
kommunikationssamordnare. Under hösten publiceras ett antal sidor med 
samlad information om CCC på cancercentrum.se.  

Arbete med innovation inom cancerområdet 
RCC i samverkan, genom SKR, är en av parterna i innovationsmiljön 
Nollvision cancer som är inne på tredje året av finansieringen från Vinnova som 
en del av satsningen på visionsdrivna innovationsmiljöer för att möta komplexa 

https://cancercentrum.se/
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hälsoutmaningar och åstadkomma förändring på systemnivå. Under 2022 har 
även en ny innovationsmiljö skapats, med finansiering från Vinnova via det 
strategiska innovationsprogrammet Swelife, och som är en testbädd för kliniska 
studier som ska underlätta införande av mer träffsäker prevention och 
behandling inom cancervården. Initiativtagare är Nollvision cancer, Genomic 
Medicine Sweden (GMS), SciLifeLab och forskningskonsortiet MEGALiT. 

RCC i samverkan har utvecklat ett generiskt studiekoncept för registerbaserade 
studier som under 2022 tillämpas för två studier. 

Utbildningsinsatser  
RCC har under 2022 fortsatt erbjuda en katalog av utbildningsinsatser, främst 
för hälso- och sjukvårdspersonal men även för patient- och närstående-
företrädare. På cancercentrum.se finns nu en tydlig presentation av regionala 
och nationella utbildningar. 

Under våren 2022 startade nya utbildningsaktiviteter inom cancerrehabilitering 
och palliativ vård. 

Utbildning i handhavande av cancerläkemedel (så kallat cytostatikakörkort) 
fortsätter utvecklas och samordnas nationellt via en arbetsgrupp inom RCC. 
Under våren 2022 har enkätdata samlats in från hela landet där utbildnings-
behov kartläggs kring handhavande och säkerhet. Resultatet kommer användas 
för att stärka utbildningsinsatserna ytterligare.  

Stöd för att sprida kunskap kring den svenska 
cancerstrategin 
För att kunna stödja chefer och medarbetare i vården med kunskap kring 
cancerstrategin genomfördes under våren en workshop för att identifiera behov 
och önskvärda effekter av en utbildningsinsats. Av resultatet framgår att det 
finns ett behov av en ökad förståelse för det system cancervården verkar i, hur 
regionala cancercentrum kan vara ett stöd i cancervårdens utveckling och att det 
behövs ökad samverkan inte minst med patienter och närstående samt ett 
ledarskap som driver utvecklingen av cancervården framåt. Tänkt innehåll och 
aktiviteter i utbildningsinsatsen är definierade på en övergripande nivå. Nästa 
steg blir att lägga en plan för praktiskt genomförande och detaljplanera form 
och innehåll för att uppnå önskvärda effekter. Representanter från målgruppen 
kommer involveras i framtagandet. 

  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
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Tillgång till och användning av 
medicinska teknologier 
Fortsatt stöd till implementeringen av precisionsdiagnostik  
Diagnostisk cancergenomik är en viktig del av precisionsdiagnostiken. Under 
2021 har en arbetsgrupp under NPO medicinsk diagnostik arbetat fram 
rekommendationer för bland annat validering och kvalitetssäkring av 
helgenomsekvensering, miniminivå för diagnostik, sammanhållen svarsrutin, 
multidisciplinära arbetssätt, dataöverföring och uppföljning av vårdutfall. 
Arbetet är sammanfattat i en rapport. För att fortsatt stödja implementeringen av 
rekommendationerna kommer RCC i samverkan att under hösten tillsätta en 
arbetsgrupp inom cancergenomik.   
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RCC Norr 

1.1 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 sina SVF-processer och att ta fram efterfrågade redovisningar till Socialstyrelsen. 
Regionerna har erbjudits finansiering från RCC Norr för att tillsätta en cancersamordnare med 
uppdrag att bland annat arbeta med SVF-processerna i den egna regionen. Cancersamordnare 
finns nu i samtliga regioner, varav två med finansiellt stöd från RCC Norr. 

Processledarna och deras sjukvårdsregionala processarbetsgrupper har en nyckelroll i att utveckla 
vårdprocesserna i sjukvårdsregionen. Inom urologin har fler processledare tillsatts under året. För 
njurcancer har en sjukvårdsregiongemensam multidisciplinär konferens, MDK, startat i 
september efter förberedelsearbete i processarbetsgruppen under året. RCC Norrs 
diagnosprocessledare genomför dialogmöten med verksamheterna, där arbetet med SVF är ett 
huvudområde.  

RCC Norr arrangerar digitala diagnosspecifika sjukvårdsregionala workshoppar med fokus på 
registrering och följsamhet till SVF-kriterier. Flera workshoppar har genomförts inom de 
urologiska SVF:erna. 

1.2 Stöd till rehabilitering och palliativ vård 
RCC Norr stödjer implementeringen av det nationella vårdprogrammet för rehabilitering genom 
bland annat dialogmöten, nätverksmöten med olika professionsgrupper, utbildningar och 
utvecklingsprojekt. Arbete bedrivs både inom respektive diagnosprocess och genom den 
sjukvårdsregionala arbetsgrupp för cancerrehabilitering som leds av RCC Norrs sjukvårds-
regionala processledare för cancerrehabilitering. RCC Norr finansierar lokala processledare för 
cancerrehabilitering i respektive region. Dessa ingår i arbetsgruppen och har både ett sjukvårds-
regionalt och ett lokalt uppdrag. 

Arbete för strukturerade behovsbedömningar av alla cancerpatienter har fortsatt och sådana 
bedömningar görs i ökad utsträckning. Cancerrehabiliteringsteam med ett regionövergripande 
uppdrag för cancerpatienter med avancerade/mycket avancerade rehabiliteringsbehov finns i tre 
av fyra regioner. Sjukvårdsregionala pilotprojekt pågår inom fysisk aktivitet för cancerpatienter.  

En sjukvårdsregional multidisciplinär konferens (MDK) för rehabiliteringsinsatser efter cancer 
och påverkan av cancerbehandling i bäckenet är etablerad sedan flera år. RCC Norr finansierar 
den MDK-koordinator som koordinerar konferensen.  

RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för palliativ vård är även koordinator för sjukvårds-
regionens palliativa kompetenscentrum, sammankallande för den sjukvårdsregionala arbets-
gruppen för palliativ vård, nationell vårdprogramhandläggare och ordförande för RCC:s 
nationella arbetsgrupp för palliativ vård. En kvadrupelrevision av regionernas arbete med palliativ 
vård har genomförts för att identifiera konkreta förbättringsområden i regionerna. Revisionen har 
under 2022 följts upp med fysiska återkopplande dialogmöten i respektive region. Dessa 
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dialogmöten har varit välbesökta och medfört flera åtgärder i respektive region för att förbättra 
regionens palliativa vård. 

RCC Norr stödjer implementering av vårdprogrammet för palliativ vård för barn. Arbetet leds i 
samarbete mellan RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för barnonkologi och för palliativ 
vård.  

1.3 Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 
De flesta cancerpatienterna i sjukvårdsregionen erbjuds Min vårdplan i någon form. Allt fler 
verksamheter inför Min vårdplan via 1177. Stödfunktioner för införandet finns i alla fyra 
regioner, med finansiellt stöd från RCC Norr. Sjukvårdsregional 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.  

1.4 Kunskapsutveckling samt uppföljning av 
cancervården  

RCC Norr följer årligen upp målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen. Uppföljnings-
rapporten redovisas och diskuteras i RPO Cancer, RCC Norrs styrgrupp och på politisk nivå i 
norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). Under 2022 har en ny sjukvårdsregional cancerplan för 
perioden 2022–2024 fastställts av NRF och regionerna har i egna handlingsplaner konkretiserat 
hur man ska arbeta för att nå målen i den sjukvårdsregionsgemensamma cancerplanen. 
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.  

1.4.1 Rapportering till läkemedelsregistret 
RCC Norrs kontaktperson för Register för cancerläkemedel utbildar och stödjer regionernas 
utsedda inrapportörer samt deltar i det nationella arbetet kring utvecklingen av registret. 

1.4.2 Implementering av vårdprogram 
RCC Norrs processledare utarbetar sjukvårdsregionala konsekvensbeskrivningar för alla nya och 
reviderade vårdprogram. Implementering sker via RPO Cancer, RCC Norrs styrgrupp och de 
sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna. Uppföljning sker vid dialogmöten, diagnosvisa 
sjukvårdsregionsmöten och vid uppföljning av den sjukvårdsregionala cancerplanen.  

1.5 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. 
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RCC Norr ger stöd med statistisk kompetens till registerforskning inom cancerområdet i 
sjukvårdsregionen. Digitala cancerseminarier arrangeras för att sprida kunskap om aktuell 
cancerforskning.  
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RCC Mellansverige 

2.1 Standardiserade vårdförlopp 
RCC Mellansverige har regelbundna möten med regionernas samordnare, förser regionerna 
månadsvis med data avseende inklusionsmålet, genomför enskilda möten med dem som behöver 
extra stöd samt svarar på frågor. En målsättning under året har varit att öka aktiviteten gällande 
SVF-frågor i de diagnosspecifika vårdprocessgrupperna (VPG) samt på diagnosspecifika 
dialogmöten. En region har fått särskilt stöd för att förbättra arbetet med SVF PREM. SVF MPN 
togs upp på regiondag blodcancer. Processledaren för blod har haft kontakt med alla 
verksamhetschefer gällande det nya förloppet. 

Diskussion av urologiska förlopp sker vid SVF- samt VPG-möten. Regionerna ser över sina 
flöden och inväntar resultat av nationella urologirapporten. Planering pågår för dialogmöten i 
varje region inom vårdprocess urinblåsa/njure, där ska SVF samt genomförd nivåstrukturering av 
cystektomi till universitetssjukhusen diskuteras. Kodning diskuteras återkommande på 
sjukvårdsregionala möten. Utdatarapporter från kvalitetssäkringsgruppen sprids till regionerna.  

2.2 Stöd till rehabilitering och palliativ vård 
RCC Mellansverige har stöttat implementeringen av vårdprogrammet för rehabilitering genom de 
regionala kontaktsjuksköterske- och cancerrehabgrupperna. Samtliga regioner använder 
Hälsoskattningen som bedömningsinstrument. Implementeringen underlättas av arbetet med Min 
vårdplan. Samtliga regioner i sjukvårdsregionen erbjuder nu någon form av lokal rehab-MDK. 
Arbetsgruppen Barn som närstående har genomfört en enkätundersökning för att inhämta 
kunskap om nuläget i sjukvårdsregionen avseende tillgång till/efterlevnad av rutiner inom stödet 
till barn som närstående. 

RCC Mellansverige har palliativ vård som tema under året. Utbildning har erbjudits personal samt 
patient- och närståenderepresentanter. En enkät har genomförts i vårdprocessgrupper och 
kontaktsjuksköterskenätverk för att undersöka kunskapsnivån och tillgängligheten till palliativ 
vård. Utifrån resultatet planeras aktiviteter för att stötta implementeringen av vårdprogrammet 
ytterligare. Genom RCC Mellansveriges regionala arbetsgrupp för palliativ vård stöds samverkan 
mellan berörda aktörer kring palliativa insatser. RCC arbetar även för att utveckla samarbetet med 
RPO Äldres hälsa med målet att ha en enda sjukvårdsregional gemensam struktur för 
kunskapsstyrning inom den palliativa vården. 

RCC Mellansverige stöttar implementeringen av vårdprogrammet palliativ vård för barn genom 
att erbjuda regionerna möjlighet att avlöna palliativa ombud för barn. Regionerna ges även 
möjlighet att söka medel för att bedriva utvecklingsarbete i den egna regionen med utgångspunkt 
att underlätta implementering av vårdprogrammet. 

2.3 Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 
Månadsavstämningar har erbjudits till samtliga regioners införandeansvariga. Utbildning och 
handledning av diagnosgrupper och sjuksköterskenätverk har hållits frekvent. Min vårdplan är nu 
införd på Stöd och Behandlingsplattformen i samtliga regioner och alla är igång med att använda 
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minst en Min vårdplan digitalt. Några regioner har satsat på att breddinföra Min vårdplan för alla 
diagnoser allt eftersom de publiceras, men covid-19-pandemin har försvårat detta. 

2.4 Kunskapsutveckling 

2.4.1 Uppföljning av cancervården 
RCC Mellansverige erbjuder regionerna kontinuerligt stöd i uppföljningen av cancersjukvården 
genom utbildning till inrapportörer samt genom vårdprocessgrupperna där data analyseras och 
återkopplas till verksamheten. Utdatalösningar såsom region-/sjukhusspecifika interaktiva 
rapporter förenklar arbetet med att identifiera utvecklingsområden. I detta arbete inkluderas även 
patientrapporterade mått. RCC Mellansverige tar fram en årlig rapport avseende nuläget för de 
sjukvårdsregionalt nivåstrukturerade diagnoserna, vilket möjliggör uppföljning av efterlevnaden 
till fattade beslut. För att ytterligare öka värdet av Nationella kvalitetsregister arbetar RCC 
Mellansverige med att utveckla konceptet med registerbaserade randomiserade kontrollerade 
studier (R-RCT). Uppstart pågår för två kliniska R-RCT, en inom lungcancer och en inom 
prostatacancer. 

2.4.2 Rapportering till läkemedelsregistret 
Rapporteringen till Register för cancerläkemedel (RCL) varierar mellan regionerna varför data 
från RCL ännu inte kan användas för att jämföra verksamheternas läkemedelsanvändning. För att 
öka rapporteringen och användandet av RCL avlönas en samordnare för RCL med 20 % av 
heltid. Samordnare och RCC-chef medverkar regelbundet vid regionala verksamhetschefs-
gruppen inom onkologis möten. Samordnaren hjälper verksamheterna med implementeringen av 
RCL. RCC Mellansverige arbetar också för att få chefer inom vården att efterfråga data från RCL. 
Sammanfattningsvis behöver RCL användas mer effektivt och resultaten efterfrågas av 
sjukvårdens chefer. 

2.4.3 Implementering av vårdprogram 
RCC Mellansverige stöttar implementering av vårdprogram främst genom aktiviteter i 
vårdprocessgrupperna såsom vårdprocessgruppsmöten, dialogmöten samt regiondagar. 
Grupperna identifierar själva utvecklingspunkter utifrån kvalitetsregister- och SVF-data. 

2.5 Kompetensförsörjning och forskning 
RCC Mellansverige samarbetar med Samverkansnämndens Regionala kompetensförsörjnings-
grupp som ansvarar för övergripande planering tillsammans med sjukvårdsregionens lärosäten. 
RCC Mellansverige fungerar som bollplank i de frågor som kan kopplas till cancervården. 
Därutöver är RCC Mellansveriges inriktning vidareutbildning av personal som redan arbetar 
inom cancervården, påbyggnadskurser och årliga regiondagar där all personal kan ta del av 
aktuellt kunskapsläge för de flesta cancerdiagnoser. Återkommande vidareutbildning inom 
cancerrehabilitering, kontaktsjuksköterskeuppdraget samt stöd till klinisk forskning genomförs 
också av RCC Mellansverige. 
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RCC Stockholm Gotland 

3.1 Standardiserade vårdförlopp 
RCC Stockholm Gotland har fortsatt arbetet med att vara en sammanhållande kraft för SVF-
arbetet i sjukvårdsregionen. Den sedan tidigare etablerade kvalitetssäkringsgruppen har fortsatt 
arbeta och möten har genomförts cirka var tredje vecka. Gruppen förser sjukvårdens aktörer med 
statistik och underlag för uppföljning. Gruppen håller också ihop ett nätverk med vårdgivarnas 
inrapportörer/koordinatorer. Två träffar har genomförts där fokus varit på erfarenhetsutbyte och 
samstämmighet gällande registrering. Utifrån önskemål från vårdgivare har kvalitetsgruppen 
genomfört utbildningar enskilt samt i grupp för att säkerställa enhetlig och kvalitetssäkrad 
inrapportering. Processledarna inom respektive diagnos har fortsatt ansvar för att driva SVF-
arbetet framåt för att erbjuda bättre och bättre vårdförlopp för patienterna i regionen. För 
övergripande strategiska beslut inom cancervården finns även gruppen ”Samordningsgrupp 
cancer” där vårdgivarnas ledningsfunktioner samt beställarorganisationen finns representerade 
och där samverkan och samordning är högsta prioritet inklusive SVF-arbetet. Gruppen leds av 
verksamhetschefen på RCC Stockholm Gotland. 

3.2 Stöd till rehabilitering och palliativ vård 
RCC Stockholm Gotland har under våren 2022 arbetat aktivt med fortsatt sjukvårdsregional 
implementering av vårdprogrammet inom cancerrehabilitering. Trots detta finns en stor 
utmaning för både patienter och vårdgivare att navigera inom cancerrehabiliteringen. Därför har 
den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering tagit fram en utskrivbar översikt som 
tydliggör och ger exempel på vilken rehabiliteringsinsats som är möjlig utifrån individuell 
behovsbedömning och beroende på var i vårdförloppet patienten befinner sig. Den visar också 
vem som kan remittera och vilka verksamheter som erbjuder rehabiliteringen.  

RCC Stockholm Gotland fortsätter stötta den sjukvårdsregionala implementeringen av 
Hälsoskattning, som bedömer patientens rehabiliteringsbehov vid olika tidpunkter. Den regionala 
arbetsgruppen följer upp verksamheter som använder hälsoskattning och har möjlighet att ge 
stöd i implementeringen vid behov. 

I ett projekt som fokuserar på Aktiva övergångar från sekundär- till primärvård har en utbildning i 
cancerrehabilitering givits till distriktssköterskor på tre vårdcentraler. I förlängningen förväntas 
konceptet kunna bli en digital utbildning för primärvården om cancerrehabilitering. Denna ska 
komplettera den nationella utbildning som är under produktion. 

RCC Stockholm Gotland fortsätter stödja och följa upp initiativ inom så kallad prehabilitering i 
samverkan med vårdgivarna, bland annat ett projekt för patienter med matstrupscancer där de 
första preliminära resultaten är positiva. 

Även arbetet med implementering av vårdprogrammet inom palliativ vård pågår 
sjukvårdsregionalt och RCC Stockholm Gotland fortsätter bekosta utbildningen De nödvändiga 
samtalen för läkare i regionens cancervård. Utbildningen ges av Palliativt kunskapscentrum och 
vänder sig till läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. 

https://cancercentrum.se/contentassets/882b67bd4c1b49f78e4473b7bf1a8a18/oversikt-cancerrehabilitering-20220825.pdf
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Flera initiativ inom den palliativa vården stöttas, bland annat En trygg död i främmande land. 
Projektet syftar till att höja den interkulturella vårdkompetensen och förbättra möjligheten att 
möta varje patient utifrån dennes behov. Personalen ska även få ökad kunskap om hur religioner 
och kulturer påverkar synen på döendet. 

3.3 Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 
RCC Stockholm Gotland har representation i samtliga de nationella arbetsgrupperna för Min 
vårdplan cancer och i de flesta grupper även som ordförande. Sjukvårdsregionalt fortgår det 
intensiva och omfattande arbetet med breddinförande av Min vårdplan både digitalt och i 
pappersform vid många kliniker på samtliga sjukhus. RCC Stockholm Gotland stödjer även den 
nationellt beslutade utvärderingen i samverkan med RCC Norr. Inom ramen för det regionala 
projektet minKod har extra fokus lagts på att identifiera behoven av information till ungdomar 
och unga vuxna som drabbats av cancer. Projektet har funnit att gruppen inte behöver ett 
anpassat informationsmaterial, i stället har anpassningar gjorts i de gemensamma nationella 
texterna. 

3.4 Kunskapsutveckling 
RCC Stockholm Gotland sammanställer kontinuerligt underlag för uppföljning av cancervårdens 
olika delar som presenteras för vårdgivare, hälso- och sjukvårdsförvaltning, patientföreträdare 
och regionala politiska företrädare. 

Underlag har efterfrågats i ökad omfattning under och efter covid-19-pandemin. Dessa har 
använts för att ta fram och utvärdera relaterade åtgärder.  

Under våren 2022 har RCC Stockholm Gotland fortsatt arbetet med införande av den 
sjukvårdsregionala cancerplanen. Ett 30-tal nya utvecklingsprojekt har startat i samverkan med 
sjukvårdsregionens vårdgivare eller andra aktörer. Här ingår, förutom ovan beskrivna 
utvecklingsarbeten, satsningar på ökat deltagande i kliniska prövningar, prevention, HBTQ+-
perspektiv i cancervården, ökad delaktighet, samverkan mellan vårdgivare samt 
kompetensutveckling (beskrivs under nästkommande rubrik).  

3.5 Kompetensförsörjning och forskning 
Den årliga kompetenskartläggningen inom cancervården för både Stockholm och Gotland har 
genomförts under våren 2022. En sammanställning har återkopplats till berörda 
vårdverksamheter. Kartläggningen utgör ett underlag för RCC Stockholm Gotlands satsningar 
inom kompetensförsörjning. 

Både kartläggningen och dialogen med sjukvårdsregionens vårdgivare indikerar att det varit 
särskilt svårt med kompetenshöjande åtgärder de senaste åren, som en konsekvens av pandemin. 
Därför har RCC Stockholm Gotland under våren 2022 genomfört en särskild satsning för att ge 
vårdgivarna möjlighet att nu utefter behov erbjuda samtliga yrkesgrupper bättre möjlighet till 
kompetensutveckling. Satsningen följs upp under hösten 2022.  

Sjukvårdsregionens vårdaktörer kan även 2022 ansöka om medel från RCC Stockholm Gotland 
för att stärka kompetensförsörjningen. Satsningar inom flera områden pågår, exempelvis inom 
palliativ vård och mammografi. RCC Stockholm Gotland har tagit fram flera nya utbildningar för 
att öka kompetensen inom cancervården under våren 2022. Här ingår digitala utbildningar till 
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idrottslärare i grundskolan kring cancerprevention och fysisk aktivitet samt utbildning till 
hälsoinformatörer  

RCC Stockholm Gotland har under våren 2022 beslutat om stöd och samarbeten för forskning 
inom flera områden. Främst har satsningar på prevention, tidig upptäckt och cancerscreening 
genomförts. I samtliga fall sker arbetet i samverkan mellan RCC Stockholm Gotland, vårdgivare 
och universitet. Tidigare påbörjade satsningar inom riskbaserad mammografi, lungcancer-
screening, ökad delaktighet för patienter och catch-up vaccination för HPV har fortsatt.  

RCC Stockholm Gotland genomför återkommande temadagar kring aktuell forskning för patient-
och närståenderepresentanter i samverkan med Karolinska Institutets cancerforskare (KI 
Cancer). Innehållet baseras på önskemål från patienter och består av korta presentationer från 
forskare, med efterföljande diskussioner. Temadagarna genomförs digitalt och är välbesökta.  

Under våren 2022 har inom RCC Stockholm Gotlands omfattade arbete startat för att studera 
cancerpatienters hälsorelaterade livskvalitet och uppfattning av information kring sjukdom och 
behandling i relation till socioekonomiska, demografiska och kliniska faktorer samt hur detta har 
utvecklats under de senaste 10 åren. Studien omfattar redan insamlade data från nära 2 700 
patienter och beräknas vara färdiganalyserat under hösten.  
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RCC Sydöst 

4.1 Standardiserade vårdförlopp 
RCC Sydöst har ett nätverk med processledare och så kallade processamordnare som har till 
uppgift att stötta alla processledare. Processamordnare har regelbundna träffar varannan vecka 
för samordning av cancerprocesserna i sydöstra sjukvårdsregionen. 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 Sydösts processledarmöten (4 gånger per år). Processledare får utbildning i 
processutveckling och förbättringsarbete inom ramen för befintliga processledarmöten. 
Sammanhållna vårdprocesser finns som en fast punkt på alla RCC Sydösts styrgruppsmöten. 
Sedan länge har RCC Sydösts 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 gånger per år) har nu kompletterats med SVF-mått. 
Rapporterna sprids till chefer och beslutsfattare och är processledarens redskap för att belysa 
vilka områden som behöver arbetas med. 

Regionala SVF-samordnare tillsammans med RCC Sydösts processamordnare stödjer och 
fördjupar samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen i samråd med RCC Sydösts processledare, 
styrgrupp och kansli. Inom sydöstra sjukvårdsregionen 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 Sydösts sjukvårdsregionala samordnare deltar i nationella möten liksom statistiker 
från RCC Sydösts kansli samt utsedd person som ansvarar för att respektive region levererar 
korrekt kod, i rätt tid. 

4.2 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 successivt införande av Min vårdplan ger RCC Sydöst stöd 
i att bedöma rehabiliteringsbehov strukturerat.  Rehabguider har tagits fram i varje region för att 
stötta personalen (främst kontaktsjuksköterskorna) med vilken typ av rehabilitering som kan 
erbjudas och var patienten kan hänvisas till i samband att till exempel hälsoskattning görs. 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.  

Under våren har ett digitalt utbildningstillfälle genomförts kring komplementär och integrativ 
medicin. 
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Ett projekt med Mediyoga för cancerpatienter, med både fysiska och digitala grupper, har startats 
och varit mycket uppskattat. 

Ett utbildningstillfälle kring palliativ vård har erbjudits i samband med konferensen 
Utvecklingskraft cancer, till hösten kommer åter den sjukvårdsregionala konferensen Palliation 
Sydöst att arrangeras.  

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. 

Under våren har processledaren för barncancer och processledaren för palliativ vård samverkat 
kring implementeringen av vårdprogrammet för palliativ vård för barn.  

4.3 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 successivt efter att de nationella vårdplanerna 
har färdigställts. Hittills har Min vårdplan för tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer och 
äggstockscancer, bröstcancer, peniscancer och urinblåsecancer och vårdplanen för tumörer i 
centrala nervsystemet implementerats i alla regioner. Min vårdplan för huvud- och halscancer, 
myelom och lungcancer startas nu under våren och beräknas kunna köra igång i slutet av året. 

4.4 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 roll. Regionala representanter och processledare har en central roll vid 
implementeringen via till exempel processgrupper. 

RCC Sydöst har hög täckningsgrad i cancerläkemedelsregistret och ligger bland regioner med 
högst täckningsgrad. Det är tack vare tidigare arbete i styrgruppen för sydöstra cancerläkemedels-
register, där alla tre onkologiverksamhetschefer finns representerade, där man träffats några 
gånger per år och gått igenom relevant statistik för förbrukning i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Utbildningsbehovet har avtagit allteftersom registrerande personal har blivit mer van vid 
inregistrering. Det finns en struktur för eventuell kompletterande utbildning vid behov. 
Styrgruppen har inte träffats under pandemin och kommer att träffas igen under hösten. 

4.5 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. Arbetet har redovisats för Kunskapsrådet cancer och 
kirurgi för fortsatt hantering. 

RCC Sydöst arrangerande i maj Utvecklingskraft cancer. Framtidens cancervård var temat för 
2022 års konferens som genomfördes digitalt med både plenarföreläsningar och valbara 
seminarier. Konferensen riktade sig till de som arbetar med cancer eller möter cancerpatienter, 
såsom medarbetare i vården, forskare inom cancerområdet eller regionpolitiker. 
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Processledare Cancerrehabilitering har även anordnat digital introduktionsutbildning för 
sjukvårdspersonal om komplementära metoder.  
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RCC Syd 

5.1 Standardiserade vårdförlopp  
Uppföljning av ledtider och diskussion avseende förbättringsåtgärder inom de standardiserade 
vårdförloppen utgör en stående punkt på RCC Syds dialog- och avstämningsmöten med 
linjeorganisationen. Rapport avseende inklusionsmålet skickas regelbundet till regionernas 
cancersamordnare och rapporter rörande SVF-ledtider inom Skånes universitetssjukhus tas fram 
kvartalsvis och distribueras via RCC Syd till övriga regioner i södra sjukvårdsregionen.  

Under våren 2022 godkände Organisation of European Cancer Institutes (OECI) ackrediteringen 
av Skåne University Hospital Cancer Comprehensive Center (SUHCCC). De samarbeten, 
arbetsprocesser och rutiner som har etablerats under ackrediteringsprocessen lägger en god grund 
för fortsatt strukturerat förbättringsarbete med patienten i fokus.  

RCC Syds arbete med strukturerad genomgång av vårddokumentation för patienter som utretts 
enligt SVF i södra sjukvårdsregionen fortsätter under 2022. Under första halvan av 2022 har RCC 
Syd erbjudit finansiellt stöd för att utveckla och kvalitetssäkra regionernas egna system för SVF-
data.  

Under våren har RCC Syd fört dialog med regionala patientprocessledare för urologiska 
diagnoser i syfte att identifiera flaskhalsar och åtgärdsförslag för att korta ledtiderna inom de olika 
vårdförloppen. RCC Syd erbjuder respektive förvaltning/sjukhus i södra sjukvårdsregionen 
finansiellt stöd för att genomföra åtgärder som syftar till att korta ledtiderna inom de urologiska 
vårdförloppen. Resultatet av genomförda insatser kommer att följas upp i slutet av året. RCC Syd 
finansierar även en projektledare för ett delprojekt som startat upp inom Södra regionvårds-
nämndens Samarbete för bättre vård med målet att förbättra tillgängligheten till såväl benign som 
malign urologisk kirurgi inom hela södra sjukvårdsregionen, se Delprojekt 28: Urologisk kirurgi, 
version 2022-05-31 (sodrasjukvardsregionen.se). 

5.2 Stöd till rehabilitering och palliativ vård 
Samtliga regioner i södra sjukvårdsregionen har tagit fram regionala handlingsplaner för 
implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. RCC Syd ger stöd till 
arbetet genom att arrangera regionala samverkansmöten och utbildningsinsatser med fokus på 
cancerrehabilitering. Under våren har regionala nätverksträffar med fokus på digital rehabilitering 
respektive handläggning av patienter med lymfödem genomförts.  

RCC Syds regionala patientprocessledare för prehabilitering ger stöd för utveckling, samordning 
och implementering av prehabiliteringsmodell och prehabiliteringsinsatser. Två regionala 
patientprocessledare har i uppdrag att stärka förutsättningarna för cancerrehabilitering i 
primärvården. Arbetet består bland annat i att stödja regionerna med kartläggningar av 
cancerrehabiliteringsprocessen och att ta fram informations- och utbildningsmaterial riktat till 
primärvården.  

I början av året initierades ett projekt med fokus på aktiv överlämning av cancerrehabilitering för 
patienter med bröstcancer som ordineras endokrin behandling. Syftet är att utvärdera om en 

https://sodrasjukvardsregionen.se/download/uppdrag-delprojekt-28-urologisk-kirurgi/?wpdmdl=25761&masterkey=4b_eEMI-VtBw-oz8NirQnC0unhKXuy33DkeyP_lwp5fhSXZ6UlRiFKssjzPWBUwNExtZVqmUOktwImkAPhhOhQXBOvP0PScqLjs0HxoVo0c
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/uppdrag-delprojekt-28-urologisk-kirurgi/?wpdmdl=25761&masterkey=4b_eEMI-VtBw-oz8NirQnC0unhKXuy33DkeyP_lwp5fhSXZ6UlRiFKssjzPWBUwNExtZVqmUOktwImkAPhhOhQXBOvP0PScqLjs0HxoVo0c


REGIONALA CANCERCENTRUM 

14 

arbetsrutin inom specialistvården med utökad remittering till primärvården kan förbättra 
tillgången till cancerrehabilitering. 

RCC Syds samarbete med Centrum för primärvårdsforskning fortsätter under 2022. Fokus är att 
synliggöra cancerpatienters behov av stöd i primärvården samt hur kommunikationen mellan 
primärvård och specialistvård upplevs.  

Under våren har RCC Syd arrangerat en workshop med fokus på samverkan i gränslandet mellan 
cancerrehabilitering och palliativ vård. I Region Skåne genomförs två pilotprojekt som syftar till 
att utforska möjligheter och hinder för stöd till patienter i cancerbehandling utanför sjukhus. Det 
ena projektet fokuserar på införandet av ett mobilt vårdteam medan det andra projektet fokuserar 
på att identifiera vilka behandlingar som kan ges säkert i hemmet samt att, i dialog med ASIH, 
identifiera patienter som kan skrivas ut tidigare. Projekten genomförs inom ramen för Region 
Skånes satsning på onkologi i nära vård. 

RCC Syds regionala patientprocessledare för palliativ vård av barn leder ett annat delprojekt inom 
ramen för Södra regionvårdsnämndens Samarbete för bättre vård. Detta delprojekt syftar till att 
erbjuda kunskapsbaserad, säker, barn- och familjeanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv palliativ 
vård för alla barn med palliativa vårdbehov. Se Delprojekt 27: Palliativ vård för barn, version 
2022-02-07 (sodrasjukvardsregionen.se).  

5.3 Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 
Samtliga fyra regioner i Södra sjukvårdsregionen har under året erhållit finansiellt stöd från RCC 
Syd som stöd för införandet av Min vårdplan. RCC Syd leder en sjukvårdsregional 
samverkansgrupp bestående av regionernas projektledare och företrädare för Stöd och 
behandling 1177 Vårdguiden. Verksamhetsutvecklare från RCC Syd informerar regelbundet om 
Min vårdplan i olika forum såsom regionala patientprocessmöten, möten för patient- och 
närståendeföreträdare samt möten med fokus på ledning och styrning av cancervården.  

5.4 Kunskapsutveckling  

5.4.1 Uppföljning av cancervården 
RCC Syd arbetar tillsammans med övriga RCC för att utdata i ökande omfattning ska användas 
för uppföljning och utveckling av cancervården. En viktig del i arbetet är att bidra till 
utvecklingen av Interaktiva rapporter - RCC (cancercentrum.se) samt att sprida information om 
att rapporterna finns. Under våren har RCC Syd genomfört två webbinarier i syfte att synliggöra 
och öka användandet av data från SVF och kvalitetsregister på cancerområdet.  

5.4.2 Rapportering till läkemedelsregistret 
RCC Syd informerar kontinuerligt om Register för cancerläkemedel (RCL) och hur data från 
registret kan användas för uppföljning inom en klinik och/eller sjukhus. Överföringen från 
Cytobase på Onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus (SUS) till RCL på INCA är 
etablerad sedan ett par år tillbaka. Det finns intresse för fler kliniker att ansluta och RCC Syd ger 
stöd med information om anslutningsprocessen. 

https://sodrasjukvardsregionen.se/download/delprojekt-27-palliativ-vard-av-barn/?wpdmdl=23192&masterkey=60c221d31bf47
https://sodrasjukvardsregionen.se/download/delprojekt-27-palliativ-vard-av-barn/?wpdmdl=23192&masterkey=60c221d31bf47
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter/
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5.4.3 Implementering av vårdprogram 
Regionala patientprocessledare ger, som en del i sitt uppdrag, övergripande stöd för 
implementering och uppföljning av nya vårdprogram i regionerna i södra sjukvårdsregionen. 
RCC Syd har även kontinuerlig dialog med regionernas cancersamordnare avseende processen 
för remisshantering och implementering av de nationella vårdprogrammen på cancerområdet.  

5.5 Kompetensförsörjning och forskning  
Arbetet inom Skåne University Hospital Cancer Comprehensive Center (SUHCCC) utgör en 
viktig arena för kontinuerligt förbättringsarbete, nya arbetssätt, kompetenshöjande utbildningar 
samt stärkta förutsättningar för klinisk forskning. I samarbete med Kliniska studier Forum Söder 
har RCC Syd genomfört ett antal utbildningar i Good Clinical Practice (GCP) samt tagit fram en 
utbildning i registerforskning som kommer att genomföras hösten 2022.  
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RCC Väst 

6.1 Standardiserade vårdförlopp 
RCC Västs regionala SVF-samordnare håller ihop och stöttar förvaltningarnas lokala SVF-
samordnare och superusers genom regelbundna möten. Kvalitetssäkring av data och uppföljning 
av data görs kontinuerligt regionalt och lokalt. Under 2022 har RCC Väst anordnat en regiondag 
för SVF-koordinatorer samt utbildning i det nya SVF-förloppet MPN där patienter har 
inkluderats och registreringen har kommit igång. 

Patienternas upplevelser av att utredas i ett standardiserat vårdförlopp följs upp via SVF PREM-
enkäter. Resultaten av enkäterna arbetas med regionalt och lokalt. Utbildningstillfällen är 
planerade under hösten 2022. 

Regional SVF-samordnare rapporterar och för en dialog med RCC Västs styrgrupp regelbundet.  

Dialog har förts med samordningsrådet i urologi kring situationen inom urologi med låg 
tillgänglighet och långa ledtider och det finns ett förslag om en regional operationskoordinator. 

6.2 Stöd till rehabilitering och palliativ vård 
Under 2022 har RCC Väst fortsatt arbetet utifrån den regionala handlingsplanen för att förbättra 
tillgången till cancerrehabilitering. Handlingsplanen utgår från det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering och kartläggningen som redovisades under 2019. En arbetsgrupp för att 
skapa ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum i VGR har startat upp under ledning av 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med stöd av RCC Väst. En regional medicinsk riktlinje för 
hur det nationella vårdprogrammet ska tillämpas i VGR har varit ute på remiss under våren. De 
organisatoriska förutsättningarna för att utöka tillgången till lymfterapi har utretts och ett förslag 
till regional medicinsk riktlinje kring ansvarsfördelning vid behandling av lymfödem håller på att 
tas fram. 

Min vårdplan identifierades också som ett förbättringsområde i kartläggningen, detta ingår i ett 
separat arbete där RCC Väst stöttar förvaltningarna med införandet, se mer i texten nedan. Det 
pågår även ett 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 i samverkan.  

I västra sjukvårdsregionen pågår arbete med att ta fram en riktlinje till stöd 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 NPO Äldres 
hälsa. 
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6.3 Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 
RCC Väst arbetar 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 så 
kallade diagnoskoordinatorer arbetar på del av tid för att ge införandestöd till verksamheterna på 
uppdrag av RCC Väst. 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. 

För de flesta diagnoser har verksamheterna kommit igång med överlämningar mellan enheter så 
att Min vårdplan följer patienten genom vårdförloppet. 

Arbete med Min vårdplan är igång för följande diagnoser: 
• bröstcancer 
• tjock- och ändtarmscancer 
• tumörer i centrala nervsystemet 
• prostatacancer 
• äggstockscancer. 

 

Under hösten kommer arbete att starta upp kring 
• livmoderhals- och vaginalcancer 
• huvud- och halscancer 
• peniscancer 
• urinblåsecancer 
• utredning av misstänkt cancer. 

6.4 Kunskapsutveckling 
RCC Väst har stöttat regionerna med stöd till uppföljningen av cancervården med hjälp av 
kvalitetsregister men även andra nationella eller regionala datakällor inklusive patientrapporterade 
mått. RCC Väst har stöttat regionerna att underlätta regionernas arbete med rapporteringen till 
läkemedelsregistret. RCC Väst har också stöttat arbetet med en stärkt och utvidgad klinisk 
prövningsverksamhet, GCP-utbildning, nätverkande och arbete med ökad inklusion i patienter i 
kliniska cancerstudier.  

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 haft 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 
95–100 %. Underlaget används som stöd vid implementering av förbättringsarbete samt 
redovisning av regionens resultat utifrån kvalitetsregisterdata. 

https://cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2022/juni/diagnoskoordinator-underlattar-inforande-av-min-vardplan/


REGIONALA CANCERCENTRUM 

18 

6.5 Kompetensförsörjning och forskning 
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 
har RCC Väst erbjudit ett antal utbildningar under 2022. Under 2022 har en 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 för 
kuratorer inom cancervården, basal gastroskopi och koloskopi, nationell utbildning dysplasi- 
barnmorskor/sjuksköterskor och regional koloskopi-workshop. RCC Väst driver den kliniska 
forskarskolan om totalt 30 hp (7,5 hp per termin). RCC Väst ger fyra årliga internat för de 
regionala processägarna och RCC Västs internat. 

RCC Väst har aktivt samarbetat med NPO Psykisk hälsa och Kunskapsstöd för psykisk hälsa för 
att sprida och arbeta med handlingsplan suicidprevention i Västra Götaland. Handlingsplanen är 
en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete och för samarbetet 
med andra aktörer. Detta arbete har bland annat bedrivits genom RCC Västs styrgrupp för att nå 
ut även sjukvårdsregionalt. 

Vidare har RCC Väst arrangerat internutbildning inom området för RCC Västs aktiviteter och 
processägarinternat. 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 samtid och framtid. 

Kompetensförsörjning och forskning har även inkluderat strålbehandlingsprocessen för kortare 
ledtider, förbättrad kvalitet vid strålbehandling och utbildning av strålbehandlingssjuksköterskor. 

RCC Väst har aktivt deltagit i ackrediteringsprocessen av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
bildandet av ett Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre och det fortsatta arbetet i denna 
process. 
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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 Sverigenätverket - Nationellt nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer 

SIBO - Sjuksköterskor inom barnonkologi 
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INLEDNING  
 

Arbetet med utveckling inom barncancer både nationellt och regionalt genomförs inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner ”Jämlik och effektiv 
cancervård med kortare väntetider 2020, 2021 och 2022.”. Arbetet utgår från 2019 års analys och 
efterföljande rapport; ”Utvecklingsområden inom barncancervården, analys och förslag till 
fortsatt arbete”.  

Arbetet har pågått sedan 2020, nedan presenteras en delrapport för de arbete som hittills 
genomförts både från det nationella arbetet och det sjukvårdsregionala arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto Danish Saroee 
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NATIONELLT ARBETE  

1.1 Struktur och arbetssätt 

Den nationella arbetsgruppen barncancer (NAG barncancer) bildades våren 2020 och består av 
två representanter från varje Regionalt cancercentrum (RCC) och två patientrepresentanter. 
Ordförandeskapet innehas av Karin Mellgren (RCC väst). Gruppen arbetar med att genomföra 
de insatser som presenterats i den nationella handlingsplanen som togs fram och rapporterades 
under 2020. Insatserna är av varierande omfattning och komplexitet. NAG barncancers uppdrag 
2022: 

• 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.   

 

Arbetet i NAG barncancer sker i tre formerade nätverk, som tilldelats relevanta insatser utifrån 
kompetensområde.  

Chefsnätverket består av sektionschefer och omvårdnadschefer och 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. Här hanteras insatser rörande uppföljning/seneffekter (före och 
efter 18 års ålder) samt rehabilitering.  

RCC-nätverket består av en grupp med processledare/processägare som samordnar resurser för 
uppföljning och en grupp med kontaktsjuksköterskor och RCC företrädare. Nätverket 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 
NAG barncancer. NAG barncancer beslutar om budget, prioriterar mellan insatser samt hanterar 
slutrapporter och hur de dess resultat ska tas om hand på bästa sätt.  

Utgångspunkten i arbetet är att genomförandet av insatser huvudsakligen ska ske i befintliga 
grupperingar och nätverket inom barncancerområdet, exempel PHO, SALUB, SAREB, UFM 
Sverigenätverket och regionala processgrupper inom respektive RCC. Under året har också 
SIBO, sjuksköterskor inom barnonkologi inkluderats i arbetet.   

En viktig del av arbetet är att förankring sker med lämpliga grupperingar och nätverk, för att 
skapa förutsättningar för en lyckad implementering av de resultat som sedan presenteras. Vid 
behov av att etablera nya grupperingar och nätverk är utgångspunkten att de ska etableras för att 
vara bestående även efter avslutad satsning, i syfte att skapa en långsiktighet i arbetet.   
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Arbete med flera av insatserna pågår genom regionala initiativ eller av andra grupper än nationella 
arbetsgruppen. I dessa fall är det arbetsgruppens och/eller nätverkens uppgift att samordna 
arbetet.  

Förutom att fortsätta genomförandet av insatserna har arbetsgruppen under 2022 också arbetat 
med att tydliggöra strukturen för att hitta bra arbetssätt framåt både inom gruppen, men också 
samarbetet mellan barnonkologin och RCC i samverkan. 

 

Se fullständig lista över deltagare i den nationella arbetsgruppen barncancer.  

 

1.2 Genomförande av handlingsplanen 

Sedan starten på satsningen har en stor mängd arbete genomförts, trots Covid-19-pandemin och 
dess påverkan på sjukvården. Sedan föregående rapport (slutrapport för 2021) har ytterligare 15 
insatser färdigställts.  

Totalt har nu 27 insatser färdigställts. 28 insatser pågår, 3 insatser har sedan tidigare adresseras 
vidare till Socialdepartementet och resterande 5 insatser är planerade att påbörjas under 2022.  

Nedan följer en beskrivning av färdigställda, pågående och planerade insatser utifrån de sju 
huvudområdena som beskrivs i den nationella handlingsplanen som rapporterades 2020. Här 
presenteras också de insatser som den nationella arbetsgruppen har adresserat vidare.  

Slutrapporter från färdigställda insatser kommer bland annat att publiceras på Regionala 
Cancercentrum i samverkan.  

1.2.1 Kompetensförsörjningsläget 

Samtliga insatser inom området pågår, två insatser har färdigställts.  

 Färdigställda insatser:  

• 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 
 

Kartläggningen visar att på alla barnonkologiska centrum finns handledning och alla tycker det är 
en viktig sak att hålla kvar. Frågan om en minimistandard beror på personalgruppen, 
organisationen och intresset att delta men också hur stora grupper man har. Flera har provat att 
ha dagliga reflektioner, men det har inte varit vinnande i längden och runnit ut i sanden, medan 
det hos andra fungerar mycket bra. Alla tycker att handledning skapar störs effekt när den hålls 
av en utbildad handledare. Dock kan daglig reflektion skötas av erfaren sjuksköterska. Det finns 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/barn/nationell-satsning/arbetsgrupp/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/
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en stor vinst i att, förutom handledning 1 gång i månaden, även ha specifik handledning för 
nyanställda.  

Summeringen av detta uppdrag blir således att handledning behövs. Strukturen för handledning 
behöver hållas levande och förändras efter behov.  

 

• Utred hur viktiga nationella nätverk inom barnonkologin kan utvecklas och effektiviseras. 
 

En speciell form av kompetensutveckling är de nationella nätverk av specialiteter och 
professioner inom barnonkologin. Dessa nätverk har genom åren visat sig vara ytterst värdefulla 
och bidragit till förbättrad kunskap och därigenom bättre vård av barnonkologiska patienter.  

Det är viktigt att skapa strukturer som inte är sårbara vid bildandet av eller fortsättningen på 
existerande nationella nätverk. Ett fungerande nätverk kräver en resurs som kan fungera som 
samordnare för respektive nationellt nätverken. Som en hjälp vid etablering av effektiva nätverk 
har en standardiserad mall tagits fram där nätverkets roll, mål m.m. kan dokumenteras.  

Exempel på ett etablerat nätverk för paramedicinsk personal är nätverket för farmaceuter. 

Nätverket organiseras som en arbetsgrupp inom föreningen Nordic Society of Paediatric 

Haematology and Oncology (NOPHO) och omfattar idag närmare 30 medlemmar från Sverige, 

Danmark, Island, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Nätverket träffas regelbundet 

för att få gemensam kompentensutveckling, knyta kontakter och diskutera aktuella frågor. 

Nätverk för dietister och logopeder är exempel på områden där etablerade nätverk saknas. 

 

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

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

• 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. 
 

1.2.2 Kvalitetsförbättring i vården  

Samtliga insatser inom området pågår och sex insatser har färdigställts.  

 Färdigställda insatser:  

• Utred hur form och struktur för befintliga multidisciplinära konferenser inom 
barnonkologi skulle kunna förbättras. 

• Utred behovet av teknisk utrustning vid befintliga konferenslokaler. 
• Utred behovet av en nationell koordinator för dessa konferenser. 

 

Den nationella multidisciplinära konferensen för barncancer sammanträder varje vecka där 
representanter från barncancercentra i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och 
Umeå deltar. 

Syftet är att diskutera komplexa patientfall och övergripande frågeställningar, kombinerat med 
intressanta fall ur ett utbildningsperspektiv, för att sträva efter en jämlik vård. En beskrivning av 
arbetssätt för den nationella MDK inom barnonkologi har nu tagits fram. Beskrivningen 
innehåller b la målbild, organisation, ansvarsfördelning och genomförande. Behov av 
administrativt stöd identifierades som en viktig roll i arbetet. Rollen har nu tillsats och genomförs 
i form av ett pilotprojekt under 2022. Se beskrivningen i sin helhet PHO - dokument - BLF's 
sektion för Pediatrisk hematologi och onkologi (barnlakarforeningen.se) och Barncancer - RCC 
(cancercentrum.se).  

 

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

 

En förstudie har genomförts för att utreda hur en individuell patientöversikt (IPÖ) för 
barncancerområdet bör konstrueras och byggas för att på bästa vis tillmötesgå de önskemål och 
behov som finns. Det är inte en diagnosspecifik patientöversikt utan den är mer generell. Den 
nationella arbetsgruppen föreslår att arbeta vidare utifrån förstudiens rekommendationer med 
intentionen att påbörja utvecklandet av IPÖ för barncancerområdet under 2023. Under hösten 
2022 har en arbetsgrupp tillsatts för att påbörja arbetet utifrån förstudiens rekommendationer. Se 
förstudien i sin helhet IPÖ för Barncancer Förstudierapport.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fpho.barnlakarforeningen.se%252fom-oss%252fpho-dokument%252f%26c%3DE%2C1%2CaJWDITGYWugzkHElULtmf3Cw3_EWHd0YA-PB54T7CXGMlks4HK_xEo7wwTZmPjGWotGDsJiDI2VUHc4c8NA5yx68Bt36U-461LRG5KcCp5X9cG-la4YmmUM%2C%26typo%3D1&data=05%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cc0832cf080a74d42a66208da8ff3cc86%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637980574527197415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BFRkNDIOmsXjXae49saldrzFcykvueessBvWREfQy5g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fpho.barnlakarforeningen.se%252fom-oss%252fpho-dokument%252f%26c%3DE%2C1%2CaJWDITGYWugzkHElULtmf3Cw3_EWHd0YA-PB54T7CXGMlks4HK_xEo7wwTZmPjGWotGDsJiDI2VUHc4c8NA5yx68Bt36U-461LRG5KcCp5X9cG-la4YmmUM%2C%26typo%3D1&data=05%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cc0832cf080a74d42a66208da8ff3cc86%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637980574527197415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BFRkNDIOmsXjXae49saldrzFcykvueessBvWREfQy5g%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcancercentrum.se%2Fsamverkan%2Fcancerdiagnoser%2Fbarn%2F&data=05%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cc0832cf080a74d42a66208da8ff3cc86%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637980574527197415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gYfaj4mc4MPZ%2FFnvW%2FiujCjKt5ZbBzAKLDYTa3Y7rKE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcancercentrum.se%2Fsamverkan%2Fcancerdiagnoser%2Fbarn%2F&data=05%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cc0832cf080a74d42a66208da8ff3cc86%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637980574527197415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gYfaj4mc4MPZ%2FFnvW%2FiujCjKt5ZbBzAKLDYTa3Y7rKE%3D&reserved=0
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/forstudierapport-ipo-barncancer_vers.1.0.pdf
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• 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.  

 

En utredning har gjorts för att se över hur deltagande i kliniska studier för barn med cancer 
regionalt och nationellt skulle kunna underlättas samt hur de ekonomiska villkoren vid ett sådant 
deltagande skulle kunna regleras. Utredningen föreslår att förlägga viss specialistkompetens kring 
kliniska studier på barn på ett fåtal sjukhus som kan åta sig rollen som nationellt stödjande. 
Utredningen lyfter också frågan om virtuella studiecentra där exempelvis ett nätverk av 
prekvalificerade enheter snabbt kan aktiveras när en studie ska öppnas byggs upp. En viktig del 
som också presenteras i utredningen är att sprida kunskap om pågående studier genom att bland 
annat använda nationell multidisciplinär konferens för att diskutera patienter med återfall efter 
behandlingsresistent sjukdom och där stämma av möjliga studier öppna i Sverige. Slutligen 
föreslås att en hållbar ekonomisk modell arbetas fram som inte belastar hemsjukhuset.  

 

 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. 

• Samordna införandet av Min vårdplan på barncancerområdet nationellt. 
• Formulera basrekommendationer för området psykosocialt stöd 
• Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att uppfylla 

basrekommendationerna. 
• 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. 

• Utvidga kvalitetsregistret för registrering av uppgifter om nya cancerläkemedel, till 
exempel biverkningar och behandlingseffekt på kort och lång sikt. 

• 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. 

• 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. 
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1.2.3 Samordning mellan regioner 

Samtliga insatser inom området pågår och sex insatser har färdigställts. 

 Färdigställda insatser:  

• Utöka det nationella regimbiblioteket till att även omfatta regimer för barncancer. 
• Förstärk multidisciplinära nätverk för läkemedelsfrågor inom barnonkologin. 

 

Sedan 2020 har arbetet med att utöka det nationella regimbiblioteket till att också omfatta barn 
pågått. Syftet med projektet har varit att koda läkemedel till barnregimbiblioteket enligt modell 
för vuxen och utvärdera hur biverkningar kan hanteras och behöva uppdateras för barn. 
Strukturen och samordningen finns nu tillgänglig, nästa steg är beslut om att börja koda regimer. 
Regimbiblioteket finns nu i Kunskapsbanken.   

 

• Definiera behovet av apotekare och/eller farmaceuter inom barncancervården.  
 

Insatsen ingår som en del i en större satsning kring nationell samordning av läkemedelssystem 
och läkemedelskompetens inom barncancervården. Inventeringen av tillgång till 
apotekare/farmaceut vid de barnonkologiska centra visar att alla centra har tillgång till denna 
kompetens.  Utredningen har kommit fram till 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 för att kartlägga vilka basresurser som behövs för att genomföra 
behandling, vad som behövs i form av psykosociala insatser samt resurser för att barnen ska 
tillgodogöra sina behov av lek, stimulans och skola samt vilken övrig 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 och inkluderas i kostnaderna 
för vården. För att möta barnens behov före, under och efter behandling behövs det ytterligare 
kompetensförstärkning. Resultatet av insatsen det vill säga förslaget bör lyftas till samtliga 
regioner för förankring och ett formellt beslut som tillhandahåller likvärdig vård. 

 

 Pågående insatser:  

• Tillskapa en gemensam, nationell, solidarisk finansiering av dyra läkemedel för barn med 
cancer. Finansiering bör kopplas till: 

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/barncancer/
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o beslut om behandling vid nationell multidisciplinär konferens. 
o rapportering via befintliga kvalitetsregister 

 

1.2.4 Samordning mellan barn och vuxenvården 

Majoriteten av insatser inom området pågår och åtta insatser har färdigställts. Två insatser är 
planerad att starta under 2022.  

 Färdigställda insatser:  

• Permanenta det nationella nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer 

 

Ordförande för UFM Sverigenätverket har tillsatts och påbörjade sitt uppdrag i januari 2022. 
Syftet är att arbeta för/utveckla evidensbaserad och likvärdig uppföljning och vård till individer 
som behandlats för barncancer i Sverige och organisera och strukturera långtidsuppföljning efter 
behandling för barncancer.  

 

• Utvärdera effekten av de första årens användande av vårdprogrammet för 
långtidsuppföljning efter barncancer (samtliga åldersgrupper). 

o samt följa upp regional följsamhet till vårdprogrammet via registrering i 
kvalitetsregister  

 
Utvärderingen av användandet av det nationella vårdprogrammet Långtidsuppföljning efter 
barncancer (NVP) visade att vårdprogrammet mötte ett verkligt behov i ett kliniskt 
vårdsammanhang. NVP har bidragit till struktur och fördjupad kunskap och handläggningen har 
blivit mer systematisk. Styrkan är att vårdprogrammet är användbart och har ett logiskt upplägg, 
där sökfunktionen underlättar. NVP har även möjliggjort etablering av Uppföljningsmottagningar 
(UFM) i hela landet och bidragit till etablering av nätverket UFM Sverige, samt ett nätverk mellan 
koordinerande sjuksköterskor på nyckelmottagningar. 

Ur patientens perspektiv ger NVP en tydlig struktur för hur uppföljningsmottagningarna ska vara 
organiserade, vilket underlättar en aktiv överföring från barn till vuxen. För patienterna är det 
viktigt att rätt kompetens finns på plats, så som barnonkologer, kontaktsjuksköterskor och 
kuratorer. De har som uppgift att följa upp och stödja patienter och remittera vidare till 
specialistmottagningar. UFM blir ett viktigt ställe, som har ansvar att förmedla kunskap och ger 
möjlighet till uppföljning.  

Den regionala följsamheten till NVP har utvärderats genom att registrera hur många dokument 
med uppföljningsrekommendationer från kvalitetsregistret som lämnats ut till patienter. 
Dokumentet lämnas ut i PDF-format och kan även användas som underlag till uppföljning för 
olika vårdgivare som möter patienter som har behandlats för cancer i barndomen. Målsättningen 
är att alla patienter som kommer på avslutande kontroll vid 18 års ålder på Nyckelmottagning och 
varje patient som besöker UFM ska få sitt eget dokument. Totalt har 6119 patienter registrerats i 
kvalitetsregistret fram till överflyttning till INCA-plattformen i oktober 2021. 
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• 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. 
 

Den nationella cancerstrategin betonar hur viktigt det är att alla patienter med cancer har en fast 
vårdkontakt. Denna roll kan tas av en kontaktsjuksköterska. Alla Barnonkologiska centrum har 
tillsatt en kontaksjuksköterska som ansvarar för långtidsuppföljning av barn som är i aktiv 
behandling, och i vissa fall även tar ett helhetsansvar.  

 

• Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att möjliggöra tidiga insatser i 
enlighet med det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer 
(ingår under område Kvalitetsförbättringar i vården). 

• 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 långuppföljning 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 långtidsuppföljning 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. Se 
länk till kartläggningen i sin helhet, Nationell kartläggning av resurser för bedömning, 
rehabilitering och uppföljning efter barncancer. 

 

• 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. 

• 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 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/oktober/nationell-kartlaggning-av-resurser-for-bedomning-rehabilitering-och-uppfoljning-efter-barncancer/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/oktober/nationell-kartlaggning-av-resurser-for-bedomning-rehabilitering-och-uppfoljning-efter-barncancer/
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behandlingssammanfattning. För vuxna en tillgång till uppföljningsmottagning och psykosocialt 
stöd. Dokumenten ingår i det uppdaterade nationella vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer som varit ute på remiss till specialist- och patientföreningar och samtliga 
sjukvårdsregioner under hösten. Ett reviderat Vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer finns nu publicerat.  

 

• 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 arbeta 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.  

 

 Pågående insatser:  

• 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. 

• 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 

• 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 

• Genomför en utbildningsinsats för skolpersonal kring barn med motoriska och 
neurokognitiva biverkningar. 

 

 Planerade insatser 2022: 

• Utred optimal vårdform för tonåringar och unga vuxna. 
• Utarbeta en handlingsplan för åldersanpassat bemötande av tonåringar med cancer där  

delaktighet, självbestämmande och överlämningar mellan barn- och vuxenvård särskilt 
beaktas. 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/februari/reviderat-vardprogram-for-langtidsuppfoljning-efter-barncancer-fokuserar-pa-battre-struktur-och-stod-at-patienten/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2022/februari/reviderat-vardprogram-for-langtidsuppfoljning-efter-barncancer-fokuserar-pa-battre-struktur-och-stod-at-patienten/
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1.2.5 Barns och föräldrars egna erfarenheter och åsikter 

Samtliga insatser inom området är planerade att starta under 2022.  

 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. 
 

1.2.6 Kartläggning av vårdprocesserna  

Samtliga insatser inom området har färdigställts under året.  

 Färdigställda insatser:  

• Definiera vad begreppet intermediärvård innebär inom barnonkologisk vård. 
• Utred hur många intermediärvårdplatser som behövs och hur dessa bör bemannas. 

 

En nationell arbetsgrupp med representanter från landets barncancercenter har haft i uppdrag att 
utarbeta en nationell definition av begreppet ”barnonkologisk intermediärvård” och att beräkna 
det nationella behovet av intermediärvårdsplatser inom barnonkologin. Arbetet utgår från ett 
regionalt arbete gjort på Barncancercentrum, Drottning Silvias barnsjukhus.   

Behov av intermediärvård kan uppstå när som helst under hela behandlingen och det är i första 
hand patientens tillstånd som kan leda till ett behov av den personaltäthet som motsvarar 
intermediärvård. 

Utredningen har visat att behovet av intermediärvårdsplatser inom barnonkologisk verksamhet i 
Sverige uppskattas till cirka 15 stycken, fördelat över hela landet. För att kunna tillgodose detta 
behövs en ökad bemanning och riktade utbildningsinsatser.  

Omvårdnadsbehovet hos en barnonkologisk intermediärvårdspatient kräver tillgång till en 
sjuksköterska och en undersköterska dygnet runt och ställer utökade krav på kompetensen hos 
sjukvårdpersonalen.  

Ur ett barnperspektiv och för bästa patientsäkerhet bör intermediärvårdsplatser förläggas 
organisatoriskt till barnonkologiska enheter och en struktur för samarbete med andra 
specialiteter, så som anestesiologer och intensivvårdspersonal, utvecklas lokalt.  

 
• 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.  
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En kartläggning har genomförts med deltagande från majoriteten av alla länssjukhus och 
barncancercentra i Sveriges sex regioner. Syftet med kartläggningen var att få ett nuläge på hur 
tillgången till palliativ vård för barn och ungdomar ser ut på nationell nivå.  

Kartläggningen av barns tillgång till palliativ vård i Sverige visar stora brister. Det konstateras att 
tillgången till palliativ vård av barn och ungdomar är ojämlik både inom och mellan regionerna i 
Sverige. En del av förklaringen till detta är stora skillnader i hur arbetet är organiserat inom och 
mellan regionerna. På många ställen är ansvarsfördelningen otydlig och det finns inga klara 
riktlinjer för vem som har vårdansvar för denna kategori patienter. En bidragande orsak till 
variationen av tillgång till palliativ vård inom och mellan regionerna är att det saknas politiska 
beslut som förtydligar att barn ska omfattas av samma rättigheter till jämlik vård som vuxna. 

I de regioner där palliativ vård av barn och ungdomar fungerar bra har man etablerat ett 
välfungerande samarbete mellan barn- och ungdomsmedicin och palliativt team från 
vuxenvården. Man hänvisar även till tydliga ansvarsområden, tydlig kommunikation och 
tillgänglighet. Möjligheten att få den vård som önskas hemma med stöd av multiprofessionell 
kompetens och erfarenhet från palliativa team eller annan specialistkompetens, bidrar också till 
en bra upplevelse.  

De sjukhus som upplever att den palliativa vården av barn och ungdomar inte fungerar alls, anger 
orsaker som brist på resurser, otydligt ansvar och bristande beskrivning av arbetssätt. Andra 
orsaker som anges är behov av mer utbildning inom samtliga personalkategorier. Det är svårt att 
bygga upp erfarenhet inom området eftersom detta är sällanhändelser.  

Det nationella vårdprogrammet Palliativ vård av barn kan användas som en måttstock för hur väl 
den palliativa vården fungerar. Ingen av de tillfrågade sjukhusen har implementerat det nationella 
vårdprogrammet fullt ut. Lösningarna för hur väl man uppfyller rekommendationerna i 
vårdprogrammet kommer att se olika ut i de olika regionerna, men det är möjligt att följa hur 
implementeringen av vårdprogrammet går över tid. 

Ett förslag för att skapa en mer jämlik tillgång till palliativ vård av barn i Sverige är att det fattas 
politiska beslut om att barns rätt till palliativ vård ska tillgodoses om att de strukturer regionerna 
har för palliativ vård av vuxna patienter måste utvidgas så att barnens behov tillgodoses. Ett 
sådant förtydligande av ansvarsfördelningen har redan fattats i vissa regioner med synbara 
effekter på barns tillgång till palliativkompetens, och ett förslag är att liknande beslut fattas över 
hela Sverige. 

 

1.2.7 Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram 

Samtliga insatser inom området pågår.  

 Pågående insatser: 

• Utred behovet av ytterligare nationella vårdprogram inom barnonkologin.  
• Utred lämpliga sätt att komma till rätta med problem kring till exempel tid till analyssvar 

eller tid till rehabiliteringsstart. Standardiserade vårdförlopp motsvarande vuxenonkologin 
bedöms inte vara lämpliga på barncancerområdet.  
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1.3 Insatser som adresserats vidare  

Följande insatser har bedömts inte kunna hanteras inom ramen för den nationella arbetsgruppen 
och har därför adresserats vidare till Socialdepartementet för vidare hantering (september 2021). 
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. 

 

NAG barncancer vill ytterligare betona behovet av försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB) för 
dem med varaktig nedsättning av arbetsförmåga, det är en stor brist att detta inte finns. NAG 
barncancer har i flertalet av insatserna kontakt med Försäkringskassan som också uttrycker detta 
behov.  

"När Socialstyrelsen presenterar Försäkringsmedicinskt beslutsstöd är de tydliga med att 
experturval, kunskapsinsamling och texter avser hantering av sjukpenning för vården och 
Försäkringskassan. Sjukskrivningsprocessen innehåller däremot även möjlighet till 
aktivitetsersättning och sjukersättning där full arbetsförmåga inte återkommer i 
sjukskrivningsprocessen eller där den aldrig funnits. Även utredare inom sjuk och 
aktivitetsersättning använder sig av FMB gällande diagnosinformation om 
funktionsnedsättningar, aktivitetsbegränsningar behandling och prognos.  

För att ge intygsskrivande läkare och Försäkringskassan ett bättre stöd även gällande mer 
varaktigt nedsatt arbetsförmåga skulle Socialstyrelsen behöva ett sådant uppdrag. Uppdrag till 
Socialstyrelsen kommer från regeringen. 

Det skulle innebära att de övergripande principerna för sjukskrivning även skulle innehålla ett 
stycke om värdering av mer varaktig nedsättning samt att fler diagnoser inkluderades till exempel 
autismspektrum och i ert fall förvärvade hjärnskador som är svårbedömda ärenden i sjuk och 
aktivitetsersättningen."1  

 

 

 

 

 

 

 

1 Carl Höckerfelt, Nationell försäkringsmedicinsk koordinator, Försäkringskassan  
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KOMMUNIKATION  

Kommunikationsinsatserna under 2022 speglar en arbetsintensiv period inom 
barncancersatsningen. En rad kommunikationsinsatser har genomförts för att sprida prioriterade 
resultat av arbetet med handlingsplanen till relevanta målgrupper. Den särskilda arbetsgruppen 
för nationell kommunikation, med kommunikatörer från RCC Väst, RCC Syd och RCC 
Stockholm Gotland, förstärktes under våren 2022 med en extern resurs, en lösning som har 
förlängts till att gälla fram till årsskiftet.  

För att stärka spridningen av innehållet i Nationellt vårdprogram palliativ vård av barn och unga 
lanserades under våren fem filmer som riktar sig till alla verksamheter som arbetar med allvarligt 
sjuka barn såväl inom som utanför vården.  

Nyhetsartiklar publiceras kontinuerligt på cancercentrum.se och sprids i regionala nyhetsbrev i 
samband med att rapporter från barncancersatsningen blir klara, till exempel en förstudierapport 
om IPÖ för barn. Som en del av arbetet med att stärka långtidsuppföljningen medverkade flera 
företrädare inom satsningen till en debattartikel i Dagens Medicin i början av hösten, ”Brister i 
lagen lämnar överlevare utan stöd”. En nyligen publicerad modell för nationella multidisciplinära 
konferenser inom barncancervården ska inom kort kommuniceras och spridas.  

Under hösten planeras även ytterligare artiklar om barncancerområdet till Onkologi i Sverige. En 
webbutbildning om långtidsuppföljning är under färdigställande och ska under hösten och 
vintern lanseras och marknadsföras såväl inom vården som till berörda externa aktörer. 
Kommunikationsinsatser för att sprida satsningens arbete med ojämlik tillgång till palliativ vård 
inom landet samt arbetet med behoven av intermediärvårdsplatser och tydligare 
kompetensförsörjningsmodeller ska också planeras och genomföras. 

 

 

Foto Danish Saroee 

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/brister-i-lagen-lamnar-overlevare-utan-stod/
https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/brister-i-lagen-lamnar-overlevare-utan-stod/
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SJUKVÅRDSREGIONALT ARBETE  

3.1 RCC Mellansverige  

 

 Genomfört arbete under 2022 

De fyra större delprojekt som påbörjats tidigare har fortsatt under 2022: 

Allogena stamcellstransplantationer vid Barnonkologiskt centrum, Akademiska 
barnsjukhuset Verksamheten kom igång i januari 2022, vilket innebär att patienter inte behöver 
åka till andra regioner eller utomlands för behandling. Medel från satsningen har använts för bl.a. 
utbildning, randning, rekrytering och dokumentation. Medel har även använts för generell 
kompetenshöjning av personal som arbetar i en alltmer avancerad barncancervård. Arbete med 
JACIE-ackreditering fortgår. P.g.a. personalbrist kommer verksamheten temporärt pausas 
kommande månader, men planeras återupptas under våren 2023. 

Bryggan 13/17-årsmottagning Verksamheten har etablerats och drivs av barnonkolog och 
sjuksköterska med medel från satsningen med syfte att förbättra övergången från avslutande 
cancerbehandling till överföring till vuxensjukvård vid 18 års ålder. Medel kommer även att 
användas för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte genom resor till Göteborg, Stockholm 
och Lund där liknande verksamheter finns.  

Uppföljningsmottagning På vuxensidan har det etablerats en ny uppföljningsmottagning för 
vuxna som behandlats för cancer som barn. Verksamheten har utökats och omfattar nu solida 
tumörer, hjärntumörer och hematologiska maligniteter. Nya yrkeskategorier som kurator och 
neuropsykolog har knutits till mottagningen och verksamheten drivs med medel från satsningen.  

Stärkt neurokognitiv rehabilitering Arbete pågår för att ge barn som behandlats för 
hjärntumör eller förvärvat hjärnskada av annan cancersjukdom stärkt uppföljning och 
rehabilitering av neuropsykolog. Utökad screening, individanpassad psykoedukation till barn och 
familjer samt kompetenshöjning om neurokognitiva komplikationer hos vårdpersonal i 
sjukvårdsregionen ingår i det stärkta stödet. Därtill stöttar en specialpedagog barn och familjer i 
kontakt med skola och utbildar skolpersonal i det enskilda barnets svårigheter och behov av stöd. 
Verksamheten pågår för närvarande som pilotprojekt inom ramen för satsningen.  

Övriga insatser 

Processkartläggning och dokumentation av den välfungerande hjärntumörprocessen i Örebro har 
påbörjats. Syftet är att minska sårbarheten i arbetet och sprida fungerande arbetssätt till andra 
delar av sjukvårdsregionen. 

Extern projektledare har tillsatts för att leda arbetet med Akademiska barnsjukhusets 
ackreditering till ett Comprehensive Cancer Center (CCC). Barnsjukhusets ackreditering är en del 
av Akademiska sjukhusets ackreditering.  
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Medel har beviljats för att ge läkare i barncancerprocessen vid onkologen och neurologen i 
Uppsala möjligheter till utvecklingsarbete och förkovran inom sina ansvarsområden, vilket i en 
hektisk klinisk vardag sällan kan prioriteras. 2-4 veckors arbete per individ har beviljats. 

 Fortsatt arbete under 2022 

Det pågående arbetet beskrivet ovan kommer att fortsätta. I tillägg planeras för delprojekt inom 
palliativ vård. Hur det kommer utformas är under utredning och beror på regionernas 
möjligheter att arbeta med frågan. Ett förslag är en satsning på palliativa ombud vid 
sjukvårdsregionens barnkliniker 
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3.2 RCC Norr 

 

 Redogörelse från norra sjukvårdsregionen (RCC Norr) 

Den Apotekare som rekryterats under 2021 har under året fortsatt sitt arbete på Barnonkologen 
på Norrlands Universitetssjukhus, detta har möjliggjort och förenklat både deltagande i kliniska 
studier och hantering av komplicerad antikroppsbehandling av maligna sjukdomar samt förbättrat 
kommunikationen med beredningsenheten. Vår Kurator, som rekryterats som del i satsningen, 
har blivit en naturlig del av arbetet på avdelningen och leder även arbetet för att upprätta en 
nationell psykosocial basstandard. De kontaksjuksköterskor som tillsatts på deltid på 
hemsjukhusen i Norra sjukvårdsregionen är i gång med sitt arbete, detta möjliggör bland annat 
aktiva överlämningar i större utsträckning än tidigare. 

Uppföljningsmottagningen för barn under 18år, de så kallade ”nyckelbesöken” vid 13, 17 och 
18års ålder, har kommit i gång som planerat under 2022. Arbetet med att förfina logistiken runt 
denna verksamhet fortsätter under året. Vi kommer även under 2022, i projektform, att se över 
övrig uppföljning efter behandling för att säkerställa en lika vård i hela Norra Sjukvårdsregionen.  

Under året har Sjukgymnast påbörjat ett arbete där målet är att få barn med onkologiska 
sjukdomar i rörelse under sjukdomstiden, tanken är att arbetet börjar på avdelningen och 
fortsätter i hemmet, förhoppningsvis kan vi under andra halvan av 2022 bygga ut projektet med 
digital ”gamification/spelifiering” som ett nytt grepp. Vi har under året fortsatt och kommer att 
fortsätta att anställa vikarierande Underläkare, för att frigöra tid för Barnonkologer att kunna 
fokusera på högspecialiserad vård, vi ser även att detta på sikt är en rekryteringsbas för både 
Pediatrik och Barnonkologi. 

Som led i att öka kompetensen i Barnonkologi och Hematologi i hela Norrasjukvårdsregionen 
har vi under året erbjudit att betala hela lönen för ST läkare från regionen som randar sig på 
Barnonkologen NUS, projektet är treårigt och möjliggör för hemsjukhusen att fullt ut täcka 
kostnaderna för en vikarie. 

Parallellt med att arbetet för att definiera barnonkologisk intermediärvård pågått nationellt, har vi 
låtit en arbetsgrupp se över hur detta skulle kunna implementeras lokalt Barnonkologen, detta 
arbete är påbörjat men inte färdigt och bör harmonisera med arbetet som bedrivs för att få till 
stånd BIVA på Norrland Universitetssjukhus. Det projekt vi bedriver med att möjliggöra digital 
närvaro av medicinsk expertis fortlöper under året. Vi hoppas vi kunna både erbjuda 
barnonkologisk expertis digitalt på hemsjukhusen, och kunna ta emot experthjälp från andra 
vårdgivare med start under 2023. I förlängningen ser vi att detta kan bidra till en säker, god och 
nära vård för patienterna. Dessutom kommer det på sikt att innebära färre resor för drabbade 
barn och deras föräldrar. Under året har en person anställts som administrativt stöd anställts för 
att bland annat koordinera och administrera de ökande antal projekt som bedrivs inom ramen för 
satsningen. 
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_____________________________________________ 

Frans Nilsson, Överläkare, Barnonkolog 

Medicinsk Chef Avdelningen för Barnonkologi och Hematologi 
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3.3 RCC Stockholm/Gotland 

 

 Genomfört arbete under 2022 

Totalt 80 olika insatser med över 100 deltagande medarbetare från 

barnonkologi/hematologi och andra verksamheter har startats inom ramen för den 

statliga satsningen. Nedan listas några utvalda insatser som pågår. För att säkra 

framdrift i projekten har extra verksamhetsstöd för projektledning rekryterats. 

 

Kompetensförsörjning (4:1-4). Ett strukturerat arbetssätt för att driva förbättringsarbete 

har startats inom ett antal områden (se nedan) och kunskap och metodik sprids nu ut 

till en större del av medarbetare för att möjliggöra kontinuerligt förbättringsarbete på 

vårdgolvet. Fortsatt implementering av kontaktsjuksköterskerollen inom de 

diagnosspecifika teamen med deltagande i planeringsdagar, interna och nationella 

utbildningar.  

 

Psykosocialt stöd (5:1). Förstärkning av kurators- och psykologresurs på barnonkologens 

och barnhematologens vårdavdelningar. Neuropsykologisk bedömning innan 

behandlingsstart för förbättrade möjligheter till omhändertagande under 

behandlingsperioden. 

 

Integrering av nyutvecklade molekylärdiagnostiska metoder i klinisk praxis (5:5). 

Pågående projekt inom GMS-projektets regionala del för att korta svarstiderna så klinisk 

implementering möjliggörs. 

 

Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling (5:7). 

Efter arbete i multiprofessionella arbetsgrupper med strukturerade workshops har flera 

gemensamma ronder och avstämningar angående patienternas rehabiliteringsbehov 

etablerats i syfte att möjliggöra tidigare intervention. Fatigue-skola har startats för 

tonåringar. Det har identifierats ett behov av omstrukturering av hela organisationen 

kring barnrehabilitering vilket eskalerats uppåt till klinikledning.  

 
Förbättrade patientflöden (5:8). Efter strukturerad inventering av befintliga 
patientflöden har mer konkret förbättringsarbete påbörjats inom de diagnosspecifika 
teamen samt inom dagvårdsverksamheten med upprättande av rutindokument, ronder 

över specialitetsgränser (multidisciplinära konferenser (5:4) och fortlöpande utvärdering 
av förbättringsarbetet. Arbetet kring integrering av den s.k. nyckelmottagningen i den 

befintliga mottagningsverksamheten har startat.  

Aktiva överlämningar (5:7) mellan Barnonkologen och vuxen Hematologen, ny rutin 

utvärderad och satt. Beslut om kontinuerlig utvärdering för ev. revidering.  
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Långtidsuppföljning efter barncancer upp till 18 års ålder (7:1) och efter 18 års ålder 

(7.2). Fortlöpande internutbildning i vårdprogram och kvalitetsregistrering. 

Auskultationer från involverade vuxenspecialiteter både på nyckelmottagning 

(uppföljningsmottagning under 18 års ålder) och uppföljningsmottagning för vuxna 

efter barncancer. Kontinuerlig uppdatering av rutindokument och utbildningsbehov i 

vårdprogram och kvalitetsregistrering på planeringsdagar två gånger per år.  
 

 

 Fortsatt arbete under 2022 

Kompetensförsörjning. Implementering av kontaktssjuksköterskans arbete, samverkan 

mellan verksamheterna i regionen (4:4). 

Kvalitetsförbättringar. Utvärdering av utökad kurator- och psykologresurs på 
vårdavdelning. Familjeterapi på barnhematologen (5:1) Implementering av Min vårdplan 
(5:6). Strukturerat förbättringsarbete på slutenvårdsavdelning i likhet med det som 
bedrivits på dagvårdsavdelning (5:8) Fortsatt systematiskt förbättringsarbete inom 

redan startade områden för integrering i ordinarie verksamhet. (5:1, 5:4, 5:7, 5:8) 

Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling 

Utvärdering och ytterligare utveckling av fatigueskola (5:7). 

Samordning mellan barn och vuxen. Implementering av nyckelmottagning på 

barnhematologen (7:1). Planeringsdagar på uppföljningsmottagningen för vuxna efter 

barncancer för vidare utveckling i enlighet med basstandard i nationellt vårdprogram. 

Studiebesök på annan uppföljningsmottagning för nyanställd personal (7:2). Deltagande 

av strålbehandlingsläkare på uppföljningsmottagningen (4:1, 7:2). Sätta standard för 

Aktiva överlämningar för alla diagnosflöden från barn till vuxen samt till primärvården 

(7:5). 

Samordning inom regionen. Regiondag oktober 2022 med inbjudna samarbetspartners 

för föreläsningar och interaktiva workshops (4:1-3). 

Kartläggning av vårdprocesserna. Regional utbildningssatsning palliativ vård av barn 

(9:2). Rapport skrivs om utfall av projektet – ” Samverkan i hemsjukvård av barn och 

ungdomar”, möte med avtalshandläggare för diskussion om ersättning till ASIH vid vård 

av barn (9:2). 

Barn och föräldrars egna erfarenheter och åsikter. Se till att vi har patient/närstående 

medverkan i utvecklingsarbeten och regionens arbetsgrupp (8:0). 

Skriftlig rapport om den regionala barncancersatsningen 
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3.4 RCC Syd 

 

För 2022 har respektive region inom Södra sjukvårdsregionen uppdrag att inventera förslag på 

insatser att genomföra under 2022 samt följa upp de insatser som har planerats men inte har 

kunnat genomföras pga. pandemin. Regionerna ombads särskilt att uppmärksamma insatser där 

det behövs samordning i Södra sjukvårdsregionen och tydliggöra vilket stöd man önskar från 

RCC Syd. Exempel på områden kan vara tillgång till kontaktsjuksköterska, implementering av 

Min vårdplan, aktiva överlämningar samt att ta särskild hänsyn till de områden som lyfts fram i 

Överenskommelse Cancer 2022. 

Under våren har RCC Syd samverkat med chefsamråd barnsjukvård i Södra sjukvårdsregionen 

för att informera om den nationella satsningen inom barncancer samt respektive regions förslag 

på insatser att genomföra under 2022 samt uppföljning av de insatser som tidigare har planerats 

men inte har kunnat genomföras pga. pandemin. Verksamheterna är positiva och tacksamma för 

det tillskott av medel som satsningen på barncancer utgör. 

 

 Genomfört arbete under 2022 

• Fortsatt satsning på uppföljning efter avslutad behandling för barncancer med fokus på 

kontaktsjuksköterska med ansvar för transition mellan barn- och vuxenvård.  

• För att tillgodose att alla som behandlats för cancer som barn erhåller uppföljning enligt 

det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, genomförs en 

förstärkning av Uppföljningsmottagningens verksamhet med utökade resurser för kurator 

och psykolog på Cancerrehabilitering, SUS och vuxenonkolog och 

sekreterare/administration. Även den sedan tidigare befintliga barnonkologresursen (0,2) 

bekostas av den regionala satsningen. 

• Fortsatt uppbyggnad och implementering av barnpalliativt konsultteam där regional 

patientprocessledare för palliativ vård av barn leder projektet inom Södra 

sjukvårdsregionen. 

• Utbildning och kompetensförstärkning i den mån det finns möjlighet inom barnpalliativ 

vård och smärta.  

 

 Fortsatt arbete under 2022 

• Den sjukvårdsregionala konsekvensbeskrivningen för nationellt vårdprogram för 

långtidsuppföljning efter barncancer lyfter särskilt fram behovet av att stärka 

förutsättningarna för långtidsuppföljning efter barncancer varför RCC Syd har avsikt att 
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använda medel för detta ändamål. Insatserna kommer att planeras i dialog med berörda 

verksamheterna inom Skånes universitetssjukhus.  

• Fortsatt förstärkning av Uppföljningsmottagningen för vuxna som behandlats för cancer 

som barns verksamhet med utökade resurser för vuxenonkolog, 

sekreterare/administration, kurator och psykolog. 

• Uppbyggnad och implementering av barnonkogenetisk mottagning. 

• Erbjuda behandling och vård i större utsträckning på hemortssjukhusen. Planera för 

ytterligare utbildning av yrkesgrupper som läkare och sjuksköterskor. Ett 

omhändertagande av dessa familjer på bästa möjliga sätt i olika skeden kräver också 

insatser av specialpedagog och kurator där resurserna bör utökas för att skapa så optimala 

förutsättningar som möjligt för en god och barnanpassad vård och ett gott psykosocialt 

omhändertagande. 

• Start av pilotprojekt med att erbjuda vård och behandling i hemmet i samverkan med bla 

kommun. 

• Samverkan mellan regionerna vid implementering av Min vårdplan barncancer. 

• Struktur för aktiva överlämningar mellan sjukhusen i södra sjukvårdsregionen. 

• Lokala riktlinjer för intermediär vård på barncancercentrum, 

kompetensutvecklingsinsatser, analys av gränssnitten mellan ”vanlig vård”, 

intermediärvård och barnintensivvård för barnonkologiska patienter. 

• Genomförande av konsekvensanalys för barnonkologin avseende införandet av nya 

molekylärgenetiska metoder ((GMS), både regionalt och nationellt 

• Utifrån Strong Kids vidareutveckla multiprofessionell samverkan, rutiner och PM för att 

optimera nutritionsstatus, mag-/tarmfunktion och fysisk aktivitet hos barn under 

onkologisk behandling. Samtliga sjukhus i regionen kommer att involveras. 

• Analys av, och optimering av flödena, på den barnonkologiska mottagningen/dagvården 

på Barncancercentrum.  

• Uppstart av en barnonkologisk podd, som vänder sig till sjukvårdspersonal som möter 

barn med cancer, på centra, hemortssjukhus, hemsjukvård mm. 

 

 

  Lund 2022-08-17 

 

Christina Landegren, verksamhetsutvecklare 
RCC Syd 

Anders Castor, regional patientprocessledare, RCC Syd 
Nationella arbetsgruppen barncancer 

 
Hannie Lundgren, verksamhetsutvecklare 
RCC Syd 

 
Anna Sällfors, regional patientprocessledare, RCC Syd 
Nationella arbetsgruppen barncancer 
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3.5 RCC Sydöst 

Sammanfattning av arbetet under 2022 

• En sjuksköterska har nu möjlighet att på halvtid få arbeta med utvecklingsarbete inom 
barnonkologin 

• En multidisciplinär mottagning för barn med andra maligniteter/blodsjukdomar som 
erhållit CNS-riktad terapi har startat upp 

• Handledning för och psykosocialt stöd till patienter och familjer har påbörjats, likaså 
handledning av personalen 

• Identifiering behov av ytterligare psykosocialt stöd har identifierats vilket innebär att 
psykolog/kuratorstjänster kommer behöva utökas 

• Logoped är utsedd som sammankallande i det nationella logopednätverk som ska 
formeras 

• Dietist och nutritionsteamet som är nystartat arbetar vidare…vidare på inslagen linje 

• Kontaktsjuksköterskan i Linköping arbetar vidare på utveckling av 
behandlingskonferenserna med hemklinikerna och att involvera dem mer 

• Utveckling av rollen ”avdelningsansvarig/mentorsjuksköterska” för att säkerställa 
kompetensen på avdelningen 

• Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer har fortsatt sin verksamhet 

• Deltagande i de nationella arbetsgrupperna 
 

 Genomfört arbete under 2022 

Två regiondagar i onkologi för sydöstra sjukvårdsregionen hölls i maj för sjuksköterskor och 
läkare. Ämnen som togs upp var hjärntumörer, uppföljning av hjärntumörer, nya diagnostiska 
möjligheter och etiska frågeställningar, palliativ vård med presentation av nya vårdprogrammet, 
utvecklingsarbete, nutrition, Onkologihandboken från Jönköping och presentation av 
Uppföljningsenheten. 
Rutinerna med nyckelbesök enligt Vårdprogram för uppföljning av barncancer <18 år är nu helt 
implementerade. 

Genomlysning av möjligheter i regionen till palliativ vård. 

Digital utbildning inför höstens start av Min Vårdplan. 

Fortsatt arbete med överföring av barncancerregistret till INCA plattformen. 

 

 Fortsatt arbete 2022 

Uppföljning och utveckling av aktiviteterna som genomförts under 2022. Fortsatt deltagande i de 
nationella arbetsgrupperna och fortsatt arbete med exempelvis GMS både nationellt och lokalt. 

Fortsätta utveckling av regionala utvecklingsprojekt och möjliggöra att det finns tid att arbeta 
med dem. 
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Starta upp videokonferenser med Jönköping regelbundet. 

Påbörja implementering av Min Vårdplan i regionen. 

Följa upp resultat av utvärdering palliativ vård. 
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3.6 RCC Väst 

 Genomfört arbete under 2022 

• Kartläggning av barns tillgång till vård i hemmet slutförd Under våren 2022 

genomfördes en kartläggning om hur tillgängligheten till sjukvård i hemmet ser ut för 

barn och ungdomar under cancerbehandling och vid palliativ vård i västra Sverige. 

Arbetet finns redovisat i en rapport publicerad på RCC Väst hemsida. 

• Samordna rehabiliterande insatser för CNS-patienter på Barncancercentrum 
Arbetssättet har testats under en period och bedöms bidra till de önskade effekterna; 
ökad samordning mellan kompetenser, tillgång till relevant information, att behov kan 
fångas upp vid rätt tidpunkt samt att det finns ett tydligt arbetssätt för rehabiliteringen för 
CSN-patienter med risk för förvärvade hjärnskador. 

• Intermediärvård Utredning kring hur många intermediärvårdsplatser som behövs för 
barnonkologiska patienter inom VGR+, kompetensbehov och hur dessa platser bör 
bemannas har genomförts på Barncancercentrum. Se rapport publicerad på RCC Väst 
hemsida. 

 

 Pågående arbete 2022 

• PREM-enkät Den regionala (VGR+) PREM-enkäten är färdigställd och utskickad till 
112 respondenter i juni. Bearbetning och analys av resultat påbörjas under september. 

• Barnonkologihandboken Den digitala versionen uppdaterades under våren. En enkät 

för att utvärdera användningen av boken och dess innehåll har skickats ut till respektive 

sjukhus. Under hösten planeras för en mer omfattande uppdatering av såväl den tryckta 

som digitala versionen.  

• Satsning på lokala förbättringsprojekt inom barncancer i området VGR+ 

Ytterligare tre lokala förbättringsprojekt har godkänts. Två av de hittills sex beviljade 

projekten beräknas vara färdigställda under hösten.  

• Jämlikt psykosocialt stöd Regional arbetsgrupp har bildats med uppdrag att kartlägga 

tillgången av psykosocialt stöd. Sammankallande för gruppen är involverad i arbetet för 

psykosocialt omhändertagande på Barncancercentrum och i den nationella arbetsgruppen. 

• Kontaktsjuksköterskor Resurser för Kontaktsjuksköterskor fortsätter under 2022. 

• Nyckelmottagningen (uppföljningsmottagning på Barncancercentrum)  

• Resurser för en sjukskötersketjänst och 0,5 läkartjänst fortlöper under 2022.  

• Nytt arbetssätt med förnyad remiss till Regionhabiliteringen För att säkerställa att 
patienter får uppföljande utredning vid rätt tidpunkt samt att resurser används på bästa 
sätt har en arbetsgrupp utrett arbetssättet för att kalla patienter till uppföljande utredning 
på Regionhabiliteringen. Det nya arbetssättet planeras starta hösten 2022. 

 

 Planerade insatser 2022–2023: 

• Implementering av Min vårdplan och nationellt vårdprogram Palliativ vård för barn.  

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/tillgang-till-vard-i-hemmet-for-barn-och-ungdomar-under-cancerbehandling-och-vid-palliativ-vard.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/vast/intermediarvard-pa-barncancercentrum.pdf
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• Fortsatt deltagande i nationellt arbete för att definiera omvårdnadsvariabler i 

barncancerregistret och utarbeta basstandarder för psykosocialt stöd. 

• Uppföljning förvärvad hjärnskada  
Alla patienter med CNS-tumör ska erbjudas neurokognitiv screening inom tre månader 
efter operation/diagnos samt registreras i barncancerregistrets rehab modul. 
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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 
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Nordisk strålbehandling- En benchmarkingstudie 

Rapporten utgiven av: RCC i samverkan 





 

 

Sammanfattning 
I överenskommelsen om särskilda cancersatsningar 2022 mellan regeringen och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) gavs RCC i samverkan ett uppdrag att klarlägga var svensk 
strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder. I uppdraget föreslogs ett flertal 
områden för jämförelse i en benchmarking-studie: 

• Tillgång till specialistkompetens inom klinisk strålbehandling, klinisk forskning och 
innovation 

• Jämförelse av behandlingsresultat för lämpliga diagnoser 
• Tillgång på behandlingsutrustning 
• Horisontspaning med inriktning på nya tekniker och behandlingsmetoder 
• Bedömning av hur nya arbetssätt kan etableras och bidra till ökad kvalitet och effektivitet 

Undersökningen har genomförts under perioden mars-juni 2022 av en arbetsgrupp med 
företrädare för svensk cancervård utsedd av RCC i samverkan. Datainsamling har skett genom 
enkäter till Nordens strålbehandlingskliniker, analys av tillgänglig statistik och intervjuer med 
företrädare för respektive lands strålbehandling. Resultatet bedöms som entydigt även om den 
korta tid som stått till förfogande har gjort att vissa mer djupgående analyser av önskade områden 
inte kunnat göras. 

Svensk strålbehandling var under stora delar av 1900-talet ledande i världen, vilket även bidrog till 
att en framgångsrik strålteknisk industri växte fram under andra halvan av 1900-talet. Vid 
millennieskiftet var svensk strålbehandling fortfarande bland de ledande i Europa. Där är vi inte 
idag. Flera rapporter under 2000-talet har varnat för konsekvenserna av rekryteringsproblem och 
minskad forskningsaktivitet. 

Föreliggande rapport bekräftar på ett övertygande sätt slutsatser från tidigare rapporter; svensk 
strålbehandling har tappat mark och i Norden har Danmark skaffat sig ett stort övertag på nästan 
alla områden som ingått i jämförelserna.  

Resultatet av jämförelsen med övriga nordiska länder kan ur ett svenskt perspektiv sammanfattas 
i följande punkter: 

1. Det saknas resurssatta cancerplaner som adresserar strålbehandling i Sverige 
2. Styrning, finansiering och uppföljning av sjukvården skiljer sig åt mellan länderna, bland 

annat genom en högre grad av statlig involvering i Danmark och Norge 
3. Det saknas läkare och sjuksköterskor i svensk strålbehandling 
4. Ny teknik och nya behandlingsmetoder sprids i en långsammare takt i Sverige 
5. Forskningsaktiviteten är avsevärt lägre i Sverige jämfört Danmark 
6. Tillgången på utrustning för strålbehandling är avsevärt lägre än i övriga nordiska länder 
7. Tillgänglighetsproblem bidrar till onödiga väntetider på strålbehandling 

Från många företrädare inom svensk strålbehandling framförs önskemål om en samlad satsning 
för att minska gapet till de främsta länderna i Europa.  

Idag ser vi att patienterna påverkas direkt genom sämre tillgänglighet och långa väntetider. 
Konsekvenser av brister inom forskning och utveckling kan komma att bli mätbara i en snar 
framtid. Arbetsgruppen delar den uppfattningen; det samlade resultatet av benchmarkingen 
manifesterar en påtaglig risk att vi snart kan behöva acceptera att svenska patienter inte får del av 
den bästa behandlingen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige har sedan 2009 en nationell cancerstrategi vilken beslutats i riksdagen. Vid sidan av hälso- 
och sjukvårdslagen utgör den grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige och 
syftar till att främja långsiktig utveckling inom en lång rad områden från prevention och tidig 
upptäckt av cancer till alla typer av vård med hög kvalitet, med ett tydligt patientfokus där även 
god tillgänglighet, delaktighet och sammanhållna vårdkedjor betonades, samt en fortsatt 
kunskapsutveckling inom cancervården. I och med cancerstrategin etablerades sex regionala 
cancercentrum (RCC) som stödjer Sveriges 21 regioner i arbetet med att utveckla cancervården. 
RCC samarbetar på nationell nivå genom RCC i samverkan. RCC i samverkan ansvarar för att 
utveckla cancervården enligt intentionerna i cancerstrategin och genom årliga överenskommelser 
mellan regeringen och SKR. 

I överenskommelsen för 2022 gavs RCC i samverkan ett uppdrag att klarlägga var svensk 
strålbehandling står i förhållande till övriga nordiska länder. Bakgrunden är att flera rapporter på 
senare tid pekat på en utveckling inom svensk strålbehandling där kompetensförsörjning är 
otillräcklig för att säkerställa den kliniska verksamheten, liksom för att ta igen förlorad mark i den 
vetenskapliga utvecklingen på området. Samtidigt har antalet patienter ökat och utvecklingen av 
nya behandlingsmetoder och ny teknik inom strålbehandling har accelererat. 

De huvudsakliga områdena för jämförelse är: 

• Tillgång till specialistkompetens inom klinisk strålbehandling, klinisk forskning och 
innovation 

• Jämförelse av behandlingsresultat för lämpliga diagnoser 
• Tillgång på behandlingsutrustning i relation till folkmängd 
• Horisontspaning med inriktning på nya tekniker och behandlingsmetoder 
• Bedömning av hur nya arbetssätt kan etableras och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. 

För att genomföra denna benchmarking utsågs en arbetsgrupp av RCC i samverkan gemensamt 
med företrädare för det nationella chefsrådet i onkologi, Svensk Onkologisk Förening, 
Sjuksköterskor i Cancervård, Svenska sjukhusfysikerförbundet och Svensk strålonkologisk 
Förening. Arbetsgruppen består av: Karin Ahlberg, Johan Ahlgren, Kjell Bergfeldt 
(projektledare), Silke Engelholm, Anna Isaksson, Jörgen Olofsson och Björn Zackrisson. 

Till arbetsgruppen har knutits ett projektstöd från BearingPoint (Konrad Olsson och Jonas 
Aronsson). 

1.2 Om strålbehandling 
Svensk strålbehandling var under stora delar av 1900-talet ledande i världen. En framgångsrik 
strålteknisk industri växte fram under andra halvan av 1900-talet och så sent som vid 
millennieskiftet var svensk strålbehandling fortfarande bland de ledande i Europa. Där är vi inte 
idag. Sverige har på ganska kort tid tappat mark och flera rapporter under 2000-talet har varnat 
för konsekvenserna av rekryteringsproblem och minskande forskningsaktiviteter på området.  
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Idag är strålbehandling en säker och mycket effektiv behandling och motsvarande nästan hälften 
av alla som insjuknar i cancer erbjuds sådan behandling. Strålbehandling kan användas som enda 
behandling eller för att komplettera effekten av andra behandlingar, till exempel för att krympa 
en tumör före operation. 

Flera svenska företag har utvecklats genom nära samverkan med vård och forskning och bidragit 
till den snabba tekniska utvecklingen av modern strålbehandling. 

Strålbehandling är ett multiprofessionellt teamarbete som involverar onkologer, sjukhusfysiker 
och strålsjuksköterskor. Men även andra yrkesgrupper medverkar mer eller mindre direkt i 
behandlingen. 

Strålbehandling har utvecklats snabbt under de senaste decennierna, drivet av tekniska 
innovationer och klinisk forskning. Här är några exempel: 

• Strålfälten kan formas mer exakt, vilket tillåter högre doser som resulterar i mer effektiv 
lokal tumörkontroll samtidigt som man skonar omgivande organ. För patienter med 
huvud-halscancer, minskar detta biverkningar som torrhet i munnen och 
sväljningssvårigheter, vilket har en betydande inverkan på det dagliga livet 

• Genom att ge färre men högre doser under kortare tid (så kallad hypofraktionering) har 
den totala behandlingstiden kunnat halveras för bröst- och prostatacancer, vilket bland 
annat inneburit minskade störningar i patientens vardag. 

• Fler patienter kan dra nytta av effektiv behandling, strålbehandling kan exempelvis 
erbjudas som ett alternativ med liknande effektivitet som operation eller kemoterapi för 
många cancerformer. 

• Strålbehandling kan kombineras med andra behandlingar, exempelvis pågår studier som 
ska visa om strålbehandling i kombination med immunterapi ytterligare kan förbättra 
resultaten. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten inkluderar inte övriga delar av sjukvården och bara delvis den övriga cancervården i 
respektive land. 

Jämförelser med Finland har behövt begränsas till ett mindre antal datapunkter. 

Rapporten inkluderar inte en djupare analys av finansieringsmodellernas eller hälso- och 
sjukvårdslagens eller dess nordiska motsvarigheters eventuella betydelse för cancervårdens och 
strålbehandlingens utformning och resultat. 

Rapporten inkluderar inte en jämförelse av förutsättningarna för finansiering av klinisk 
stråbehandlingsforskning i respektive land. 

Jämförelsen inkluderar inte strålbehandling med radionuklider eller brachybehandling. 
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1.4 Särskilt tack 
Arbetsgruppen vill redan här i inledningen tacka alla som medverkat i framtagandet av rapporten. 
De har ingen del i eventuella brister eller dito missförstånd; ansvaret för dessa ligger helt på den 
arbetsgrupp som genomfört arbetet. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till: 

Chefer, sjukhusfysiker, läkare och strålsjuksköterskor (RTT:s, strålterapeuter) vid Nordens 
strålbehandlingskliniker som besvarat vår enkät och medverkat vid intervjuer. Utan deras hjälp 
hade rapporten inte kunnat ges den omfattning den nu har. Arbetsgruppen har också haft hjälp 
med specifika delar av rapporten och tackar även dem: 

• David Norman, RCC Norr (för hjälp med SVF-data SE) 
• Dorte Johansen, Sundhetsstyrelsen (dito DK) 
• Lotte Strandjord, Helsedirektoratet (dito NO) 
• Petri Sipilä - Finlands strålsäkerhetsmyndighet (STUK) 
• Carola Tilgmann och Matthias Bank (Biblioteks- och IKT-enheten, Lunds Universitet) 

för hjälp med den bibliometriska analysen 
• Professor Crister Ceberg, Lund, professor Lars-Erik Olsson, Lund, professor Björn 

Zackrisson Umeå, docent Anna Bäck, Göteborg och docent Mikael Johansson, Umeå, 
likaså för hjälp med den bibliometriska analysen. 
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2 Arbetssätt 
De länder som jämförs i benchmarking-studien är Sverige, Norge, Danmark och Finland och 
jämförelser görs på nationell nivå. 

Arbetet har genomförts under en viss tidspress varför vissa önskade jämförelser inte kunnat 
göras. Med utgångspunkt i uppdraget kom arbetet att omfatta fem huvudområdena med syfte att 
täcka in olika aspekter på strålbehandling, dessa var: 

• Sjukvårdsstruktur – Strålbehandlingens plats i respektive lands sjukvårdsorganisation, 
inklusive finansieringsmodeller 

• Specialist och forsknings-kompetens – Tillgång på kompetens och forskningsaktivitet 
• Utrustning – Tillgång och utnyttjande av utrustning 
• Nya behandlingsmetoder och tekniker – Nivå av implementering av nya metoder och 

tekniker 
• Jämförelse för behandlingsresultat för lämpliga diagnoser – då det saknas 

jämförbara data för kvalitetsaspekter som överlevnad, biverkningar och livskvalitet har 
jämförelserna begränsats till tillgänglighet med fokus på måluppfyllelse i standardiserade 
vårdförlopp (SVF) och dess nordiska motsvarigheter. 
 

För inhämtande av data och information för jämförelserna användes fyra metoder: 

• Intervjuer – Semistrukturerade intervjuer med 4–5 representanter från berörda länder, 
med god överblick av cancervård i allmänhet och strålbehandling i synnerhet 

• Enkät – Digital enkät som skickades till sjukhus med strålbehandling i berörda länder, 
där svarsfrekvensen var hög: samtliga kliniker i Sverige och cirka 80 procent av klinikerna 
i Danmark och Norge 

• Bibliometrisk studie – Utfördes av en speciellt utsedd professionell grupp med stöd av 
Lunds universitetsbibliotek för att mäta forskningsaktivitet i form av publicerade studier, 
med utgångspunkt i motsvarande analys i en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM 2016:2) 

• Andra tillgänglig data – Från offentligt tillgängliga sammanställningar: SVF-register, 
Strålsäkerhetsmyndigheter i Norge och Finland (DSA & STUK), Clinicaltrials.gov, IAEA 
DIRAC, chefsfysikergruppen i Danmark och den europeiska strålorganisationen ESTRO. 

Där inte annat anges är redovisade uppgifter sammanvägda från de intervjuer som genomförts. 

För att kvalitetssäkra rapporten har ett utkast sänts ut till medverkande i de nordiska länderna 
och till utvalda företrädare för svensk strålbehandling. Deras kommentarer har bidragit till 
rapportens slutliga utformning. Ett 40-tal företrädare för intressenter inom svensk 
strålbehandling har också bjudits in till den workshop som avlutat arbetet med rapporten, där 
ytterligare underlag för rapporten inhämtats. 

En utförligare beskrivning av använda arbetssätt finns i Bilaga A – Metodik. 
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3 Dataresultat 

3.1 Sjukvårdsstruktur 

3.1.1 Organisation och styrning 
Det finns stora likheter mellan hur sjukvården bedrivs i de nordiska länderna. Vården drivs 
offentligt och är skattefinansierad. Ansvaret för att bedriva sjukvård ligger regionalt; i Sverige 
finns 21 regioner, i Danmark fem och i Norge fyra regioner. I Finland genomförs en ny 
regionindelning där man kommer att ha tolv regioner ansvariga för alla vårdnivåer, vilket även 
inkluderar äldrevård.  

Strålbehandling, liksom annan cancervård, ges på sjukhus och är integrerad i den onkologiska 
verksamheten. Strålbehandling är en del av sjukvården i samtliga regioner i Danmark och Norge, 
medan det finns fem svenska regioner som inte tillhandahåller strålbehandling. De har avtal med 
närliggande regioner där strålbehandling ges. 

Vården baseras på nationella vårdprogram framtagna av multiprofessionella expertgrupper. 
Följsamheten till dessa vårdprogram beskrivs som stor i samtliga nordiska länder. 

Uppdraget att bedriva sjukvård regleras genom lagstiftning. I Sverige genom hälso- och 
sjukvårdslagen samt ytterligare ett antal lagar och förordningar, bland annat Kommunallagen, 
vilken ger regioner beskattningsrätt och uppdrag att finansiera och bedriva sjukvård. 

Någon djupare analys av lagstiftningens likheter och skillnader har inte gjorts inom ramen för 
detta arbete, förutom en översiktlig jämförelse av hur sjukvården finansieras. 

I Danmark finansieras all sjukvård av staten liksom specialistvården i Norge, då regionerna saknar 
beskattningsrätt. I Sverige har regionerna rätt att beskatta sin befolkning för att bedriva sitt 
sjukvårdsuppdrag, vilket även omfattar ansvar för kompetensförsörjning och investeringar. I 
Norge bedrivs och finansieras primärvården på lokal nivå, medan Finland kommer att få en 
modell som påminner om den i Danmark med en statlig finansiering av regionernas vårduppdrag. 

Med de statliga anslagen i Norge och Danmark följer också krav på utförande och uppföljning, 
många gånger på en detaljerad nivå (se nedan om SVF). 

Ekonomisk styrning 
Driften av strålbehandlingsverksamheten är i de jämförda länderna baserad på den regionala 
budgeten och inkluderar både personal och utrustning. Behovet av investeringar för att utöka 
verksamheten, nya tjänster, ny behandlingsutrustning och nya lokaler inklusive strålskyddade 
behandlingsrum, bereds i linjeorganisationen och beslutas på den regionala politiska nivån. 

Ersättning av gammal utrustning kan beslutas på förvaltningsnivå om investeringen finns med i 
fastlagd investeringsplan  

I Norge beskrivs hur det stora antalet nya linjäracceleratorer som köptes som följd av 
cancerplanen 1997 (se nedan) under åren 2005–2008 börjar bli ålderstigna och att det varit svårt 
att få fram finansiering för byte av den gamla maskinparken. 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

7 

Ersättning för behandling utförd inom regionen regleras inom regionens budget, och behandling 
som sker utanför patientens region regleras på ett likartat sätt i de olika länderna.  

Uppföljning av strålbehandling 
Jämfört med stora delar av världen kan man säga att den strålbehandling som ges i Norden håller 
en hög nivå: Det finns i stor utsträckning tillgång till modern teknik även om tillgången varierar. 
Men någon samlad bild av hur väl strålbehandlingen i de olika länderna lever upp till kvalitetsmål 
i termer av överlevnad, förekomst och grad av biverkningar samt livskvalitet finns inte tillgängliga 
och har inte varit möjligt att analysera inom ramen för arbetet med denna rapport.  

Fokus har lagts på mätningen av tillgänglighet, utryckt som måluppfyllelse i standardiserade 
vårdförlopp (Sverige) eller pakkeforlöb (i Danmark och Norge). I Finland mäter man ledtider 
med en annan modell, vilket inte tillåtit jämförelser med övriga länder, varför dessa data inte 
tagits med i rapporten. 

I Sverige, Norge och Danmark redovisas SVF-resultaten på ett likartat sätt, genom interaktiva 
webb-rapporter som redovisar måluppfyllnad för olika diagnoser och i de olika regionerna. 
Konsekvenser kopplade till måluppfyllelse varierar. Från 2022 ska målet att 70 procent av alla 
cancerpatienter i Sverige ska vara inkluderade i SVF för att regionerna få fortsatta medel från 
staten. Måluppfyllnad för behandlingsstart är ännu inte villkorad på motsvarande sätt. I Norge 
och Danmark finns tillgängliga data för olika delar av vårdförloppet, från misstanke till beslut av 
behandling, och från beslut till start av behandling. I Sverige redovisas inte denna uppdelning.  

På danska kliniker följs patienter där man inte nått målen upp som en rutinmässig del av 
verksamheten. Vid större avvikelse får ansvariga chefer redovisa orsaken till bristande 
måluppfyllelse till sjukhus- och regionledning, med planer på åtgärder i de fall man inte når 
målen, vilka i sin tur redovisas till Sundhetsstyrelsen på nationell nivå. 

I Norge sammanställs resultaten av Helsedirektoratet och skickas ut till respektive vårdgivare som 
granskar rapporten. Om måluppfyllnaden är låg bedömer man var i vårdkedjan fördröjningen 
ligger, vilket följs upp. Om det är påkallat upprättas en åtgärdsplan med tillhörande uppföljning.  

Strålskyddsmyndigheterna i respektive land har också en viss roll i uppföljningen av 
strålbehandlingen där de säkerställer att verksamheten uppfyller fastställda krav på strålsäkerhet. I 
Norge och Finland ingår även uppföljning av bemanningssituationen på klinikerna.  

3.1.2 Nationella cancerplaner 
Utvecklingen av cancervården i Sverige baseras på en nationell cancerstrategi som fastställdes av 
riksdagen 2009. Cancerstrategin nämner att det finns en fortsatt potential för utveckling av 
strålbehandlingen, men bland de många förslagen och åtgärderna nämns inte strålbehandling 
specifikt. Regionalt finns cancerplaner som i vissa delar behandlar strålbehandling, men de 
regionala cancerplanerna har inte medfört några övergripande satsningar eller förbättringar på 
strålbehandlingens område. 

Norge fick en nationell cancerplan 1997. Denna resulterade i en kraftig utbyggnad och 
modernisering av utrustningen vid de norska sjukhusen. Medel för nya linjäracceleratorer tillkom 
i de efterföljande årens anslag till sjukvården. Några medel för ytterligare bemanning fanns inte 
med i cancerplanen. I samtliga intervjuer som genomförts i arbetet med denna rapport har man 
betonat den stora betydelse för utvecklingen av norsk strålbehandling som cancerplanen haft, 
även om det nu är 25 år sedan. 
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Danmark har haft fyra nationella cancerplaner där de två första (2000 och 2005) innehöll 
omfattande satsningar på strålbehandling. Utgångspunkten var också annorlunda än i övriga 
nordiska länder; de resultat som den danska cancervården uppvisade var betydligt sämre än i 
andra europeiska länder; överlevnaden i flertalet cancersjukdomar var exempelvis betydligt sämre 
än i Sverige. Cancerplanerna var omfattande och inkluderade finansiering av en stor ökning av 
anslag för inköp av ny utrustning och även inkluderade medel för nyanställningar och forskning. 

För denna satsning användes en modell för nyckeltal där man specificerade antalet läkare, 
sjukhusfysiker, sjuksköterskor med flera kategorier. I och med införandet av SVF i den andra 
cancerplanen tillfördes ytterligare medel för personal med syfte att klara ledtiderna även vid 
toppar i tillflödet av patienter. Det benämndes "buffert capacity", en förhöjd grundbemanning 
som innebar att personalen på strålbehandlingsavdelningarna dimensionerades att vara 20 
procent högre än det medelvärdesbaserade kapacitetsbehovet för att täcka in variationen i 
verksamheten, semester och tjänstledighet, samtidigt skulle det ge utrymme för de som får 
möjlighet att bedriva forskningsprojekt att komma loss från det kliniska arbetet (Tabell 1).  
Underlaget kommer från “Acceleratorrapport 1” från 1999, vilken föregick den första danska 
cancerplanen. 
Tabell 1. Ursprunglig normerad bemanning per linjäraccelerator enligt den danska modellen för 
“buffert capacity”. 

Yrkestitel Normering 
(antal) 

Avdelningsläkare 2,93 

Sjuksköterska 7,80 

Läkarsekreterare 2,10 

Sjukhusfysiker 1,76 

Radiografer 0,58 

Elektroniktekniker 1,17 

Övrig personal 0,82 

Total 17,16 

Enligt uppgift finns denna förhöjda grundbemanning ännu kvar i verksamheternas 
personalbudget även om den ligger på en lägre nivå, 14 procent enligt en uppgift. 
Cancerplanerna har också medfört satsningar på forskning och utveckling. Ett antal post doc-
tjänster på halvtid för disputerade läkare och fysiker finansierades. Dessa yngre forskare innehar 
idag en stor del av de nio professurer för läkare och ett nästan lika stort antal för fysiker inom 
området som finns i Aarhus, Odense, Köpenhamn och de andra universitetssjukhusen. 

3.1.3 Samverkan 
Nationell och regional samverkan kring forskning inom strålbehandling har funnits länge i viss 
omfattning för vissa diagnoser, exempelvis barncancer och huvud-halscancer. Samverkan inom 
svensk strålbehandling har också förbättrats de senaste åren, bland annat sedan Skandionkliniken 
startade 2015. När det gäller internationell samverkan och medverkan i internationella grupper, 
som den europeiska multiprofessionella strålbehandlingsorganisationen ESTRO, har Danmark en 
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betydligt större representation än övriga nordiska länder. Nästan inga svenskar medverkar 
exempelvis i ESTRO:s expertgrupper (www.estro.org).   

Samverkan där sjukhus och kliniker i olika delar av landet hjälper varandra att behandla patienter 
vid teknikproblem eller köbildning har utvecklats senare år och beskrivs finnas i alla undersökta 
länder.  

I Sverige, Norge och Danmark finns diagnoser där behandlingen beskrivs som högspecialiserad 
cancervård. Processen att ta fram vilka diagnoser som ska omfattas av denna beskrivning och där 
beslut fattas om vilka enheter som ska bedriva denna verksamhet är relativt likartad och bygger 
på en multiprofessionell samverkan där frågor om kapacitet och tillgång till kompetens respektive 
utrustning läggs samman. Följsamheten till beslut om högspecialiserad strålbehandling beskrivs 
som hög vid intervjuerna med företrädarna för Danmark och Norge. 

Den skillnad vi ser är att den danska modellen bygger på en revision av utfallet som genomförs 
vart femte år då resultatet av verksamheten bedöms på nationell nivå. Sundhetsstyrelsen kan då 
fatta beslut om ändrad tilldelning av högspecialiserad vård. Besluten kan innebära att flera kliniker 
ges uppdraget, vilket nyligen skedde i fråga om stereotaktisk strålbehandling på basis av att både 
teknik och kompetens utvecklats i flera verksamheter. Det har också hänt att en klinik fråntagits 
ett uppdrag på basis av brist på kompetens eller någon annan av de beslutsgrundande faktorerna. 

Ett annat exempel på samverkan som nämnts i arbetet med rapporten och som utvecklats på 
senare år i Danmark är gemensam upphandling av ny utrustning för strålbehandling för flera 
sjukhus i samma region, något som bedöms ha bidragit till bättre kvalitet och pris. 

Stödstrukturer 
Det har under 2000-talet etablerats stödstrukturer kring cancervården genom centrala initiativ 
från statsmakterna i både Danmark och Sverige. Motsvarande strukturer har inte etablerats i 
Norge eller Finland. 

I Sverige bildades Regionala Cancercentrum (RCC) som ett resultat av den nationella 
cancerstrategin från 2009 och gavs i uppdrag att arbeta för att cancerstrategins fem övergripande 
mål: 

1. Att minska risken för insjuknande i cancer 
2. Att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer 
3. Att förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos 
4. Att minska regionala skillnader  
5. Att minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.  

Under senare år har prevention och tidig upptäckt kommit att betonas alltmer. Även barncancer 
har fått ett särskilt anslag inom ramen för den nationella överenskommelsen för cancer.  

Den nationella inriktningen ska kunna tjäna som ett underlag när RCC uppdaterar de regionala 
cancerplanerna. Frånsett den nu pågående satsningen på en jämförelse av strålbehandlingen i de 
nordiska länderna och en nationell arbetsgrupp som tillsattes 2021 med uppdrag att skapa 
underlag för en nationellt likvärdig utbildning för specialistsjuksköterskor inom strålbehandling 
har inte RCC nationellt genomfört några övergripande satsningar på strålbehandling. 

DCCC i Danmark 

http://www.estro.org/
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DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center är ett nationellt samarbete kring forskning och 
behandling, vilket inrättats av Sundhetsministeriet samt de danska regionerna som en del av den 
fjärde cancerplanen. Syftet är att: 

• Stärka det nationella samarbetet inom cancerområdet från forskningens alla delar till det 
dagliga kliniska arbetet 

• Snabb omsättning av forskningsresultat till klinisk praxis, så att ny kunskap och nya 
behandlingsmetoder delas snabbare och mer systematiskt över hela landet 

• Hög och enhetlig kvalitet på behandlingen i alla delar av cancervården 
• Attrahera extern forskningsfinansiering och expertis. 

Inom ramen för DCCC finns en stödstruktur för forskning kring strålbehandling, Nationellt 
center för stråleterapi. Alla onkologkliniker i Danmark som tillhandahåller strålbehandling, samt 
alla universitet i Danmark är engagerade i arbetet. Dessutom finns ett nära samarbete med de 
danska multidisciplinära diagnosgrupperna kring kliniska protokoll för att utveckla och förbättra 
cancerbehandlingen. Samarbetet inkluderar även kompetens inom fysik, biologi, statistik och 
epidemiologi. Totalt är det över 150 aktiva forskare och kliniker involverade i forskningen vid 
centret. (Även Center for Nuklear Teknik vid DTU Nutech och Danska Center for Partikelterapi 
är del av organisationen). 

Forskningscentret är inte permanentat utan finansieras genom bidrag från Kraeftens Bekempelse 
(motsvarigheten till Cancerfonden). (https://www.straaleterapi.dk/) 

Förutom forskningscenter för strålbehandling finns inom ramen för DCCC elva forskningscenter 
för stöd och samverkan kring cancerforskningen, exempelvis center för forskning kring 
immunterapi och center för lungcancer, samt center för jämlik vård. 

Vårdprogramgrupper 

De multiprofessionella vårdprogramgrupperna har stor betydelse för vilken vård som 
cancerpatienterna erhåller. Vårdprogrammen innehåller evidensbaserade och starka 
rekommendationer för ett stort antal cancerdiagnoser, rekommendationer som omfattar diagnos, 
behandling och uppföljning.  

Vid jämförelse av vårdprogrammens utformning ses en skillnad mellan Danmark och Sverige, där 
strålbehandling ges ett både större och djupare utrymme i de danska vårdprogramgrupperna än 
de svenska. Det kan exemplifieras av att detaljnivån på beskrivningen av vilken strålbehandling 
som ska ges är betydligt högre i de danska vårdprogrammen. 

Protonbehandling 
Som ett exempel på hur en stor nationell satsning på avancerad teknik vid strålbehandling 
introduceras presenteras här en kortfattad beskrivning hur protonbehandling planeras och startas 
i Sverige, Norge och Danmark. 

I Sverige bedrivs protonbehandling på Skandionkliniken i Uppsala, vilken ägs och drivs av 
Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS), bildat 2006 av de sju regioner som har 
universitetssjukhus. Kommunalförbundet bildades som ett resultat av en lång diskussion som 
bland annat klargjorde att ingen enskild region var beredd att göra en sådan satsning, det 
handlade om en dryg miljard kronor. KAS genomförde en upphandling och finansierade 
byggandet av anläggningen genom upptagandet av lån. Budgeten baseras på ett avtal om fast 
abonnemang med samtliga regioner i landet samt på en kostnad per fraktion som debiteras 
remitterande klinik. Anläggningen öppnades 2015 och patienttillströmningen motsvarade under 

https://www.straaleterapi.dk/
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första åren inte högt ställda förväntningar och den uttalade målsättningen att 80 procent av 
patienterna skulle vara del av kliniska studier. Orsakerna till denna långsamma utveckling kan inte 
klarläggas på djupet inom ramen för detta arbete, men man kan konstatera att inga särskilda 
medel avsattes för att finansiera dessa studier. De skulle initieras på respektive klinik och 
finansieras på sedvanligt sätt med externa medel.  

Vilka patienter som skulle vara lämpade för protonbehandling diskuterades i nationella 
diagnosgrupper som bildats med syfte att identifiera lämpliga patienter och ta fram studier på de 
olika diagnosområdena. 2021 startade 279 svenska patienter behandling, en ökning med fem 
procent jämfört med 2020. 18 utländska patienter startade sin behandling under samma tid. Det 
pågår för närvarande sex studier i Sverige. 27 av 239 (11 %) vuxna svenska patienter inkluderades 
i en vetenskaplig studie.  

I Danmark fattades beslut om byggandet av en protonanläggning på nationell nivå och 
finansiering och medel för bemanning och forskning kom genom en statlig satsning samt 
särskilda medel från en forskningsstiftelse. Bland annat erhölls 25 miljoner danska kronor för att 
etablera en nationell struktur för stöd till kliniska studier (DCCC). En del av dessa medel 
användes till att finansiera en person från de nationella vårdprogramgrupperna som på deltid (20 
procent) kunde arbeta med att ta fram underlag för beslut om kliniska studier.  

Enligt uppgifter från det danska protoncentret, vilket startade 2019 och är en del av 
universitetssjukhuset i Aarhus, är cirka 80 procent av patienterna som behandlats 2021 (n=200) 
del av kliniska studier. 

Driften av protoncentret finansieras på ett liknande sätt som i Sverige med undantag av att de tre 
första åren skulle vara kostnadsfria för de kliniker som skickar patienter. 

Norge har genom beslut i stortinget beslutat bygga två protoncenter, ett i Oslo och ett i Bergen. 
Det i Oslo planeras för start i december 2024 och det i Bergen under våren 2025. En mindre del 
av kostnaden finansieras inom ramen den regionala sjukvårdsbudgeten medan större delen 
finansieras genom den statliga sjukvårdsbudgeten.  

En extra satsning på utökade utbildningsplatser för strålterapeuter och radiografer 
(röntgensjuksköterskor) görs också inför start av de två anläggningarna, som båda organisatoriskt 
kommer att vara del av respektive universitetssjukhus. 

Ansvaret att identifiera lämpliga patienter för protonbehandling ligger på landets professionella 
grupper, motsvarande vårdprogramgrupper i Sverige. Inga särskilda medel för detta arbete eller 
för att finansiera studier på området har beslutats. 

I Finland finns ingen planerad protonsatsning. I stället har man vid Helsingfors 
Universitetssjukhus valt att satsa på en helt annan och relativt oprövad teknik, Boron neutron 
capture therapy (BNCT). Syftet är att med en annan metod än protoner uppnå liknande mål, att 
öka dosen till tumören, samtidigt som man minskar den till normal vävnad. En anläggning för 
detta ändamål är planerad att starta i Helsingfors under hösten 2022. 
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3.2 Specialist- och forskningskompetens 

3.2.1 Kompetenstillgång 
De kompetenser som behövs för att bedriva strålbehandling är i en mening generella och 
jämförelsen mellan de nordiska länderna har inte visat några stora skillnader. Det finns dock 
smärre skillnader, bland annat i fråga om vilken grundutbildning behandlingspersonalen har.  

Läkare 

De läkare som arbetar inom cancervården i Norden är kliniska onkologer, en specialistkompetens 
som även finns i Storbritannien och ytterligare något land i Nordeuropa och innebär en minst 
femårig utbildning för att bli specialist.  Då erhålls en bred kompetens som inkluderar både 
strålbehandling och medicinsk behandling av cancer. Den breda kompetensen ställer krav på 
fortbildning för att fullt ut behärska specifika diagnos- och behandlingsområden för att 
självständigt klara arbetet. 

Någon organiserad fortbildning med fokus på strålbehandling finns inte i något av de nordiska 
länderna, men de danska onkologerna medverkar i betydligt högre utsträckning än svenska läkare 
i de europeiska kurser som ordnas av den multiprofessionella strålorganisationen ESTRO, enligt 
intervjusvaren i undersökningen. 

Att kvantitativt jämföra tillgången till specifik strålkompetens bland läkarna i de nordiska 
länderna har visat sig mycket svårt då de flesta som arbetar med och behärskar strålbehandlingen 
på en högre nivå ändå delar sin tid med andra arbetsuppgifter. Tidigare beräkningar har pekat på 
att det kan finnas 60–80 onkologer i Sverige med en sådan kompetens, ett antal som bara 
marginellt ökat sedan SBU-rapporten om strålbehandling presenterades i början av 2000-talet 
(Svensk strålbehandling tappar mark – underlag för en nationell strategi för att stärka svensk strålbehandling), 
medan det totala antalet specialister i onkologi mer än fördubblats under samma tid. Motsvarande 
beräkningar har inte gjorts i andra länder. I en dansk rapport rörande strålbehandling och 
tillgänglighet från 2017 uttalades en bestämd uppfattning att antalet med specifik strålkompetens 
inte kunde beräknas på ett meningsfullt sätt (Analyse af kapacitetsanvendelsen på kræftområdet).  

I intervjuer och enkäter har bristen på strålkompetenta läkare angivits som ett generellt problem i 
Sverige och Finland men inte i de andra länderna. 

Behandlingspersonal 

I Sverige rekryteras behandlingspersonalen i huvudsak bland sjuksköterskor med en treårig 
grundutbildning som sjuksköterska och som genomgår en påbyggnadsutbildning i 
strålbehandling. I mindre utsträckning rekryteras röntgensjuksköterskor, vilka också har en treårig 
utbildning och ges en tilläggsutbildning i strålbehandling. I Finland är radioterapeuter (RTT) en 
egen fristående utbildning som inte baseras på kompetens som sjuksköterska.  

I Danmark rekryteras behandlingspersonalen i huvudsak bland röntgensjuksköterskor 
(radiografer) med en tvåårig grundutbildning följd av en obligatorisk 1,5 års 
påbyggnadsutbildning inom strålbehandling eller radiologi. I Norge arbetar radiografer 
(röntgensjuksköterskor) med en 1-årig vidareutbildning i strålbehandling. I Sverige finns 
utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling på flera platser men är inte enhetlig.  

En arbetsgrupp arbetar för närvarande på uppdrag av RCC med att ta fram en gemensam 
utbildningsplan för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor med inriktning mot 
strålbehandling, motsvarande ett års studier. Övergripande syfte med utbildningen är att skapa 
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fördjupade kunskaper inom sjuksköterskans respektive röntgensjuksköterskans 
kompetensområde utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och skapa förutsättningar att även 
behärska den alltmer komplicerade tekniken som fordras för att ge en patientsäker 
strålbehandling. 

Sjukhusfysiker  

För att bli legitimerad sjukhusfysiker i Sverige krävs en sjukhusfysikerexamen som i sin tur 
innehåller fem år av studier inom främst matematik och fysik med särskilt fokus på 
strålningsfysik och dess medicinska tillämpningar. Examen ska även innehålla en period av klinisk 
praktik. 

Sjukhusfysiker som har gått igenom viss vidareutbildning ska efter ansökan få bevis om 
specialistkompetens enligt patientsäkerhetslagen. Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag att 
utforma specialistutbildning för sjukhusfysiker, men detta är ännu ej slutfört. Tills vidare gäller att 
man efter två år kan ansöka om att få genomgå ett målinriktat fortbildningsprogram som drivs av 
professionsföreningarna. Strålbehandling är en av tre inriktningar och efter fem år av 
handledning går det efter bedömning att bli godkänd. 

Utbildningen till sjukhusfysiker skiljer sig något i de nordiska länderna, bland annat finns 
skillnader i fördelningen mellan teoretiska kurser och klinisk praktik. 

Uppgiften finns inte belagd i siffror, men det finns en uppfattning att sjukhusfysiker är en 
yrkeskategori inom vården där en relativt sett ganska stor andel genomgår forskarutbildning och 
disputerar. 

Strålklinikers tillgång på personal 

Tillgången på personal på respektive strålbehandlingsavdelning och i respektive land har 
uppskattats genom frågor i den enkät som använts, med undantag av Finland där siffrorna 
kommer från den finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK. Svaren har sammanställts i 
nedanstående diagram. Med hänvisning till ovanstående beskrivning av svårigheterna att mäta 
antalet läkare har jämförelserna för denna yrkesgrupp inte kunnat redovisas på ett rättvisande 
sätt. 

Den upplevda tillgången på personal har efterfrågats i enkäten och i Sverige anger en 
överväldigande majoritet av onkologklinikerna en brist på personal, främst läkare och 
behandlingspersonal, medan det är avsevärt färre kliniker i Danmark och Norge som anger 
tillgången på personal som ett problem i dagsläget.  

Även för övriga yrkesgrupper finns vissa osäkerheter vid jämförelser av resultaten från enkäten. 
Norge förefaller ha en något högre bemanning av sjukhusfysiker och behandlingspersonal 
(sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och strålterapeuter) både per linjäraccelerator och 
relaterat till antalet patienter, medan Danmark har cirka tio procent fler 
sjuksköterskor/motsvarande än Sverige och relationen är den omvända när det gäller 
sjukhusfysiker.  
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Figur 1. Tillgång av fysiker och sjuksköterskor per linjäraccelerator 

 
Figur 2. Tillgång av fysiker per 1000-tal behandlade unika patienter 

I tabellen redovisas endast medelvärdet för antalet strålsjuksköterskor/motsvarande men 
resultatet från enkäten visade också att i Sverige är det en betydligt större spridning av antalet 
anställda på strålbehandlingsavdelningarna, det finns kliniker med både färre och betydligt fler 
anställda än i övriga länder, där man ligger mer samlade runt medelvärdet.  

I de jämförda länderna har nära hundra procent av behandlingspersonalen en utbildning i 
strålbehandling. I Sverige har en större andel också en utbildning som specialistsjuksköterskor i 
onkologi. 

3.2.2 Forskning och utveckling 
Jämförelser av aktiviteterna inom den kliniska strålbehandlingsforskningen visar på stora 
skillnader mellan länderna, framför allt mellan Danmark och övriga länder. 

I de rapporter som tidigare beskrivit situationen i Sverige påpekas en brist på handledare, seniora 
forskningsmeriterade läkare som kan initiera studier, handleda doktorander och söka 
forskningsmedel. 

Räknar man seniora forskningsmeriterade läkare (professorer) med huvudsaklig inriktning inom 
området finns fyra professorer i Sverige. De är i begränsad omfattning fortfarande aktiva även 
om tre av dem har nått pensionsåldern (>67 år). I Danmark finns nio professorer med 
huvudsaklig forskning inom strålbehandling, där flertalet är betydligt yngre än 67 år. I Norge och 
Finland finns inga professorer inom strålonkologi. 

Rapporten har i detta avsnitt fokuserat på klinisk forskning, vilket är beroende av forskande 
läkare med senior kompetens, därför har rapporten inte jämfört antal professorer inom 
sjukhusfysik, där forskning även kan vara preklinisk.  

Återväxten i form av yngre men ändå meriterade läkare/forskare i Sverige, är också begränsad, 
vilket kan exemplifieras av att man under flera år försökt rekrytera en professor i onkologi med 
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inriktning mot strålbehandling vid Uppsala universitet, men inte funnit någon kandidat. 
Rekryteringen är nu inriktad mot att rekrytera en lektor med motsvarande tjänstebeskrivning. 

Förutsättningarna är också olika, både vad avser organisation och resurser. I Danmark har flera 
av de fyra cancerplaner som beslutats av folketinget innehållit särskilda satsningar på forskning 
inom strålbehandling, vilket bland annat lett till utvecklingen av ett nationellt forskningscentrum 
för strålbehandling inom ramen för DCCC där alla kliniker som ger strålbehandling medverkar.  

Motsvarande centralt finansierade satsningar har inte gjorts i övriga nordiska länder. I Sverige har 
dock Cancerfonden uppmärksammat ämnesområdet strålbehandling och gjort riktade utlysningar 
både 2021 och 2022. 

I figurerna 4–6 illustreras olika aspekter på forskningsaktiviteten på strålområdet. Figur 3 visar 
antalet insända abstract till det vetenskapliga programmet vid den europeiska strålorganisationen 
ESTRO:s årliga möten. Där ses en klar dominans för Danmark, även om siffrorna för 2022 
inkluderar en särskild satsning då det årlig ESTRO-mötet hölls i Köpenhamn. 

 
Figur 3. Antalet insända abstracts till det vetenskapliga programmet vid ESTRO 2019-2022 

Kliniska studier  

Deltagandet i kliniska studier efterfrågades i enkäten och antalet kliniska studier som varje klinik 
deltar i visar att de danska strålbehandlingsklinikerna deltar i betydligt fler egna, nationella och 
internationella studier. Se Figur 4. I Sverige och Norge är spridningen stor och det finns enstaka 
kliniker som ligger på en hög nivå, medan flertalet har ett lägre deltagande i kliniska studier än i 
Danmark.  
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Figur 4. Deltagande i kliniska studier i genomsnitt per klinik och land 

Samma bild ges vid en kartläggning av antalet kliniska studier rörande strålbehandling registrerade 
på clinicaltrials.gov (det finns regulatoriska krav på att alla kliniska studier ska redovisas där). 
Danmark är betydligt mer aktivt än övriga nordiska länder både i absoluta tal och i relation till sin 
storlek. 

 

De olika värden i figurerna består av:  

A. Antal pågående och planerade studier funna på termerna "radiotherapy", "interventional 
study" och respektive land.  

B. Antal studier där interventionen inkluderar ”radiotherapy” och med den ansvarige 
(Primary investigator, PI) verksam i respektive land. 

 
Figur 5. Antal registrerade kliniska studier rörande strålbehandling 

Vårdvetenskaplig forskning 

Den vårdvetenskapliga forskningen med inriktning mot patienter som erhåller strålbehandling 
har kontinuerligt utvecklats under de senaste åren och i Sverige finns idag flera personer på 
professors- och docentnivå inom vårdvetenskap som är inriktade på strålbehandling. Forskarna 
på detta område har också erhållit betydande forskningsanslag vilket skapar förutsättningar för en 
fortsatt utveckling av kompetens och kunskap på området.  

Forskningen omfattar studier som framför allt fokuserar på patientrapporterade data och 
genererar kunskap om vårdande i samband med strålbehandling vid cancersjukdom. Forskningen 
omfattar också bevarande, befrämjande och återhämtning, liksom på sociokulturella aspekter. 
Resultaten från forskningen publiceras i vetenskapliga tidskrifter, integreras i undervisning och 
implementeras i vården. Inom forskningen tillämpas både kvalitativa och kvantitativa 
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forskningsmetoder i syfte att förstå, tolka och förklara komplexa förhållanden i relation till hälsa 
och vårdande samt förutsäga skeenden och utvärdera effekter av vård och behandling. 

Forskning inom vårdvetenskap inriktad mot strålbehandling är inte lika utvecklad i övriga 
nordiska länder. I Norge finns det fem disputerade radiografer, men inga professorer. De 
områden de disputerat i är radiografi, dosplanering samt omvårdnad. Samordning och en tydlig 
organisation av den forskning som bedrivs av radiografer i Norge saknas. I Danmark finns flera 
disputerade och även professorer inom områden som kan definieras som vårdforskning men 
ingen med inriktning mot strålbehandling. 

Bibliometrisk studie 

Den primära indikatorn i SSM-rapporten från 2016 var antal publikationer per år under perioden 
1994–2013. Sökkriterierna var valda för att fånga prospektiva, randomiserade studier med en 
vetenskaplig frågeställning relaterad till strålbehandling. Studierna räknades som svenska om 
åtminstone en av författarna var kopplad till en svensk klinik/universitet. Resultaten pekade på 
att både Danmark och Sverige hade en lägre utvecklingstakt än Nederländerna och Storbritannien 
under denna period. 

Då man ansåg att resultaten kunde innehålla ”false compliance” genomfördes en mer grundlig 
analys av de svenska publikationerna. De av sökningen erhållna svenska studierna granskades av 
en expertgrupp. Studier där RT var likartad i båda behandlingsarmarna exkluderades och man 
syftade att identifiera studier som undersökte olika aspekter av extern strålbehandling 
(fraktionering, timing, doser, volymer och tekniker) samt strålbehandlingens roll, vilka då kunde 
inkluderas. Totalt identifierades 43 studier under denna 20-årsperiod utan någon trend som 
pekade på ökning eller minskning över tid. 

I den nu genomförda analysen har expertgruppen tagit fram en bruttolista av artiklar publicerad 
2014–2020 baserad på samma sökkriterier som i SSM-rapporten. 

 
Figur 6. Bruttolista på antalet publicerade artiklar per land och år, samt trend för respektive år 

Fördelat över tid visar denna analys en väsentligen oförändrad utveckling där Sverige producerar 
något fler vetenskapliga artiklar än våra grannländer varje år, medan Danmark kan uppvisa en 
svag, men ändå uppåtgående, trend. 
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I den andra delen av den bibliometriska undersökningen granskade expertgruppen dessa totalt 
1251 artiklar (Finland 106, Norge 253, Danmark 402 och Sverige 490) för att identifiera 
randomiserade studier som undersökte olika aspekter av extern strålbehandling och innehöll 
patienter, varvid exempelvis studier om radionuklidbehandling exkluderades. Samma metod som 
i SSM-rapporten användes och efter att expertgruppen gått igenom samtliga publicerade studier 
från respektive land och fann då 37 svenska studier, 33 norska, 6 finska och 24 danska, som 
uppfyllde ovan nämnda kriterier. 

3.3 Utrustning 
Extern strålbehandling ges i behandlingsrum med linjäracceleratorer. Figur 7 redovisar antalet 
linjäracceleratorer i relation till landets befolkning samt i absoluta tal. Sverige har en 
linjäraccelerator med inbyggd magnetkamera (MR linac), medan Danmark har tre. Finlands första 
MR linac är planerad att tas i bruk hösten 2022 i Helsingfors. 

 

 
Figur 7. Antal linjäracceleratorer per miljon invånare i respektive land 

Antalet behandlade patienter och antalet utförda dagliga behandlingar (fraktioner) redovisas i  

Figur 8. 

 

Figur 8. Antal behandlingsfraktioner och unika patienter per land och år 
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Utnyttjandet av varje tillgänglig linjäraccelerator visas i Figur 9. Resultatet ger en bild av små och 
marginella skillnader i utnyttjande av varje maskin. Preliminära norska data från 2021 för antalet 
utförda fraktioner indikerar att siffrorna endast har ändrats marginellt, och därför inte påverkar 
jämförelsen. För de norska siffrorna finns också en marginell underskattning då man inte 
redovisar patienter i slutenvård som får strålbehandling. 

 
Figur 9. Nyttjande av linjäracceleratorer sett till antal fraktioner och patienter per år 

Enkäten visar att det i Sverige, Danmark och Norge finns fyra, två respektive tre kliniker med 
behandlingsrum som helt eller delvis är stängda på grund av personalbrist. En majoritet av 
enkätsvaren pekar också på att man ser behov av ytterligare behandlingsrum inom fem år. 

3.4 Nya behandlingsmetoder och tekniker 
I enkäten som skickade ut till samtliga kliniker efterfrågades i vilken utsträckning sex relativt nya, 
men ändå kliniskt etablerade, tekniker för strålbehandling har implementerats i respektive land. 
Grönt i Figur 10 innebär att tekniken används i klinisk rutin, gult att man provar tekniken, men 
än så länge för ett fåtal patienter. Rött visar att tekniken inte introducerats.  
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Figur 10. Nivå av implementering för respektive ny behandlingsmetod och teknik på respektive 
strålklinik 

Nya behandlingsmetoder och tekniker som har undersökts: 

A. Andningsstyrd behandlingsstråle 
B. Bildtagning under pågående behandling (triggered imaging) 
C. Targetritning på 4D-bildserier 
D. Patientpositionering med 6 DoF-behandlingsbord 
E. Adaptiv strålbehandling baserad på bildtagning i behandlingsrum (t.ex. CBCT) 
F. Automatisk modellbaserad (Atlas, AI etc.) volymkonturering inför dosplanering 

Vid jämförelsen kan hänsyn tas till att vi har enkätsvar från samtliga sjukhus i Sverige men saknar 
data för två mindre sjukhus i Danmark och två likaledes mindre sjukhus i Norge. Arbetsgruppens 
bedömning är att det endast påverkar resultatet marginellt. 

3.5 Jämförelse av behandlingsresultat för lämpliga 
diagnoser 

3.5.1 Dataunderlag 
Data som ligger till grund för analysen är från 2021 och för Sverige redovisas 2997 vårdförlopp 
där patienterna genomgick strålbehandling som första behandling. Det totala antalet patienter 
som genomgick standardiserade vårdförlopp var 21 528.  
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Motsvarande antal vårdförlopp för strålbehandling från 2021 var för Norge 1736 och för 
Danmark 3230 under 2021. För Norge finns det inget eget vårdförlopp för analcancer utan 
patienterna inkluderas och följs upp i vårdförloppet för tjock- och ändtarmscancer. 

I samtliga förlopp registreras tiden till start av första behandling. Strålbehandling som ges efter 
exempelvis kirurgi redovisas därför inte i denna statistik. 

3.5.2 Väntetider och måluppfyllnad 
Det mål som eftersträvas i Sverige är att 80 procent av de patienter som genomgår ett 
standardiserat vårdförlopp ska starta sin behandling inom stipulerad tid. För Norge är målnivån 
70 procent, medan Danmark har ett långsiktigt mål på 90 procent. Figur 11 visar i hur stor 
utsträckning patienterna erhåller behandlingen i rekommenderad tid. 

Figur 12 visar att rekommendationerna för vårdförloppens längd inte skiljer sig nämnvärt mellan 
länderna, varför skillnader i måluppfyllelse inte beror på vårdförloppets längd. 

 
Figur 11. Måluppfyllnad för SVF vid strålbehandling för utvalda diagnoser för 2021 
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Figur 12. Rekommenderad maxledtid för start av strålbehandling i respektive land angivet i 
dagar 

 
Figur 13. Spridning av väntetid i antalet dagar för olika diagnoser och länder för 2021. 
Staplarna inkluderar andra och tredje kvartiler, med median-värden. Röda streck visar 
målnivån i dagar för respektive SVF 

Ovanstående Figur 13 visar spridningen av väntetiden för patienterna i de olika vårdförloppen. 
Generellt kan sägas att spridningen i väntetid är större i Sverige än i Norge och Danmark. 

I analysen av måluppfyllelse inom ramen för SVF analyserades också eventuella skillnader under 
det undersökta året (2021). Några tydliga variationer i måluppfyllelse under året kunde inte ses.  
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4 Diskussion / 
Kommentarer 

I detta avsnitt sammanfattas och kommenteras de redovisade resultaten från benchmarkingens 
olika huvudområde. 

Då arbetet har genomförts under en viss tidspress har möjligheter saknats att mer djupgående 
belysa effekter och konsekvenser av de skillnader som kan ses undersökningen, dit hör 
exempelvis sjukvårdens organisation och struktur samt skillnader i forskningsfinansiering och 
utbildningssystemens uppbyggnad. Inte heller eventuella skillnader i arbetssätt och lokal 
organisation har kunnat beskrivas och analyseras fullt ut. På grund av den korta tid som stått till 
förfogande saknas också jämförelser med Finland på flera områden; tiden har inte räckt till för att 
etablera de kontakter som varit önskvärda för att beskriva finsk strålbehandling på alla punkter 
som övriga länder kunnat redovisa. 

4.1 Sjukvårdsstruktur 
Det finns mycket som förenar de nordiska länderna, men också en del som skiljer. Sverige och 
Finland kännetecknas av en påtaglig decentralisering, medan Norge och Danmark har betydligt 
färre regioner och därmed en mer centraliserad sjukvård. De senare ländernas organisation 
utmärks av statligt uppdrag och finansiering, där det danska systemet också inkluderar en hårdare 
statlig styrning som även inkluderar uppföljning.  

Den svenska modellen utmärks av det landstingskommunala självstyret, det vill säga att 
regionerna har rätt att ta ut landstingsskatt och ansvarar för att tillgodose befolkningens behov av 
hälso- och sjukvård. Därtill har regionerna rätt att besluta om sjukvårdens innehåll. Den 
nationella tillsynen bedrivs av statliga myndigheter, framför allt Socialstyrelsen, som kan utdela 
viten samt dela ut eller dra in rätten att bedriva högspecialiserad vård. Staten använder sig 
dessutom av riktat och delvis villkorat ekonomiskt stöd till regionerna 

Förekomsten av resurssatta cancerplaner nämns i intervjuerna som viktiga för en snabb 
expansion av tillgänglig utrustning, både i form av behandlingsrum och linjäracceleratorer, men 
också annan teknisk utrustning för exempelvis bildtagning. I Danmark innehöll cancerplanerna 
också finansiering av ny personal, samt resurser och stödstrukturer för klinisk och preklinisk 
forskning på strålbehandlingsområdet. Det danska forskningscentret för strålforskning beskrivs i 
intervjuer ha betytt mycket för den fortsatta utvecklingen av dansk forskning på området. 

För att säkerställa en adekvat bemanning av strålbehandlingsavdelningarna användes i Danmark 
nyckeltal i enlighet med en normeringsmall som angav hur många personer med olika nödvändiga 
yrken som skulle finnas. Bemanningen dimensionerades på basis av en förstärkt grundbemanning 
och begreppet “buffertkapacitet” introducerades med syfte att verksamheten skulle klara 
fluktuationer i patientflödet. Ett annat syfte med en sådan bemanning är att den personal som får 
forskningsfinansiering också får möjlighet att köpas ut från den kliniska tjänstgöringen. 

Ett område där man också ser en konsekvens av skillnader i sjukvårdsstrukturen i Sverige och 
Danmark är etableringen av protoncentra, vilket i Danmark innefattade resurser till den kliniska 
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forskningen genom särskilda medel för stöd till forskning och infrastruktur för forskning, samt 
möjlighet att få medel för läkare i varje diagnosgrupp att på arbetstid (motsvarande 20 procent) ta 
fram förslag på studier som kan klargöra protonbehandlingens plats i behandlingen. Dessutom 
avsattes en summa motsvarande fyra procent av budgeten för det danska protoncentret till att 
stödja den kliniska forskningen genom att bland annat tillhandahålla forskningssjuksköterskor 
och data managers. 

Skandionklinikens FoU-budget har motsvarat en procent av budgeten och först på senare år 
inkluderat forskningskoordinator och forskningssjuksköterskor till stöd för den kliniska 
forskningen relaterad till protonbehandling. 

De båda protoncentren har haft lika högt ställda mål för forskning; 80 procent av patienterna 
skulle ingå i kliniska studier eller protokoll. Efter tre års verksamhet är det danska centret uppe på 
den målnivån. Det svenska centret har för svenska förhållanden en mycket hög andel patienter i 
kliniska studier eller protokoll, men är inte i närheten av den danska siffran. 

4.2 Specialist- och forskningskompetens 
Bedömningen av tillgång på specialist- och forskningskompetens inom strålbehandling blir med 
nödvändighet en balans mellan kvalitativa (väsentligen subjektiva) och kvantitativa data, då de 
utgörs av både robusta siffror från offentlig statistik och mera oprecisa uppgifter från intervjuer 
och den enkät som genomförts.  

Speciellt svårtolkade blir jämförelserna av läkartillgången i strålbehandling, då många tjänstgör 
både i strålbehandlingen och i den medicinska verksamheten. I hur stor uträckning en läkares 
arbetstid ligger inom strålbehandlingen blir på många sjukhus en osäker uppskattning, vilket 
försvårar jämförelser. Den tid man ägnar åt strålbehandling är också kopplat till möjligheten att 
självständig ansvara för arbetet, liksom för möjligheten att ägna sig åt forskning och utveckling på 
området. Bilden av att Danmark har en större andel onkologer med specifik strålkompetens 
stärks av att landet ligger långt framme i aktiviteter där tillgång till strålkompetenta läkare är 
avgörande, se nedan om kliniska studier och införandet av nya behandlingsmetoder. Tillgången 
till hög kompetens inom strålbehandling har också betydelse för beslutsprocesser i 
multidisciplinära konferenser då enskilda patienters behandling diskuteras. Brist på tillgänglig 
expertis kan begränsa möjliga behandlingsalternativ. Kraven på expertis hos alla yrkesgrupper 
kommer också att öka, enligt flera bedömare, inte minst för behandlingspersonal då den tekniska 
utvecklingen fordrar hög teknisk kompetens.  

Data för forskningsaktiviteten i respektive land, främst i form av kliniska studier, har analyserats 
med fyra metoder: 

• Statistik från planerade och pågående kliniska studier (clinicaltrials.gov) 
• Antalet kliniska studier som bedrivs på varje klinik (enkät) 
• Inventering av senior forskningskompetens i form av antal professorer med huvudsaklig 

inriktning mot klinisk forskning inom området strålbehandling (intervjuer) 
• En bibliometrisk analys av publicerade arbeten. 

De tre inledande analyserna ger en klar bild av att Danmark har ett stort försprång, inte minst vid 
analysen av data från clinicaltrials.gov. Där redovisas studier med en ansvarig forskare från 
respektive land, vilket kan vara ett uttryck för tillgång till handledare och professorer. Även 
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antalet kliniska studier per klinik är ett mått som styrker denna bild, inte minst då den även 
redovisar graden av nationell och internationell samverkan. 

Den bibliometriska analysen ger en mer blandad bild där skillnaderna i antalet identifierade 
studier ligger på en nivå som motsvarar skillnaden i storlek mellan länderna. Någon möjlighet att 
djupare analysera detta resultat har inte givits i arbetet med rapporten men en möjlig förklaring är 
att bibliometrin visar historiska data, och motsvaras av tidigare genomförda studier som 
publiceras efter många års uppföljning. Resultatet ska också sättas i relation ländernas folkmängd 
och då ser man en likartad bild som i den övriga jämförelsen; Danmark har en fördel. 

Resultatet av jämförelserna av forskningsaktiviteter sammanfaller också med en mer omfattande 
bibliometrisk undersökning som publicerades 2018 (Aggarval et al: Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2018 
Jul15;101(4):767–778). Där redovisas utvecklingen under 2000-talet för publicerade vetenskapliga 
artiklar rörande olika aspekter på strålbehandling inkluderande 25 länder. Där visar man att 
Danmark utvecklats till ett av de ledande länderna i Europa medan Sverige fallit tillbaka. Sverige 
hävdade sig dock väl inom området vårdforskning, vilket också bekräftas i denna rapport. 

4.3 Utrustning 
Det finns påtagligt fler linjäracceleratorer för extern strålbehandling i övriga nordiska länder 
än i Sverige relaterat till befolkningens storlek. I framför allt i Danmark och Norge kan det 
sägas vara en produkt av de nationella cancerplaner som för cirka 20 år innebar starten för 
stora investeringar i ny utrustning. I Danmark har ändå investeringsviljan funnits kvar; vi 
noterar att det finns tre MR Linac, som kan beskrivas som en av de innovationer där det idag 
pågår mycket forskning och utveckling, medan medan Sveriges enda MR-linac som finns i 
Uppsala inte har varit i full drift under 2022 på grund av brist på behandlingspersonal 
(sjuksköterskor). 

Tillgången på utrustning kan också vara en förklaring till den skillnad i tillgänglighet som 
avspeglas i resultaten för SVF i de olika länderna, även om dessa också är starkt kopplade till 
bemanning och kompetenstillgång. Inom varje land finns regioner där tillgången till 
linjäracceleratorer skiljer sig åt. Någon jämförelse med de olika ländernas regioner har inte gjorts, 
men i en svensk enkät som publicerades förra året varierade tillgången på linjäracceleratorer i de 
sex sjukvårdsregionerna från 4,9 till 8,4 per miljon invånare 
(https://etidning.onkologi.org/p/cancerlakaren/2021-05-05/r/8/14-15/1911/408377). Även 
nyttjandegraden av utrustningen varierar regioner och kliniker, vilket kan bero på skillnader i 
arbetssätt och patientantal.  

Noterbart är att sett i förhållande till landets befolkning är andelen patienter som erhåller 
strålbehandling väsentligt högre i Danmark än i Sverige. Det är sannolikt ett uttryck för att landet 
har nästan 25 procent högre cancerincidens än Sverige, men då skillnaden i andelen 
strålbehandlade patienter är något större kan det också vara ett uttryck för en bättre tillgänglighet. 

4.4 Nya metoder och behandlingstekniker 
De efterfrågade metoderna och behandlingsteknikerna har i större utsträckning etablerats i 
Danmark än i Sverige. 

https://etidning.onkologi.org/p/cancerlakaren/2021-05-05/r/8/14-15/1911/408377
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Orsakerna till detta har inte kunnat belysas inom ramen för uppdraget, men arbetsgruppens 
mening är att det kan ha ett samband med kompetenstillgång och möjligheterna till fortbildning, 
men även hur modern utrustning man förfogar över, då möjligheterna att implementera nya 
metoder och ny teknik kan vara beroende av utrustningarnas ålder. 

4.5 Jämförelse av behandlingsresultat för lämpliga 
diagnoser 

Den jämförelse som valts, måluppfyllelse i standardiserade vårdförlopp tolkas som ett mått på 
tillgänglighet, vilket kan ses som en begränsad del av vad som innefattas i det samlade resultatet 
av en given behandling. För patienterna är tillgänglighet ändå en viktig aspekt på vårdens kvalitet, 
inte minst då strukturerade sammanställningar av andra behandlingsresultat som överlevnad och 
livskvalitet saknas. 

Vid jämförelse med Sverige får fler patienter sin behandling inom de önskvärda antalet dagar i de 
övriga skandinaviska länderna. I Danmark uppvisar samtliga redovisade vårdförlopp ett bättre 
resultat än i Sverige och i Norge uppnås, med ett undantag, samma resultat.  
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5 Arbetsgruppens 
slutsatser 

Svensk strålbehandling var under stora delar av 1900-talet ledande i världen. En framgångsrik 
strålteknisk industri växte fram under andra halvan av 1900-talet och så sent som vid 
millennieskiftet var svensk strålbehandling fortfarande bland de ledande i Europa. Det är den inte 
idag. Resultatet av jämförelser med främst Danmark är med några få undantag entydiga: 

Danmark har utvecklat sin strålbehandling på ett sätt som inte motsvaras av utvecklingen i övriga 
länder. Inom området forskning och utveckling blir det än mer uppenbart om den relateras till 
ländernas storlek, Danmark befinner sig på en nivå där Sverige borde vara om resurserna 
relaterades till ländernas storlek. Sett ur det perspektivet blir det danska övertaget ännu större. 
För svensk del kan resultatet sammanfattas:  

1. Det saknas resurssatta cancerplaner som adresserar strålbehandling i Sverige 
a. De danska cancerplanerna har förutom en tydlig strategi innehållit en kraftfull 

ekonomisk satsning som bidragit till god tillgång på kompetens och utrustning. 
b. Den danska satsningen har också bidragit till en stärkt samverkan inom landets 

strålbehandling vilket ökat förutsättningarna för framgångsrik forskning och 
utveckling. 

c. Satsningen har också skapat en stark struktur för samverkan inom dansk 
strålbehandling. 

2. Uppföljning, styrning och finansiering skiljer sig mellan länderna med en högre involvering av 
staten i Danmark och Norge. 

a. I Sverige saknas samlad uppföljning av strålbehandlingsverksamheterna på nationell 
nivå, data som går att få fram efterfrågas inte av regioner och myndigheter. 

b. Normerande rekommendationer och minimikrav för bemanning och utrustning 
saknas. 

3. Det saknas läkare och sjuksköterskor i svensk strålbehandling. 
a. Svårigheter att rekrytera och behålla personal – konkurrens från andra delar av vården 

samt andra sektorer av samhället. 
b. Behandlingspersonal rekryteras från olika yrkesgrupper i de nordiska länderna. 
c. Kontinuerlig fortbildning saknas för medarbetare inom svensk strålbehandling. 
d. Bristen på personal påverkar nyttjandegraden av tillgänglig utrustning. 

4. Ny teknik och nya behandlingsmetoder sprids i en långsammare takt i Sverige. 
5. Forskningsaktiviteten är avsevärt lägre i Sverige än i Danmark. 

a. Bristen på forskarutbildade läkare begränsar möjligheterna att bedriva forskning och 
utveckling på samma nivå som jämförbara länder. 

b. Forskningen är inte tillräckligt prioriterad i Sverige. 
c. Forskningsfinansiering har varit eftersatt. 

6. Tillgången på utrustning för strålbehandling är avsevärt lägre än i övriga nordiska länder. 
7. Tillgänglighetsproblem bidrar till onödiga väntetider på strålbehandling. 
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En samlad bedömning av vilka konsekvenser ovanstående slutsatser har för svenska 
cancerpatienter idag är tydliga på en punkt: patienterna påverkas direkt genom en lägre 
tillgänglighet och längre väntetider. I övrigt går det inte att med säkerhet säga att jämförelsen 
visar att de erhåller en sämre strålbehandling än i övriga länder. Men arbetsgruppen menar att det 
samlade resultatet av benchmarkingen, vilken inkluderar ett stort antal faktorer, manifesterar en 
påtaglig risk att vi snart kan tvingas acceptera att svenska patienter inte får del av den bästa 
behandlingen.  
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Bilaga A – Metodik 

Benchmarkingens omfattning 
De länder som jämförs i benchmarking-studien är Sverige, Norge, Danmark och Finland och 
jämförelser görs på nationell nivå. 

Arbetet har genomförts under en viss tidspress varför vissa önskade jämförelsepunkter inte 
kunnat redovisas, exempelvis är jämförelserna med Finland gjorda för ett mindre antal 
datapunkter då etablering av kontakter på alla önskade nivåer inom finsk strålbehandling varit allt 
för tidskrävande. Den finska sjuksköterskestrejken har sannolikt också gjort att företrädare för 
finsk strålbehandling inte kunnat prioritera medverkan i benchmarkingen. 

Vidare har frågor som på ett mer djupgående sätt kan beskriva skillnader i forskningsfinansiering 
och utbildningssystemens uppbyggnad inte kunnat beskrivas och analyseras fullt ut. 

Uppdraget för arbetet med rapporten kom att omfatta fem huvudområdena med syfte att täcka in 
olika aspekter på strålbehandling. Dessa var: 

• Sjukvårdsstruktur – strålbehandlingens plats i respektive lands sjukvårdsorganisation, 
inklusive finansieringsmodeller 

• Specialist och forsknings-kompetens – Tillgång på kompetens och forskningsaktivitet 
• Utrustning – Tillgång och utnyttjande av utrustning 
• Nya behandlingsmetoder och tekniker – Nivå av implementering av nya metoder och 

tekniker 
• Jämförelse för behandlingsresultat för lämpliga diagnoser – då det saknas 

jämförbara data för kvalitetsaspekter som överlevnad, biverkningar och livskvalitet har 
jämförelserna begränsats till tillgänglighet med fokus på måluppfyllelse i standardiserade 
vårdförlopp (SVF) och dess nordiska motsvarigheter. 

De fem huvudområdena bröts sedan ner ytterligare till undergrupper, och därunder i specifika 
datapunkter. I Figur 14 finns en visualisering över nedbrytningen av benchmarkingen i 
huvudområden, underområden och till sista datapunkter. 

 
Figur 14. Nedbrytning av benchmarkinguppdraget 

För benchmarkingens ramverk med huvudområden, undergrupper och datapunkter etablerades 
initialt en bruttolista av parametrar. Bruttolistan validerades dels i den svenska arbetsgruppen och 
därefter i en nordisk referensgrupp med företrädare för övriga länder. 
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Med hjälp av denna referensgrupp gavs också möjlighet att säkerställa att parametrarna gick att 
använda samt att data fanns att tillgå för samtliga länder. Finland var inte lika delaktiga i denna 
process, som övriga länder. Under denna process omdefinierades vissa parametrar och de som 
inte bedömdes tillgängliga eller ansågs svåra att mäta på ett tillfredsställande sätt, togs bort. De 
undergrupper och datapunkter som då fanns kvar kom att utgöra en nettolista för vilken data 
samlas in, och jämförelserna görs.  

Nettolistans områden sammanfattas i Tabell 2. 
Tabell 2. Övergripande nivå på nettolistan med huvudområden och undergrupper samt 
beskrivningar 

Huvudområde & Beskrivning Undergrupp Beskrivning undergrupp 

Sjukvårdsstruktur 
Organisation av strålbehandling i 

respektive land och dess påverkan på 
utbud och effektivitet 

Nationella cancerplaner Fokus på nationella cancerplaner. Existensen av, och fokus 
på strålbehandling i planen.   

Organisation & Styrning Ansvarsfördelning och styrningsmodell 

Samverkan Samverkan på olika nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt, med exemplet protonanläggning 

Specialist- och 
forskningskompetens 

Tillgång till nödvändig 
specialistkompetens inom klinisk 
behandlingsverksamhet, klinisk 
strålbehandlingsforskning och 

innovation 

Kompetenstillgång 
Tillgång på läkare, sjuksköterskor och sjukhusfysiker 

inriktade på strålbehandling, samt längd på utbildning för 
dessa 

Professorer Antal verksamma professorer 

Forskning Mängd forskning som bedrivs 

Finansiering av forskning Forskningsanslag 

Utrustning 
Tillgång på behandlingsutrustning i 
relation till befolkningsmängd, och 

utnyttjande av den 

Tillgång Tillgång på utrustning 

Utnyttjande Antal behandlingar som utförs på tillgänglig utrustning 

Nya behandlingsmetoder  
& tekniker 

Hur väl nya accepterade 
behandlingsmetoder och tekniker har 

införts eller är på väg att införas 

Implementering av nya 
behandlingsmetoder & 

tekniker 

Nivå av implementering av en rad olika 
behandlingsmetoder och tekniker 

Jämförelse av 
behandlingsresultat för lämpliga 

diagnoser 
Ledtider från diagnos till behandling 
för strålbehandling för olika cancer-

typer 

Tillgänglighet Tillgänglighet av strålbehandling som behandlingsmetod 
baserat på data från standardiserade vårdförlopps 

 

Datainsamling 
En modell för inhämtandet av data beskrevs för respektive datapunkt enligt fyra alternativ: 

• Intervjuer – Semistrukturerade intervjuer med ett antal representanter från berörda 
länder 
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• Enkät – Digital enkät som skickades till sjukhus med strålbehandling i berörda länder 
• Bibliometrisk studie – Utfördes av en speciellt utsedd professionell grupp med stöd av 

Lunds universitetsbibliotek för att mäta forskningsaktivitet i form av publicerade studier 
• Annan tillgänglig data- Från SVF och andra tillgängliga sammanställningar. 

Mer information om respektive mätmetod finns i kommande avsnitt. I Tabell 3 visas vilken 
mätmetod som valdes för användes för respektive undergrupp.  
Tabell 3. Mätmetod för respektive undergrupp 

Huvudområde Undergrupp Intervju Enkät Bibliometri Tillgänglig 
data 

Sjukvårdsstruktur 

Samverkan X    

Organisering & Styrning X    

Nationella cancerplaner X    

Specialist- och 
forskningskompetens 

Kompetenstillgång X X  X 

Professorer X X  X 

Forskning X X X X 

Finansiering av forskning X X   

Utrustning 
Tillgång  X  X 

Utnyttjande  X  X 

Nya behandlingsmetoder  
& tekniker 

Implementering av nya 
behandlingsmetoder & 

tekniker 
 X   

Jämförelse av 
behandlingsresultat för 

lämpliga diagnoser 
Tillgänglighet X   X 

 

Efter datainsamling säkerställs att tillräckliga data för respektive datapunkt finns för att kunna 
göra jämförelser mellan länderna. Om data saknas för något land kan jämförelse fortfarande 
göras för de länder där data fanns tillgänglig. Om data inte bedömdes tillräckliga för jämförelser 
togs parametern bort. Data som visades vara ofullständiga eller där enkät- och intervjusvar 
bedömdes oklara har till en del exkluderats i redovisningen, då tiden inte räckt till för att gå 
tillbaka till varje respondent för förtydliganden. 

Intervjuer 
Intervjuer hölls med 4–5 representanter från varje land med god överblick av cancervården i 
allmänhet och strålbehandling i synnerhet på både regional och nationell nivå. Intervjuobjekten 
var erfarna personer men hög kompetens inom så väl forskning som klinisk verksamhet. En 
representant i respektive land valdes ut för sin kännedom om satsningarna på protonbehandling 
inom landet för att säkerställa det perspektivet. 
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Intervjuerna var semi-strukturerade, där samtliga intervjuobjekt fick samma huvudfrågor utifrån 
ett formulär, samtidigt som följdfrågorna anpassades utifrån vad intervjupersonerna svarade och 
till dennes expertis inom olika områden.  

För Sverige bidrog den multiprofessionellt sammansatta arbetsgruppen med svaren på 
intervjufrågorna. 
Tabell 4. Intervjuade personer 

Land Strålklinik / Geografi Namn Roll 

Danmark 

Århus Cai Grau 
Onkolog (Proton-
terapi) 

Århus Mette Skovhus Thomsen Fysiker 
Köpenhamn 
(Rigshospitalet) 

Jeppe Friborg & Vibeke 
Nordmark Onkolog & Fysiker 

DSKO (Köpenhamn, 
Herlev) Lotte Engell-Norregård 

Formand DSKO 
(Onkolog) 

Köpenhamn (Herlev) David Sjöström Fysiker 

Norge 

Oslo Universitetssjukhus Jan Rødal Fysiker 
Oslo Universitetssjukhus Sigbjörn Smeland Onkolog 
Oslo Universitetssjukhus Einar Waldeland Fysiker 
Stavanger Kjell-Ivar Dybvik Fysiker 
Bergen Åsa Karlsdottir Onkolog 

Finland Kuopio Jan Seppelä & Heli Virsunen Fysiker & Onkolog 
Åbo Heikki Minn Onkolog 

 

Enkät 
En central del i datainsamlingen var en enkät som representanter från respektive strålklinik i varje 
land fyllde i. Enkäten utformades som en webbenkät, men distribuerades även i PDF-format så 
respondenterna kunde välja hur de ville fylla i enkäten. Enkäten som användes i Sverige, 
Danmark och Norge var på svenska och enkäten för Finland var på engelska. Enkäten för 
Finland var också något kortare, då det fanns nationella data att tillgå kring kompetenstillgång 
och tillgång samt nyttjande av utrustning. 

Innan enkäten skickades ut validerades dess utformning med en representant från varje land, för 
att om möjligt undvika feltolkningar eller oklarheter i frågorna.  

Respondenter från respektive klinik identifierades med stöd av kontaktpersoner i varje land och 
enkäten skickades ut till dessa med en uppmaning att ta hjälp av kollegor på kliniken att besvara 
frågorna.  

Svarsfrekvensen bedöms som god då samtliga svenska kliniker besvarat enkäten och tre 
fjärdedelar eller mer i Danmark och Norge. Svaren från Finland var färre och de svaren har 
därmed inte använts, utan data från andra källor har använts vid jämförelser i den utsträckning 
som är möjligt.  
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Tabell 5. Strålkliniker som har bidragit med svar i enkäten 

Land Strålklinik Region 

Sverige 

Sundsvall Västernorrland 
Gävle Gävleborg 
Eskilstuna Södermanland 
Södersjukhuset Stockholm 
Karolinska - Solna Stockholm 
Sahlgrenska - Göteborg/Borås Västra Götaland 
Skåne - Lund Skåne 
Örebro Örebro 
Växjö Kronoberg 
Linköping Östergötland 
Västerås Västmanland 
Jönköping Jönköping 
Umeå Västerbotten 
Kalmar Kalmar 
Akademiska - Uppsala Uppsala 
Karlstad Värmland 

Danmark 

Odense Syd - Region Syddanmark 
Rigshospitalet - Köpenhamn Øst - Region Hovedstaden 
Herlev - Köpenhamn Øst - Region Hovedstaden 
Århus Vest - Region Midtjylland 
Ålborg Vest - Region Nordjylland 

Norge 

St Olav - Trondheim Helse Midt-Norge 
US Nord-Norge - Tromsö Helse Nord 
Oslo US Helse Sør-Øst 
Nordlandsykehuset - Bodö Helse Nord 
Ålesund Helse Möre og Romsdal Helse Midt-Norge 
Haukeland US - Bergen Helse Vest 
Stavanger Helse Vest 

 

Bibliometrisk studie 
Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade 2016 en rapport som beskrev de behov och utmaningar 
som svensk strålbehandling stod inför (SSM 2016:2). I rapporten gjordes en bibliometrisk analys 
som jämförde den vetenskapliga aktiviteten i Sverige och Danmark samt ytterligare några 
europeiska länder under perioden 1994 till 2013. 

Som en del av den nu genomförda jämförelsen har samma bibliometriska modell använts för att 
titta på utvecklingen i Danmark och Sverige de senaste sju åren, en analys som nu inkluderande 
även Finland och Norge. 

Andra tillgängliga data 
I benchmarkingen har en rad tillgängliga data på nationell nivå använts.  
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SVF/Pakkeforløp/Pakkeforløb 

Standardiserade vårdförlopp (SVF i Sverige), vilka i Norge och Danmark benämns Pakkeforløp 
respektive Pakkeforløb (fortsättningsvis benämns samtliga förlopp som SVF), beskriver 
definierade vårdförlopp för ett stort antal cancerdiagnoser med ett mål, en önskvärd tidsgräns till 
start av första behandling. I denna benchmarking har jämförelserna begränsats till måluppfyllelse 
för start av strålbehandling i respektive land. Jämförelse gjordes för helåret 2021. De diagnoser 
som omfattades vid jämförelsen valdes på basis av att strålbehandling är en relativt vanligt 
förekommande behandling:  

• Huvud- halscancer 
• Lymfom 
• Kolorektal cancer (Tjock-ändtarm) 
• Urinblåsecancer 
• Prostatacancer 
• Livmoderhalscancer 
• Hjärntumör 
• Lungcancer 
• Analcancer 

Det finns noterbara skillnader i registrering och redovisning av SVF; i DK och NO redovisas 
förloppen uppdelade i flera delar för att kunna följa olika delar av vårdförloppen. En jämförelse 
av vårdförloppen arbetas med på inom ramen för Regionala Cancercentrum, vilka publicerar 
jämförelserapporter mellan de olika ländernas uppföljning på vårdförlopp. I Sverige registreras 
detta men i statistiken redovisas enbart tid från välgrundad misstanke till start av första 
behandling, vilket också de här presenterade jämförelserna baseras på. I Danmark och Norge 
startar vårdförloppen när remiss inkommit till sjukhuset. Skillnaden, tiden från det att välgrundad 
misstanke uppstår till det att en remiss är mottagen på sjukhuset, kan i de flesta fall anses vara 
försumbar, varför väntetiderna kan anses vara jämförbara. 

I samtliga förlopp registreras tiden till start av första behandling. Strålbehandling som ges efter 
exempelvis kirurgi redovisas därför inte i denna statistik.  

Andra nationella och internationella register: 

Strålsäkerhetsmyndigheter – De norska och finska strålsäkerhetsmyndigheterna DSA 
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhe) och STUK (Säteilyturvakeskus / 
Strålsäkerhetscentralen) samlar in data från respektive strålklinik i sina respektive länder. Den 
data de har bidragit med till benchmarkingen är inom områdena personal, utrustning och utförda 
behandlingar.  

Clinical trials – Kartläggning av antalet kliniska studier har gjorts genom en jämförelse av 
studier registrerade på https://www.clinicaltrials.gov/ct2/home där det enligt regulatoriska krav 
är obligatoriskt att registrera kliniska studier. Jämförelsen gjordes 2022-05-25. 

IAEA DIRAC – Data över antalet linjäracceleratorer i respektive land redovisas där. I rapporten 
är siffrorna för Danmark och Norge hämtade därifrån, deras kvalitet har vidimerats av 
intervjupersoner i respektive land. https://dirac.iaea.org/ 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration-pakkeforlob/
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/home
https://dirac.iaea.org/
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Cheffysikergruppen i Danmark – Gruppen samlar in och sammanställer data över antalet 
utförda fraktioner och det planerade antalet unika patienter som genomgår strålbehandling i 
Danmark. Data sammanställs per klinik, region och nationellt och proton-behandlingar redovisas 
som en egen klinik och region.  

Analys 
Insamlade data jämfördes för respektive land. För vissa datapunkter var jämförelsen kvalitativ, 
som till exempel sjukvårdsstruktur, och i vissa fall var jämförelsen kvantitativ, som till exempel 
utrustning. För vissa av de kvantitativa jämförelserna görs jämförelser både i absoluta tal och i 
förhållande till folkmängd, alternativt BNP. Vid analys av väntetidsdata användes måluppfyllnad, 
samt median och kvartiler som beskrivningsmått, snarare än genomsnittliga väntetider. Hade 
genomsnittliga väntetider använts hade avvikande värden fått för stor inverkan.  

SVF-data för Danmark var strukturerad med summeringar per kvartal vilket innebar att 
genomsnittliga kvartil- och median-värden fick användas för att visa spridningen. 

Efter jämförelsen formulerades en antal hypoteser baserat på de största skillnaderna mellan de 
olika länderna för att beskriva och förklara skillnaderna, och vilken inverkan det får på 
strålbehandlingen. 
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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 
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