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Inledning 

Överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR och staten är 

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

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

för överenskommelserna och årligen revidera insatserna kan utvecklingen 

drivas framåt på ett snabbt och effektivt sätt. 

Arbetet har även i år, precis som all annan vård, påverkats av covid-19-

pandemin, men har trots rådande omständigheter ändå fungerat mycket väl. 

Överenskommelsen för 2021 omfattade totalt 500 miljoner kronor och är 

indelad i tre områden som motsvarar cancerstrategins delar: 

• Prevention och tidig upptäckt 

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

• Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning. 

Till varje område har ett antal insatser kopplats och genomförts under året. 

Rapporten följer överenskommelsens rubrikstruktur och beskriver i korthet hur 

arbetet med insatserna i årets överenskommelse har fortskridit. De 

samverkansregionala insatserna redovisas sist i dokumentet, insatserna inom 

barncancervården finns som bilaga 1 och årsrapporten för SVF finns som bilaga 

2. 
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Prevention och tidig upptäckt  

Arbete med RCC:s handlingsplan för att förebygga cancer 

I februari 2021 publicerades en nationell cancerpreventionsplan som tagits fram 

av den nationella arbetsgruppen för cancerprevention (NAG Cancerprevention). 

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

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

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

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

sjukvårdsregional och nationell nivå.  

Samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten har resulterat i en nationell 

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

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

Rikshandboken för barnhälsovården. NAG Cancerprevention har också tagit 

initiativ till att planera en innovationstävling om hudcancerprevention 

tillsammans med bl.a. Nollvision cancer, RISE och Strålsäkerhetsmyndigheten. 

I oktober arrangerades ett välbesökt och uppskattat webbinarium riktat till 

vårdpersonal om alkoholens betydelse vid cancerbehandling. 

Tillsammans med Cancerfonden, DRF och HOBS beställdes under 

höstterminen 2021 en enkätundersökning av Novus kring primärvårdens 

cancerpreventiva arbete. Resultaten publicerades i mars 2022.   

Tillsammans med professionsförbunden Svensk sjuksköterskeförening, 

Fysioterapeuterna och Svenska läkaresällskapet kommer kompetenshöjande 

filmer att tas fram. Dessa är riktade till personal i primärvården om 

primärprevention av cancer och kommer att publiceras Q1 2022. 

Med kunskapsstyrningen, bl. a NAG Levnadsvanor, har NAG cancerprevention 

samarbetat kring ett nationellt vårdprogram och personcentrerat och 

sammanhållet vårdförlopp för levnadsvanor. Det finns nu en litteraturöversikt 

för levnadsvanornas (tobak) betydelse under cancerbehandling, samt en mall 

och generiska texter kring levnadsvanor till de nationella vårdprogrammen inom 

cancervården samt till Min vårdplan. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Den nationella arbetsgruppen för OPT har en viktig samordnande funktion 

genom att skapa nationellt likvärdiga principer, strukturer och kvalitetskrav för 

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

regionala projekten med OPT. Gruppen reviderar årligen de nationella 

rekommendationerna för OPT och basalgoritmen för själva testningen, samt 

utvärderar de regionala projekten i förhållande till nationella 

kvalitetsindikatorer i de regionala vårdregistren för OPT. 
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Två regionala OPT-projekt är i gång sedan hösten 2020: i Västra 

Götalandsregionen och i Region Skåne. Dessa båda projekt omfattar de 

årskullar som fyller 50 år under kalenderåret (12 000 män/år i VGR och 9 000 

män/år i Skåne). Under 2022 kommer förutom ett första erbjudande till 

årskullen 1972 även ett andra erbjudande skickas till män födda 1970. I Region 

Skåne kommer även 56-åringar att erbjudas OPT under 2022. Under 2022 

kommer snarlika projekt att påbörjas i Region Stockholm, Region Värmland, 

Region Jönköpings län och de fyra Norrlandsregionerna. 

Under det gångna året har arbetsgruppen gjort en etisk genomlysning av OPT 

och i samarbete med 1177 reviderat texten i Socialstyrelsens 

informationsbroschyr om PSA-prov. Broschyren distribueras nu istället av 

SKR. Informationen till de män som erbjuds OPT har under året utvärderats 

med enkäter och semistrukturerade intervjuer. Den nationella 

informationsfilmen som spelades in 2020 har nu utvärderats, reviderats och 

översatts till fler språk. Under hösten 2021 påbörjades en utvärdering i Västra 

Götalandsregionen av huruvida OPT leder till ökad socioekonomisk jämlikhet i 

prostatacancerdiagnostiken jämfört med rutinsjukvård. 

Ökad kunskap om symptom och fynd som kan innebära 
förhöjd cancerrisk 

Under våren 2021 bildades en nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt av 

cancer. Gruppens arbete har ett primärvårdsfokus och samverkar med andra 

relevanta intressenter, till exempel andra nationella arbetsgrupper inom RCC 

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

standardiserade vårdförlopp) samt Nationellt system för kunskapsstyrning 

hälso- och sjukvård. 

Gruppen har påbörjat en nationell inventering av planerade och påbörjade 

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

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

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

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

1177 vårdguiden i sociala medier och via affischer och flyers som erbjudits till 

alla regioner. Informationen har översatts till nio språk. Alla Sveriges regioner 

fick erbjudande att använda färdigt kampanjmaterial och tolv regioner har 

använt sig av materialet. 

Primärvården behöver kliniska beslutsstöd för att lättare kunna bedöma enskilda 

patienters cancerrisk. Sedan 2020 pågår ett forskningsprojekt inom RCC 

Stockholm Gotland vars syfte är att validera ett riskvärderingsinstrument för 

tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer i primärvården. Om valideringen 

faller väl ut planerar RCC Stockholm Gotland att skapa ett digitalt beslutsstöd i 

patientjournaler som stöd för allmänläkarna i deras dagliga arbete. I 

förlängningen kan liknande verktyg utformas för riskvärdering av andra 

cancerformer.  
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Flera av medlemmarna i den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt har 

deltagit som föreläsare på nationella konferenser för politiker, myndigheter, 

profession och patientorganisationer.  

Screening 

Tjock- och ändtarmscancerscreening 

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

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

gemensamt samordningskansli (GSK) och ett gemensamt administrativt system 

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

svarsbrev, liksom datahantering. 

Under våren fastställdes planen för regionernas anslutning till 

screeningprogrammet. Den är accepterad av samtliga regioner, varav de sista 

ansluter hösten 2022. Antalet årskullar under startåret varierar beroende på 

koloskopiresurserna, men vid årsskiftet 2026–27 bör Sverige enligt regionernas 

planering ha komplett screening för personer 60–74 år (cirka 1,66 miljoner 

invånare). Screening har under 2021 startats i Dalarna, Skåne, Örebro och 

Östergötland samt fortsatt omfatta fler årskullar (från tidigare 60–69 år) i 

sjukvårdsregion Stockholm-Gotland. 

Det gemensamma samordningskansliet har expanderat under året, vilket givit 

ökad kapacitet och kortare anslutningstider. Informations- och 

kommunikationsinsatserna är nationellt samordnade via arbetsgruppen för 

tjock- och ändtarmscancerscreening och SKR. Samarbete med 1177 sker 

kontinuerligt och bl.a. har en film om hur provtagning ska ske tagits fram.  

Arbete pågår för samordning av koloskopiutbildning nationellt med målsättning 

att certifiera koloskopister. En arbetsgrupp är tillsatt, utkast finns för 

utbildningsstrukturen, samarbete har inletts med Svensk Gastroenterologisk 

Förening och detta kommer att koordineras administrativt från RCC Stockholm 

Gotland.  

Det nationella kvalitetsregistret SveReKKS (Svenskt Kvalitetsregister för 

Koloskopier och Kolorektalcancerscreening), som startade våren 2019, har 

successivt fått allt fler anslutna koloskopienheter. För screeningdeltagande i 

GSK är anslutning obligatorisk. 

Ett nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening har tagits 

fram under 2021 och kommer efter slutförd remissrunda att publiceras under 

våren 2022. 

Bröstcancerscreening 

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

förlängningen av screeningintervallet inom bröstcancerscreening som uppstod 

2020. Alla enheter har full verksamhet inom screeningprogrammet sedan hösten 
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2020. Stopptiden har dock orsakat en intervallförlängning inom flera regioner 

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

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

2021 reviderat det nationella kallelse- och svarspaketet för 

bröstcancerscreeningens samtliga undersökningar och svar. Även 

informationsbrevet till patienterna är reviderat. Kallelse och svarspaketet är 

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

diskussion med RCC och Socialstyrelsen om AI-granskning av screeningbilder 

och gruppen har även deltagit i dialogmöten med de övriga 

screeningprogrammens arbetsgrupper tillsammans med Socialstyrelsen. NAM-

gruppen har under året vid flera tillfällen varit dialogpartner åt Socialstyrelsen i 

diverse frågor som rör bröstcancerscreeningen. 

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

hur medel från den statliga satsningen på kvinnors hälsa ska kunna underlätta 

för regionerna att ansluta sig till det nya kvalitetsregistret för mammografi. 

Detta har fått flera regioner att anmäla intresse för att ansluta sig till registret 

under 2021. NAM-gruppen och kvalitetsregistergruppen jobbar med att ta fram 

en första rapport för det nya Nationella kvalitetsregistret för mammografi. 

Livmoderhalscancerscreening (cervixcancerprevention) 

Självprovtagning enligt de tillfälliga föreskrifterna från Socialstyrelsen har 

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

arbeta för att hinna i kapp med uppskjuten screening från 2020 och 2021, 

särskilt i storstadsregionerna som var svårt drabbade under pandemin. 

Ett nytt kapitel finns i det nationella vårdprogrammet för 

cervixcancerprevention för att möta behovet av vägledning om 

självprovtagning. Indikatorer för självprovtagning har inkluderats och 

rapporterats i årsrapporten för Nationella kvalitetsregistret för 

cervixcancerprevention. Totalt har fem regioner använt sig av de tillfälliga 

föreskrifterna. 

Under 2021 har Socialstyrelsen genomfört en översyn av rekommendationerna 

för livmoderhalscancerscreening. Delar av nationella arbetsgruppen (NACx) 

deltog i arbetet. De uppdaterade rekommendationerna gick ut på remiss i 

november 2021 och föreslog ändringar i analysmetod för individer under 30 års 

ålder, screeningintervallet mellan 23-50, ett permanent tillägg av 

självprovtagning som alternativ och borttagande av dubbelanalysen vid 41 års 

ålder. Vårdprogrammet genomgår en fullständig uppdatering i linje med 

Socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer samt utveckling i 

screeningfältet. Nästa version av Vårdprogrammet förväntas gå ut på remiss 

under våren 2022.  

Inom ramen för NACx Taskforce för utrotning av livmoderhalscancer har en 

nationell studie initierats om samtidig screening och HPV-vaccination för 

kvinnor födda 1994–1998. Studien har implementerats i sjukvårdsregion 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/mammografiscreening/kallelser--och-svarsbrev/
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Stockholm-Gotland under hösten 2021. SKR rekommenderar regionerna att 

delta i studien och fler regioner förväntas delta i studien under sen vår 2022.   

Förankringsarbete har gjorts för ett generiskt kallelsesystem och planering för 

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

enligt vårdprogrammet. 

Underlätta för nya arbetssätt i regionerna inom screening 

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

screening och livmoderhalscancerscreening har forskare, kliniskt verksamma 

personer samt andra relevanta kompetenser haft möjlighet att söka 

projektmedel. I september tilldelades tre projekt medel, ett inom screening för 

livmoderhalscancer och två inom mammografi. Projektet inom 

livmoderhalscancerscreening ska utveckla och kvalitetssäkra kolposkopi-

verksamheten i Sverige genom bildlagring. Det drivs av centrum för 

cervixcancerprevention vid Karolinska sjukhuset. Projekten inom mammografi 

ska titta på möjligheterna att använda AI inom mammografi och etablera en  

nationell plattform för medicinska bilder. Dessa projekt drivs av forskare från 

Lunds universitet samt Karolinska Institutet. 

Nationell samordning 

Rekrytering av samordnare för screeningprogrammen har pågått under året. 

Uppgiften kommer att delas på två personer som påbörjar sitt arbete den 1 april 

2022.  

Ordförandena i de nationella arbetsgrupperna för screening har haft 

gemensamma dialoger med RCC i samverkan och kontinuerlig dialog med 

Socialstyrelsen. Ett dialogforum arrangerades tillsammans med Socialstyrelsen 

där det bland annat diskuterades hur man når de som uteblir från screening. Ett 

drygt femtiotal representanter från screeningprogrammen, nationella 

screeningrådet, RCC och Socialstyrelsen deltog. Information om covid-19-

pandemins påverkan på screeningområdet har kontinuerligt uppdaterats på 

cancercentrum.se. 

  

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/screening/
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Tillgänglig och god vård m.m., 
med fokus på patienten  

Fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp 

Under 2021 har RCC i samverkan fortsatt att kontinuerligt och via 

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.  

RCC i samverkan har publicerat en årsrapport med status för inklusions- och 

ledtidsmål för 2021, som bifogas som bilaga 2. RCC har även skickat ut 

tertialrapporter som visar hur respektive region ligger till i förhållande till 

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

förbättringsarbetet.  

Sedan 2020 är utskicken av PREM-enkäter (som mäter patienternas upplevelser 

av SVF) valfria för regionerna och 13 regioner har valt att fortsätta med enkäten 

under 2021 I september publicerades en sammanställning för första halvåret 

2021 på www.cancercentrum.se . 

Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan vara stödjande, stimulerande 

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

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

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

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

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

inför RCC i samverkans möten. 

Under våren 2021 hölls digitala SVF-dialoger i de sju regionerna i 

Mellansverige där regionernas framgångar och utmaningar med SVF-arbetet 

diskuterades. På mötena deltog nationella cancersamordnaren, nationell och 

regional SVF-samordnare, RCC Mellansveriges verksamhetschef samt 

beslutsfattare och verksamhetsföreträdare från respektive region. 

Mötena har varit mycket uppskattade och ett liknande dialogmöte genomfördes 

i sjukvårdsregion Sydöst under september. Möten planeras även i norr under 

våren 2022 med start i Norrbotten i februari.  

En mall för regionernas redovisning av SVF-arbetet togs fram i samarbete med 

Socialstyrelsen. Respektive RCC ansvarade för att samla in regionernas 

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

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
http://www.cancercentrum.se/
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Under 2021 har sju reviderade SVF fastställts: Hudmelanom, Cancer utan känd 

primärtumör (CUP), Prostatacancer, Peniscancer, Maligna lymfom och KLL, 

Skelett- och mjukdelssarkom samt Urinblåse- och urinvägscancer.  

Kvalitetssäkring av inrapporterade data 

Den nationella arbetsgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data som bildades 

2018 har under 2021 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. Gruppen ansvarar också 

för framtagande av årsrapporten (bilaga 2) samt de tertialrapporter som nämnts 

ovan. Ett stort hinder i kvalitetssäkringsarbetet är avsaknaden av personnummer 

i väntetidsdatabasen. 

Ett nytt beräkningsunderlag (BU) som fastställer nämnaren i regeringens 

inklusionsmål har publicerats. Under 2021 har arbetet med fördjupade datauttag 

från väntetidsdatabasen med analyserande kommentarer fortsatt. 

Nordiskt samarbete 

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

sjukvårdspersonal som arbetar med pakkeforløb. Nätverket syftar till att skapa 

möjligheter till nordiska forskningssamarbeten och erfarenhetsutbyte inom tidig 

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

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

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

cancervården följt av kortare vetenskapliga presentationer samt två längre 

föredrag, om hur introduktionen av pakkeforløb påverkat dansk cancervård 

samt hur cancerdiagnostiken utanför pakkeforløben ser ut. Under året har också 

en forskargrupp som ingår i nätverket publicerat en rapport om hur de 

standardiserade vårdförloppen följs upp i de nordiska länderna. Rapportens 

syfte är att att underlätta ömsesidigt lärande kring standardiserade vårdförlopp 

(SVF) i Norden.  

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 

med utgångspunkt i analysen. 

I enlighet med överenskommelsen redovisas området separat till Socialstyrelsen 

och redovisningen finns som bilaga 1 till denna rapport. 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration/cpp-monitoring-report-october-2021.pdf
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Rehabilitering och palliativ vård 

Implementering av indikatorer för rehabilitering  

RCC i samverkan har tidigare utvecklat generiska variabler till kvalitetsregister 

som möjliggör uppföljning av rehabilitering för cancerpatienter. Variablerna ska 

kunna användas av samtliga register som är relevanta för uppföljning av 

cancerpatienter, så att rehabiliteringsresultat ska kunna följas sammanställt för 

olika cancerdiagnoser och nationellt med gemensamma indikatorer. En av 

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

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

kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer som första register infört 

variablerna i ett pilotarbete. Under 2021 har erfarenheterna från pilotarbetet 

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

för vårdprogramsgrupper och registerhållare. Nästa steg är att variablerna 

justeras utifrån erfarenheterna och sedan att fler diagnoser inkluderar 

variablerna i kvalitetsregistren. RCC i samverkan har även inlett dialog med 

NPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin för att utforska om 

implementeringen kan stärkas av Generisk modell för rehabilitering och delar 

av försäkringsmedicinskt arbete för integrering i personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp. 

Utbildning i strukturerat arbetssätt vid bedömning av 
cancerrehabiliteringsbehov  

Nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering (NAG Cancerrehabilitering) 

ansvarar för framtagande, implementering och uppföljning av det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Gruppen har inventerat befintliga 

utbildningar inom området, behov av kunskap och önskemål om nationella 

utbildningar som stöd för sjukvårdsregional och lokal implementering av 

vårdprogrammet. Detta har resulterat i: 

• Förslag och initiering i framtagande av två större digitala 

modulutbildningar riktade till professionen som möter och behandlar 

patienter med cancer. Den ena riktar sig till specialistvården och 

beskriver ett strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering. Den andra 

riktar sig till professionen i primärvården och innehåller kunskap kring 

begreppet cancerrehabilitering, de vanligaste cancerformernas 

behandling, biverkningar samt seneffekter kopplade till åtgärder och 

hur dessa bör handläggas. Utbildningarna beräknas vara klara för 

publicering hösten 2022. 

 

• En film som visar hur det nationella vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Filmen beskriver 

en strukturerad process för cancerrehabilitering och lyfter fram 

perspektiven från de i olika kompetenserna i teamet. Filmen finns på 

cancercentrum.se. 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/informationsmaterial-och-lankar/
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• Ett nationellt webbinarium för tidig diagnostik och uppföljning av 

lymfödem med TDC (tissue dielectric constant) för yrkeskategorier som 

kommer i kontakt med patienter som riskerar att utveckla/har utvecklat 

lymfödem. 

• Artiklar på cancercentrum.se för att lyfta fram hur man i Region Kalmar 

respektive Region Blekinge använder den gemensamma checklistan 

kopplad till vårdprogrammet för cancerrehabilitering som stöd för att ta 

fram handlingsplaner samt en artikel för att identifiera och belysa 

begreppet rehab-MDK genom ett exempel från Skaraborgs sjukhus. 

Arbetssättet utgör ett gott exempel på hur man kan handlägga mer 

komplexa rehabiliteringsbehov. 

Ett annat viktigt arbete under året har varit att granska de generiska texterna 

kring cancerrehabilitering i Min vårdplan så att texterna överensstämmer med 

rekommendationerna i nationella vårdprogram samt ger strukturerat stöd för 

cancerrehabilitering. 

Utbildningsinsatser för att stödja implementering av vårdprogrammet för 
palliativ vård 

En nationell arbetsgrupp bestående av de palliativa 

processledarna/processägarna i processen palliativ vård har bildats. Gruppen 

arbetar för att aktivt stödja och främja implementeringen av det nyligen 

reviderade vårdprogrammet i palliativ vård samt stötta implementering av det 

nyskrivna vårdprogrammet i palliativ vård av barn. 

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

aktörer inom den palliativa vården ta fram en nationellt gemensam 

webbutbildning i allmän palliativ vård med specifika moduler för 

nyckelprofessioner. Detta arbete är pågående. 

Patientkontrakt cancer (Min vårdplan) 

Under 2021 har nationell patientinformation till Min vårdplan fastställts för 

diagnoserna tumörer i centrala nervsystemet, prostatacancer, tjock- och 

ändtarmscancer och äggstockscancer. I februari 2022 lanserades Min vårdplan 

för urinblåsecancer. Patientinformationen är publicerad som PDF på 

www.cancercentrum.se  och i Stöd och behandling på 1177.se. Cirka 48 

verksamheter i 18 regioner har börjat erbjuda sina patienter nationell Min 

vårdplan via 1177, och det första diagnosinförandet främjar införandet för 

efterkommande diagnoser. Införandet av Min vårdplan via 1177.se har stöttats 

av ett nationellt samordnat nätverk och ett nationellt förvaltat utbildnings- och 

stödmaterial. 

Alla publicerade versioner av patientinformation till Min vårdplan har setts över 

för att publiceras i nya versioner under hösten då Inera bytt invånargränssnitt 

för Stöd och behandling på 1177. Planering är påbörjad för att översätta Min 

vårdplan till andra språk. 

https://cancercentrum.se/syd/om-oss/webbsandningar/tidig-diagnostik-och-uppfoljning-av-lymfodem/
http://www.cancercentrum.se/
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Arbete pågår i nationella arbetsgrupper för att ta fram patientinformation till 

Min vårdplan för bukspottkörtelcancer, CUP (cancer utan känd primärtumör) 

och allvarliga ospecifika symtom, hudcancer, livmoderhalscancer och 

njurcancer. Min vårdplan för huvud- och halscancer, lungcancer, myelom, 

sarkom och ALL (akut lymfatisk leukemi) för barn gick den 15 februari 2022 ut 

på öppen remiss. Dessa beräknas vara klara under 2022. 

En reviderad version av den generella patientinformationen som ingår i Min 

vårdplan publicerades i december 2021. 

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. 

Min vårdplan övergick vid årsskiftet 2021/2022 från projektform till förvaltning 

och en nationell samordnare för Min vårdplan påbörjade sin tjänst i februari 

2022.  

 

Kunskapsutveckling  

Cancervårdens påverkan till följd av covid-19 

Under covid-19-pandemins första fas, mars–juni 2020 visade Region Stockholm 

att antalet diagnosticerade cancertumörer minskade med 26 procent under april 

2020 och att bortfallet i maj låg på en tredjedel jämfört med samma tid 2019. 

Det ledde till farhågor om att cancervården höll på att samla på sig en vårdskuld 

av ännu icke diagnosticerade cancerfall, som när dessa personer väl skulle söka 

vård riskerade att bidra till en relativ resursbrist och långa väntetider. RCC-

organisationen insåg tidigt behovet av att publicera regelbundna rapporter för 

att kunna följa utvecklingen och därmed också möjliggöra åtgärder i regionerna 

för att motverka en fortsatt minskning av cancerdiagnostiken. RCC publicerade 

två rapporter som baserades på elektroniskt inrapporterade data till regionala 

tumörregistren under 2020. Till och med oktober 2020 var nedgången av antalet 

inrapporterade tumörfall cirka 10 procent jämfört med samma period 2019. 

I överenskommelsen 2021 framhölls vikten av att följa utvecklingen av 

pandemins påverkan på cancerscreeningen och cancervården. Arbetet med 

fortsatta rapporter formaliserades med en multiprofessionell arbetsgrupp med 

representanter från samtliga RCC-kontor under ledning av RCC Mellansverige. 

Under 2021 publicerade RCC-organisationen fem rapporter med statistik som 

visar hur cancervården påverkades av pandemin. I juni presenterades den första 

helårsrapporten för 2020 jämfört med 2019 som baserades på data från hela 

landet via Cancerregistrets A- och B-anmälningar. Den visade en sammanlagd 

nedgång fram till 2020-12-31 på 6,3 %, vilket motsvarade ungefär 3 800 
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individer. Skillnader mellan sjukvårdsregioner samt mellan olika regioner var 

betydande. Prostatacancer uppvisade den största nedgången på - 18,2 %. 

Därefter följde livmoderhalscancer in situ -13,4 %, bröstcancer -8,2 %, tjock- 

och ändtarmscancer -7,9 % samt lungcancer -6,3 %. 

Juni 2021 publicerades en rapport om bröstcancer och prostatacancer under 

2020 jämfört med ett genomsnitt av åren 2017–2019. Rapporten, som byggde 

på kvalitetsregisterdata, visade att både diagnostik och behandling kunde 

upprätthållas på ett väsentligen normalt sätt under 2020 trots pandemin. Analys 

av stadiefördelningen kunde inte påvisa att fördröjd diagnostik resulterat i fler 

avancerade cancrar mot slutet av 2020. För bröstcancer visades att nedgången så 

gott som helt var begränsad till de kvinnor vars bröstcancer diagnosticerats 

inom mammografiscreeningen. 

I februari 2022 publicerades en motsvarande rapport baserad på nationella 

kvalitetsregisterdata om lungcancer och tjock- och ändtarmscancer. Även denna 

visade att diagnostik och behandling inte hade påverkats negativt under 2020. 

Någon förskjutning mot högre tumörstadier kunde inte ses för lungcancer men 

för tarmcancer sågs en mindre ökning av patienter med metastaserad 

tarmcancer. Ökningen låg dock på samma nivå under hela 2020 vilket talar 

emot att ökningen skulle bero på fördröjning av diagnoser som egentligen borde 

ha ställts under andra kvartalet 2020. Ej heller kunde någon ökning av antalet 

akuta tarmcanceroperationer (vanligen p.g.a. stopp i tarmen) ses under hösten 

2020 vilket det fanns farhågor om i verksamheterna. Fortsatt uppföljning av 

stadiefördelningen av de fyra största tumörformerna (bröst- prostata-, lung- och 

tarmcancer) kommer att utföras då data för 2021 blir tillgängliga i maj–juni 

2022. 

Utifrån mönstret med nedgångar i ett flertal olika tumörtyper (även sådana som 

inte omfattas av screening), samt kunskapen om att de övriga nordiska länderna 

erfor liknande nedgångar trots en väsentligt lägre belastning på hälso- och 

sjukvården under 2020, anses den huvudsakliga orsaken till nedgången vara 

befolkningens minskade benägenhet att söka vård under inledningen av 

pandemin. Därutöver har regioners beslut att minska aktiviteten inom 

bröstcancerscreeningen och livmoderhalscancerpreventionen bidragit en del. 

Anpassningar av de nationella vårdprogrammen bidrog också i någon mån till 

nedgången av incidensen, exempelvis för prostatacancer. 

Att väntetiderna för cancerkirurgi och onkologisk cancerbehandling minskade 

under 2020 jämfört med 2019 talar också emot att nedgången beror på 

minskade resurser i cancervården, oaktat att nedgången av nya cancerfall 

bidragit till minskade väntetider.   

Sammantaget måste bedömningen fortsatt vara att diagnostik och behandling av 

cancer har fungerat väl under pandemin i relation till förutsättningarna. Initialt 

drogs visserligen screeningen ner inom flera regioner men aktiviteten återgick 

till mer normal nivå under hösten 2020.  
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Det är viktigt att RCC fortsätter sitt analysarbete av pandemins effekter på 

cancervården. Under hösten 2022 kommer fler rapporter att publiceras som 

utgår från nationella kvalitetsregister samt åtminstone en rapport baserad på 

Cancerregistret. Uppföljning som kan påvisa eventuell ökad förtida dödlighet 

till följd av uppskjuten diagnostik torde dröja ett par år innan den kan anses vara 

meningsfull. 

Nationella vårdprogram 

RCC har nu 51 vårdprogram varav fem nya publicerats under 2021, för 

hypofystumörer, merkelcellscancer, myeloproliferativ neoplasi (MPN), palliativ 

vård av barn samt skivepitelcancer i huden. Av de befintliga vårdprogrammen 

har 25 uppdaterats under året. Vid varje uppdatering ses det aktuella 

standardiserade vårdförloppet över.  

Ytterligare fem vårdprogram är under framtagande: Cancerrehabilitering för 

barn och ungdomar, Kardiovaskulär sjukdom relaterat till cancerbehandling, 

Graft versus host disease (GvHD), Tjock- och ändtarmscancerscreening samt 

Myelodysplastiskt syndrom (MDS). 

Flera vårdprogramgrupper har haft ovanligt långa uppdateringsprocesser på 

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

ordinarie rutiner. Rutinerna för remissrundor har samordnats med 

kunskapsstyrningsorganisationen och samtliga kunskapsstöd har nu samma 

remissdatum. Mejlutskick och webbsidor innehåller samordnad information om 

samtliga diagnoser. 

Under 2021 har RCC inlett ett arbete med att samordna och kvalitetssäkra 

omvårdnadstexter i samtliga vårdprogram. En genomgång av evidensläge är 

genomförd och kommer att följas upp med ytterligare arbete under 2022.   

En rad kvalitetshöjande arbeten pågår löpande, t.ex. arbete med att skapa 

tydligare kopplingar mellan vårdprogrammen och det nationella 

regimbiblioteket och att föra in texter om ärftlighetsfaktorer i vårdprogrammen. 

Det nationella patient- och närståenderådet, PNR, har undersökt hur 

patientrepresentanter i vårdprogramgrupperna upplever sitt uppdrag. Två 

resultat av undersökningen var att patientrepresentanter ibland behöver mer stöd 

i sitt uppdrag för att kunna delta aktivt och att det saknas representation i flera 

grupper. Under 2021 har RCC därför uppdaterat sina rutiner för att tidigt säkra 

patientrepresentationen i vårdprogramgrupperna med stöd av regionala PNR, 

och PNR har tagit fram en checklista som kan användas för att säkra 

patientperspektivet i vårdprogrammen.   

Koppling mellan nationella vårdprogram och kvalitetsregister 

Ett viktigt verktyg som bidrar till att rekommendationerna i nationella 

vårdprogram följs är uppföljningen genom nationella kvalitetsregister. För att 

stödja verksamheten att följa de indikatorer som slås fast i nationella 
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vårdprogram har RCC i samverkan verkat för att samtliga kvalitetsregister ska 

ha tillgängliga och interaktiva rapporter på www.cancercentrum.se  

Under 2021 har RCC i samverkan genomfört ett gemensamt dialogmöte för 

representanter från samtliga nationella vårdprogram och nationella 

kvalitetsregister. Under mötet diskuterades bland annat resultatet av 

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

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

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

verktygen i en välfungerande kunskapsstyrning. 

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

de nationella vårdprogrammens rekommendationer med hjälp av 

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

och utvecklingsmöjligheter för en ändamålsenlig uppföljning som kan användas 

för styrning och ledning inom cancervården. Rapporten Utveckling av 

uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister 2021 

innehåller förslag på hur uppföljningen kan utvecklas med hjälp av 

kvalitetsindikatorer och därigenom bidra till en kulturförändring som främjar 

samarbetet mellan nationella vårdprogram och nationella kvalitetsregister för att 

än bättre möta verksamheternas behov. RCC i samverkan har tillsatt en 

arbetsgrupp för att ansvara för genomförandet av rekommendationer ur 

rapporten. Arbetsgruppen har bland annat diskuterat möjliga insatser 

tillsammans med verksamhetschefer från cancervården. 

Läkemedelsregistrering  

Den senaste rapporten från register för cancerläkemedel publicerades i maj 2021 

och innehåller en redovisning av ett urval av cancerläkemedel med registrerad 

användning under perioden 1 januari 2019–31 december 2020. Ytterligare en 

sammanställning är gjord för perioden 1 januari–30 juni 2021 som utgjort 

underlag till fördelningen av medel till de verksamheter som rapporterat in 

användning av cancerläkemedel. Nästa fullständiga rapport kommer att gälla för 

helåret 2021 och presenteras i maj 2022. 

Antalet registreringar har sjunkit från 2 522 år 2020 till 2 068 för år 2021. Det 

finns en viss eftersläpning i registreringen för 2021 men också stora skillnader i 

inrapportering från de olika regionerna och mellan olika cancerdiagnoser. Den 

varierande inrapporteringen gör det svårt att med säkerhet jämföra olika 

regioner och upptäcka eventuell under- eller överanvändning av ett specifikt 

läkemedel. För immunterapi är problemet stort eftersom dessa läkemedel 

används vid många olika cancerdiagnoser och därför registreras på olika 

kliniker på sjukhusen. En avgörande faktor för att öka registreringen är att alla 

verksamhetschefer inom cancervården, främst inom onkologi och hematologi, 

prioriterar registrering av läkemedelsanvändning. Därför för den nationella 

arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) en aktiv dialog med 

verksamhetscheferna för att motivera en ökad registrering. 

http://www.cancercentrum.se/
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Ytterligare ett sätt att underlätta registreringen och öka täckningsgraden är att 

möjliggöra direktöverföring av data från andra IT-system i vården, se nedan. 

Regionernas införande av Individuell patientöversikt (IPÖ) är också en 

möjlighet till ökad täckningsgrad eftersom data från IPÖ överförs automatiskt 

till register för cancerläkemedel.  

Automatöverföring av data kring läkemedelsanvändning 

RCC i samverkan har under 2021 möjliggjort automatöverföring från Västra 

Götalandsregionens ordinationssystem till register för cancerläkemedel och 

detta gick i skarp drift i februari 2022. Lösningen bygger på den 

automatöverföring som finns i Region Skåne sedan hösten 2020. Fler regioner 

med samma ordinationssystem kommer att kunna utnyttja samma lösning och 

planering pågår för att ansluta fler regioner. För de regioner som nyttjar ett 

annat ordinationssystem pågår utvecklingsarbete för att skapa liknande 

automatöverföring. Region Uppsala och Region Östergötland är pilotregioner 

och kommer att vara vägledande för fler regioner med samma system. 

Nationella regimbiblioteket 

Det finns idag drygt 600 fastställda regimer med tillhörande patientinformation 

i det nationella regimbiblioteket och antalet växer stadigt. Översättning av 

patientinformationen till andra språk, med start med engelska och arabiska, är 

på väg att publiceras. I projektet ”E-ped – Regimbiblioteket – Nationell 

samordning av arbetet med läkemedelsfrågor inom barnonkologin” arbetar en 

särskild grupp med att ta fram läkemedelsbasfakta anpassad för 

barncancerbehandling. 

Även patientinformation för läkemedelsbehandling vid barncancer finns nu i det 

nationella regimbiblioteket. Arbetet med att integrera visningsytan för 

regimbiblioteket (regimbiblioteket.se) med visningsytan för vårdprogram och 

SVF (”kunskapsbanken”) har pågått under hela året och lanserades lyckosamt i 

början av februari 2022. Integrationen ger en bättre funktionalitet, en mer 

kostnadseffektiv förvaltning och en tillgänglighetsanpassad visning av 

informationen. Det blir också lättare att samutnyttja kunskapsstöden 

vårdprogram, SVF och regimbiblioteket.  

Tre arbetsgrupper från regimbibliotekets referensgrupp av användare har startats 

under 2021. De arbetar med diagnosövergripande frågor kopplade till 

läkemedelsbehandling vid cancer:  

• Uppdatering av antiemetikarekommendationer  

• Uppdatering av riktlinjer vid extravasering 

• Förenklad överföring av regiminformation till vårdadministrativa 

system. 
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Precisionsmedicin 

För att analysera och beskriva de utmaningar och konsekvenser framstegen 

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

sjukvården arrangerade RCC och Nollvision cancer i mars 2021 ett digitalt 

rundabordssamtal för att samlas tvärsektoriellt och få en bild av pågående 

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

företrädare från  RCC, patientföreningar, myndigheter, industri, akademi och 

olika experter. Erfarenheterna från rundabordssamtalet utgör en del av 

underlaget till en rapport som publiceras under våren 2022.   

 

Kompetensförsörjning och 
forskning 

Hur kliniska studier har påverkats av covid-19-pandemin 

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

RCC som följer upp pandemins effekter på olika aspekter av cancervården. En 

av dessa är effekten på antalet kliniska studier och antalet patienter som 

inkluderats i kliniska studier under 2020 jämfört med 2019. Via den nationella 

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

ut till kliniska prövningsenheter i alla regioner. En rapport om effekterna inom 

vuxencancervården samt en motsvarande rapport om klinisk forskning inom 

barncancervården kommer att publiceras under våren 2022. 

Registerbaserade randomiserade studier (R-RCT) 

R-RCT innebär att befintliga kvalitetsregister utnyttjas som studiedatabas, vilket 

innebär att relativt stora randomiserade studier kan utföras till avsevärt lägre 

kostnad än RCT utförda med konventionell metodik. En nod för stöd till R-RCT 

håller på att etableras på RCC Mellansverige  

Möten har under 2021 hållits med Uppsala Clinical Research Center (UCR) 

som bl.a. förvaltar kvalitetsregister på hjärt-kärlområdet. UCR är världsledande 

inom R-RCT med flera praxisförändrande publikationer som resultat. 

Samarbetet innebär att UCR-medarbetare med stor erfarenhet av R-RCT 

kommer att stödja RCC:s projekt. Målet är att RCC successivt ska kunna bygga 

upp den kompetens inom rådgivning, projektledning, registerkunskap, IT-

konstruktion, data management och monitorering som krävs för genomförande 

av R-RCT på cancerområdet. 

Två lämpliga forskningsfrågeställningar som kan besvaras med R-RCT-metodik 

har identifierats. Dels en strålbehandlingsstudie som omfattar prostatacancer, 

dels en klinisk lungcancerstudie där uppföljning och undersökningar efter 

cytostatikabehandling av avancerad lungcancer styrs av patientens 
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egenrapporterade symtom (s.k. PROM). Målsättningen är att den förstnämnda 

studien ska kunna inleda patientrekrytering under 2022. 

Arbete med innovation inom cancerområdet 

Innovationsmiljön Nollvision cancer bildades 2019 med det långsiktiga målet 

att eliminera cancer som dödsorsak och fokuserar på aktiviteter och projekt för 

att minska dödligheten i lungcancer samt för att underlätta införandet av mer 

träffsäker och individbaserad diagnostik, behandling och rehabilitering. Miljön 

har under slutet av året 2021 övergått från etapp 1 till 2 av finansieringen från 

Vinnova genom att uppfylla de mål som ingår i uppföljningsarbetet.  

Under 2021 har miljön fortsatt att driva på i frågan om tidigare upptäckt av 

lungcancer, genom ekonomiska bidrag till forskning i primärvården, seminarier, 

internationella kunskaps- och erfarenhetsutbyten och genom nya 

kunskapsunderlag för utvärdering av ett riktat screeningprogram i 

riskpopulationen. IHE (Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi) har på 

uppdrag av Nollvision cancer analyserat sjukdomsbördan och värdet av tidigare 

detektion. IHE:s rapport visar att riktad screening för lungcancer både kan rädda 

liv och vara kostnadseffektiv. Härutöver fick Kantar Sifo och The Social Few 

(som arbetar med språkminoriteter i Sverige) i uppdrag att göra undersökningar 

bland rökare och tidigare rökare om deras inställning till att delta i screening. 

Resultatet visar att övervägande delen är positiva till att genomgå screening och 

att få hjälp att sluta röka.   

Under hösten beviljades en bred aktörskonstellation, under ledning av 

Nollvision cancer och Genomic Medicine Sweden (GMS), bidrag i fem år från 

Vinnova och Swelife för att bilda ”Test Bed Sweden for Precision Health in 

Cancer” där målet är att utveckla en modell för att stimulera utvecklingen av 

nationella precisionsmedicinska studier, inklusive nya studiedesigner, processer 

och teknologier. I modellutvecklingen ingår även stöd för dataanalys och 

datadelning, hälsoekonomiska verktyg för att validera kostnadseffektivitet och 

hållbarhet, betalningsmodeller, utbildningsinsatser och anpassning av riktlinjer 

och andra kunskapsstöd inom cancervården för sammanhållande patientresor. 

RCC och Nollvision cancer har tillsammans arrangerat två nationella workshops 

om Precisionsmedicin och AI-teknik inom cancervården samt två 

fortbildningsträffar om precisionsmedicin för patient- och närståendeföreträdare 

tillsammans med GMS och representanter från Life science-industrin. 

Utbildningsinsatser  

På cancercentrum.se finns nu en tydlig presentation av regionala och nationella 

utbildningar, och det pågår vidareutveckling så att regionala utbildningsinsatser 

kan öppna för nationellt deltagande. 

Den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering planerar att ta fram två 

digitala modulutbildningar för cancerrehabilitering, se ovan. Ovan beskrivs 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/
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även det pågående arbetet att utarbeta en nationellt gemensam webbutbildning i 

allmän palliativ vård med specifika moduler för nyckelprofessioner. 

Det pågår ett arbete att tillsammans med berörda lärosäten utveckla och 

säkerställa tillgång till utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling. 

Vidare finns en planerad struktur för koloskopiutbildningar där nationella 

arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening är ansvariga. 

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

arbeta kring patientdelaktighet, egenvård och jämlik cancervård. Denna 

utbildning är tillgänglig nationellt. 

Utvecklingen av nya cancerläkemedel innebär ett ökat behov av kompetens 

kring hantering och administrering av dessa potenta läkemedel. För att kunna 

hantera risker för både patienter, närstående och medarbetare inom 

cancervården krävs god kunskap om säker hantering och administrering. Under 

2021 bildades en nationell arbetsgrupp med uppdrag att utforma, genomföra, 

utveckla och säkerställa tillgång till utbildning för säkert handhavande av 

cancerläkemedel för berörda yrkesgrupper inom både specialist- och 

hemsjukvård.  

Utbildning av chefer och medarbetare i cancervården  

Sedan 2018 har Handelshögskolan i Stockholm Executive Education (HHS 

Exec Ed) gjort skräddarsydda ledarutvecklingsinsatser riktat till målgruppen 

specialistläkare inom cancervården. Syftet är att bredda och stärka 

rekryteringsunderlaget av chefer med specialistläkarkompetens inom 

cancerbehandling samt att öka kunskapen om den nationella cancerstrategin i 

ledarskapet. Nationella cancersamordnaren ingår i en styrgrupp för planering av 

programinnehåll, programstruktur och målgrupp tillsammans med bland annat 

Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening. Under 2020 

utvecklade HHS Exec Ed Chef och Ledare inom Cancervården Nivå 2 som 

fortsättning på Nivå 1 eller motsvarande program. 

Under 2021 har gruppen med 20 deltagare hittills träffats vid tre tillfällen.  

Programinnehållet har fokuserat på det praktiska ledarskapet, både med 

teoretiska verktyg och praktisk handledning.  
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Samverkansregionala insatser 

RCC Norr 

Standardiserade vårdförlopp 

RCC Norr sammankallar ett nätverk av utsedda kontaktpersoner för SVF i 

respektive region för att genom information, dialog och erfarenhetsutbyte stödja 

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

efterfrågade redovisningar till Socialstyrelsen. 

Diagnosspecifika sjukvårdsregionala workshops arrangeras fortlöpande, med 

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

digitala och har varit välbesökta och efterfrågade. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

RCC Norr stödjer implementeringen av det nationella vårdprogrammet för 

rehabilitering genom bland annat dialogmöten, utbildningar och 

utvecklingsprojekt. Flera digitala sjukvårdsregionala utbildningsdagar samt 

nätverksmöten med olika professionsgrupper kring vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering har arrangerats. Arbete bedrivs både inom respektive 

diagnosprocess och genom den sjukvårdregionala arbetsgruppen för cancer-

rehabilitering som leds av RCC Norrs sjukvårdsregionala processledare för 

cancerrehabilitering. RCC Norr finansierar lokala processledare för 

cancerrehabilitering i respektive region. Dessa ingår i arbetsgruppen och har 

både ett sjukvårdsregionalt och lokalt uppdrag. 

Arbete för strukturerade behovsbedömningar av alla cancerpatienter har fortsatt. 

Principbeslut att använda Hälsoskattningen för cancerrehabilitering för alla 

patienter finns i två regioner. Dessa regioner har även etablerat 

cancerrehabiliteringsteam med ett regionövergripande uppdrag för 

cancerpatienter med avancerade/mycket avancerade rehabiliteringsbehov. 

Sjukvårdsregionala pilotprojekt pågår inom fysisk aktivitet för cancerpatienter. 

Digitala sjukvårdsregionala nätverks- och utbildningsmöten för strukturerad 

behovsbedömning har genomförts. 

En sjukvårdsregional 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 sjukvårdsregionens palliativa kompetenscentrum och 

sammankallande för den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för palliativ vård. 
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Arbetsgruppen stödjer implementeringen av det uppdaterade vårdprogrammet 

för palliativ vård genom bland annat utbildningsinsatser. Under hösten hölls en 

digital utbildningsdag i palliativ vård med patienter och närstående i norra 

sjukvårdsregionen som huvudsaklig målgrupp, med ett hundratal deltagare.   

Under året har en kvadrupelrevision av regionernas arbete med palliativ vård 

genomförts för att identifiera konkreta förbättringsområden i regionerna. 

RCC Norr stödjer implementering av vårdprogrammet för palliativ vård av 

barn. Arbetet leds i samarbete mellan RCC Norrs sjukvårdsregionala 

processledare för barnonkologi respektive palliativ vård.  

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

De flesta cancerpatienterna i sjukvårdsregionen erbjuds Min Vårdplan i någon 

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

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

sjukvårdsregionens kliniker allteftersom diagnosspecifika Min Vårdplan har 

färdigställts och publicerats nationellt. RCC Norr erbjuder regionerna finansiellt 

stöd för en införandestödjare per region. Sjukvårdregional samverkan och 

erfarenhetsutbyte sker genom RCC Norr. RCC Norrs diagnosspecifika 

sjukvårdsregionala processarbetsgrupper är aktiva i arbetet med införandet av 

Min Vårdplan. 

Kunskapsutveckling 

RCC Norr följer årligen upp målen i den sjukvårdsregionala cancerplanen. 

Planen för 2019–2021 innefattar även ett stort antal detaljerade mål för varje 

process. Under året har en ny sjukvårdsregional cancerplan för 2022–2024 

utarbetats och godkänts av Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregion-

förbundet (NRF) för utskick till regionerna, som nu utarbetar lokala handlings-

planer för hur de utifrån sina respektive förutsättningar ska arbeta för att nå de 

sjukvårdsregiongemensamma målen i cancerplanen. 

Uppföljningsrapporten för cancerplanen redovisas och diskuteras i RPO Cancer, 

RCC Norrs styrgrupp och på politisk nivå i NRF:s förbundsdirektion. 

Regionernas registrering i kvalitetsregister stödjs genom fortlöpande 

utbildningar av inrapportörer. RCC sammanställer och analyserar uppföljnings-

data som redovisas och diskuteras bland annat vid sjukvårdsregiongemensamma 

möten inom olika diagnoser. 

RCC Norrs kontaktperson för Register för cancerläkemedel utbildar och stödjer 

regionernas utsedda inrapportörer samt deltar i det nationella arbetet kring 

utvecklingen av registret. 

RCC Norrs processledare utarbetar sjukvårdsregionala konsekvens-

beskrivningar för alla nya och reviderade vårdprogram. Implementering sker via 

RPO Cancer och de sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna. Uppföljning 

sker vid dialogmöten, diagnosvisa sjukvårdsregionmöten och vid uppföljning av 
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den sjukvårdsregionala cancerplanen. Till följd av pandemin har få dialogmöten 

genomförts under 2021. 

Kompetensförsörjning och forskning 

Samtliga sjukvårdsregionala processarbetsgrupper arbetar med optimalt 

kompetensnyttjande inom sina respektive vårdprocesser. RCC Norr informerar 

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

kunna genomföra vissa vidareutbildningar där det råder kompetensbrist eller 

möjlighet finns för uppgiftsväxling. Digitala arbetssätt används i stor 

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

tillgängliggöra kompetens för hela sjukvårdsregionen, men också för möten, 

utbildning och utvecklingsprojekt. 

RCC Norr ger stöd med statistisk kompetens till registerforskning inom 

cancerområdet i sjukvårdsregionen.  

RCC Norrs arrangerar en cancerseminarieserie, gemensam för hela norra 

sjukvårdsregionen, med syfte att sprida kunskap och nya rön inom cancer-

forskningen. Under 2021 har den genomförts helt digitalt.  

RCC Mellansverige 

Standardiserade vårdförlopp 

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

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

Ett flertal digitala möten har anordnats under året, där bland annat frågor inom 

kvalitetssäkring, fortsatt förvaltning och rapportering avhandlats. Frågor om 

samarbete över regiongränserna, enhetlig kodning, tolkning och användande av 

kriterier samt kvalitetskontroll av data har återkommande diskuterats. 

Den sjukvårdsregionala SVF-samordnaren deltar i den nationella 

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

regionala nivån. RCC erbjöd regionerna särskilt stöd inför 

halvårsrapporteringen i form av korrekturläsning av regionernas rapporter med 

möjlighet till diskussion avseende innehållet. 

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

under våren 2021 genom så kallade dialogmöten som förutom genomgångar av 

nationella och regionala SVF-resultat innehöll diskussioner kring goda exempel 

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

och sjukvårdsregionala nivå samt från regionernas sida med på sina håll 

deltagande av alla chefsnivåer från HSD via områdes- och verksamhetschefer 

och sektionsansvariga specialistläkare, kontaktsjuksköterskor och koordinatorer 

bidrog till att diskussionerna var mycket givande. Intrycken och resulterande 

diskussioner har sammanfattats skriftligt och återkopplats till regionerna. 

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

skett via digitala avstämningar och videomöten samt däremellan tillgänglighet 
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via mejl och telefon. Tid har också avsatts för mer riktat stöd och avstämningar 

till regioner som haft behov av det. 

Vidare har SVF-frågor lyfts i diagnosspecifika dialogmöten under året, där 

regionerna fördjupat sig i data för respektive diagnos och identifierat 

utvecklingsområden tillsammans med processledare. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

RCC har genom den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom 

cancerrehabilitering följt upp införandet av Hälsoskattningen i regionerna. Det 

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

initial behovsbedömning och alla regioner har tillgängliggjort Hälsoskattningen 

i journalsystemet. 

Införandet av Hälsoskattning synkroniseras med införandet av Min vårdplan, 

vilket ger positiva synergieffekter. 

RCC:s vårdprocessgrupp för palliativ vård har under året planerat för en 

föreläsningsserie som ska öka kunskapsnivån inom den palliativa vården och 

stödja implementeringen av det nya reviderade nationella vårdprogrammet som 

nu finns inom området. Vidare har information om vårdprogram och 

implementeringsstöd spridits i RCC:s övriga vårdprocessgrupper samt till 

regionernas palliativa råd. En särskild regiondag har anordnats för vårdpersonal 

som arbetar inom barnsjukvården med utgångspunkt i vårdprogrammet för 

palliativ vård av barn. En enkät har tagits fram som under 2022 ska användas 

för att inventera utvecklingsbehov inom den palliativa vården i 

sjukvårdsregionen. 

I ovanstående grupperingar diskuteras fortlöpande hur digitala verktyg kan 

användas i såväl utbildning som i erbjudande av vård. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

RCC har en sjukvårdsregional införandeansvarig för Min vårdplan som kallat 

regionernas motsvarigheter till månatliga möten där utmaningar och goda 

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

Min vårdplan är nu införd i alla sju regioner för minst en diagnos. Även i denna 

gruppering diskuteras löpande hur digitala verktyg kan användas inom 

cancervården för att öka patienters och närståendes trygghet och delaktighet. 

Kunskapsutveckling 

RCC:s diagnosspecifika vårdprocessgrupper följer löpande upp cancervården i 

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

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

annat till verksamheterna genom dialogmöten och genom årliga rapporter som 

skrivs av representanter för vårdprocessgrupperna med stöd från respektive 

vårdprocesskoordinator. Vidare erbjuds stöd via RCC-medarbetare till 

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

till vilka patienter nya cancerläkemedel används. Resultat från RCL är viktiga 

för att kunna verka för en mer jämlik vård. RCC Mellansverige arbetar för att 

öka RCL:s täckningsgrad, bland annat ska den sjukvårdsregionala koordinatorn 

under 2022 besöka de kliniker som upplever störst problem med att få upp 

täckningsgraden så att registret kan användas för ledning och styrning av 

vården. Resultat från RCL-rapporten diskuteras alltid i RCC-styrgrupp med 

syfte att öka intresset för registret. 

Stöd till implementering av nya och reviderade vårdprogram ingår i RCC 

Mellansveriges vårdprocessgruppers uppdrag. Stödet ges på olika vis, 

förändringar i vårdprogram diskuteras alltid i gruppen och eventuella hinder för 

implementering identifieras gemensamt. Information om förändringar ges 

genom en uppdatering av nationella vårdprogrammet vid de diagnosspecifika 

vårdprocessgruppernas regiondagar. De fysiska regiondagarna har under 2021 

ersatts av digitala motsvarigheter, alternativt kortare webinarier/lunchmöten, för 

att möjliggöra informationsspridning om bland annat vårdprogram.  

Kompetensförsörjning och forskning 

RCC samverkar med Regionala utbildning- och kompetensförsörjningsrådet 

(RUR) i sjukvårdsregionen avseende kartläggning av 

kompetensförsörjningsbehoven inom cancervården. I den sjukvårdsregionala 

cancerplanen har ansvarsfördelningen för detta tydliggjorts och RCC inväntar 

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

underlätta kompetensförsörjningen. 

RCC Mellansverige ger även stöd till framför allt hälsoregisterbaserad 

forskning genom att ge konsultationer kring registerinnehåll, lämplig 

studiedesign samt statistiska metoder. 

RCC medverkar också till ett flertal länkade hälsodatabaser avsedda för 

epidemiologisk cancerforskning med inriktning mot samsjuklighet, 

läkemedelsanvändning och socioekonomi. Dessa forskningsdatabaser har 

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

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

länkade forskningsdatabaser där diagnosspecifika kvalitetsregister länkas med 

data från SMINET, intensivvårdsregistret, dödsorsaksregistret med flera för att 

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

Under hösten 2021 har en disputerad onkolog knutits till RCC Mellansverige på 

80 procent, bland annat med syftet att stärka nätverkandet mellan 

forskningssjuksköterskor i sjukvårdsregionen samt för handledning av 

läkarstudenter från Uppsala och Örebro i samband med uppsatsskrivning 

baserad på data från nationella kvalitetsregister. 

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

forskningsdatabasen för den nationella cancerrehabiliteringsstudien PhysCan, 

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

Standardiserade vårdförlopp 

RCC Stockholm Gotland har fortsatt att stötta vårdverksamheterna i deras 

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

standardiserade vårdförloppen. Regelbunden avstämning sker mellan RCC och 

vårdgivarna. En sjukvårdsregional kvalitetssäkringsgrupp (med koppling till 

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

underlätta inrapportering, bistå med analyser samt förbättra utdata. RCC 

Stockholm Gotland fortsätter att samla in och analysera patientenkäter inom 

standardiserade vårdförlopp. Resultaten delges och diskuteras med vårdgivarna. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

RCC Stockholm Gotland har under 2021 arbetat aktivt med fortsatt 

sjukvårdsregional implementering av vårdprogrammen inom palliativ vård 

respektive cancerrehabilitering. Två välmeriterade sjukvårdsregionala 

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

process med information, implementering, uppföljning och kunskapshöjande 

åtgärder. Samverkan sker kontinuerligt med patient- och 

närståenderepresentanter. Avseende cancerrehabilitering har RCC fortsatt stötta 

den regionala implementeringen med fokus på bedömning av 

rehabiliteringsbehov, upprättande och uppföljning av rehabiliteringsplan och 

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

rehabilitering efter behov och på rätt vårdnivå. 

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

digital cancerrehabilitering i grupp samt vetenskapliga publikationer kring 

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

och implementeringsinsatser genomförs för det nya nationella vårdprogrammet 

för palliativ vård av barn. Här är även processledarteamet inom 

barncancerområdet engagerat. RCC stödjer och följer även upp initiativ inom så 

kallad prehabilitering i samverkan med vårdgivarna, där rehabiliteringen startar 

redan i samband med diagnos. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

RCC Stockholm Gotland har under 2021 fortsatt ett omfattande breddinförande 

av Min vårdplan cancer inom sjukvårdsregionen, både digitalt och i 

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

vårdverksamheterna i övergången från regionala versioner till nationell Min 

vårdplan. Vårdverksamheterna har varit högt belastade av pandemin men trots 

detta har många verksamheter fortsatt implementeringen under året, men i vissa 

fall något senare än planerat. Representanter från RCC Stockholm Gotland har 

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

vårdplan. 
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Kunskapsutveckling 

RCC Stockholm Gotland sammanställer kontinuerligt underlag för uppföljning 

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

sjukvårdsförvaltning, patientföreträdare och regionala politiska företrädare. 

Behovet av underlag har ökat under covid-19-pandemin och har använts för att 

ta fram och utvärdera relaterade åtgärder. Under både maj och december 2021 

genomfördes exempelvis workshops där totalt 250 intressenter deltog. 

Utvecklingsarbete från den sjukvårdsregionala cancerplanen 2020–2023 

presenterades och diskuterades. 

Processledare för cancerläkemedel har tillsammans med en representant från 

RCC Stockholm Gotland haft möten med representanter från respektive 

vårdgivare för att diskutera och följa upp inrapporteringen till 

läkemedelsregistret. 

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

Nationellt pågår arbetet med automatöverföring mellan ordinationssystemet för 

cancerläkemedel och läkemedelsmodulen i IPÖ. 

RCC Stockholm Gotland arbetar löpande med revidering och implementering 

av nationella vårdprogram inom cancerområdet. Revideringar och nya 

vårdprogram diskuteras med den regionala kunskapssyrningsorganisationen och 

beslutas politiskt. Regionala vårdprogramgrupper och processledare har 

uppdrag av RCC kring både implementerings- och uppföljningsarbetet. 

Kompetensförsörjning och forskning 

Den årliga kompetenskartläggningen inom cancervården för både Stockholm 

och Gotland har genomförts under våren 2021. En sammanställning har 

återkopplats till berörda vårdverksamheter. Kartläggningen utgör ett underlag 

för RCC Stockholm Gotlands satsningar inom kompetensförsörjning. 

Sjukvårdsregionens vårdaktörer kan ansöka om medel till förbättringsarbeten 

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

patienten och bidra till att säkra kompetensförsörjningen. Satsningar inom flera 

områden pågår. Exempelvis inom strålbehandling, där bristen på 

specialistutbildade sjuksköterskor påverkat tillgänglighet och arbetsmiljö. Ett 

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

Projekt pågår i nära samverkan med vårdgivare avseende strategier för 

kompetensförsörjning. RCC ger löpande stöd till kostnad för utbildning och 

projektledning. RCC Stockholm Gotland har tagit fram flera nya utbildningar 

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

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

egenvård, cancerprevention riktad till skolsköterskor, palliativ vård samt cancer 

och levnadsvanor (riktad till primärvården). 

RCC Stockholm Gotland fortsätter arbetet med film som ett alternativ till 

kunskapsstöd riktad till patienter, närstående och allmänhet. I samarbetet med 
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Cancerfonden och RCC Väst har två filmer om strål- och cytostatikabehandling 

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

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

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

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

Stockholm Gotland tagit fram lättläst informationsmaterial om levnadsvanor 

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

när du behandlas mot cancer”. 

RCC Stockholm Gotland har under 2021 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, vårdgivare och universitet. Under juni 2021 beviljades 

exempelvis medel för en studie omfattande 2 000 kvinnor kring individualiserad 

mammografi. Under 2021 beslutades och påbörjades så kallad catch-up-

vaccinering mot HPV som erbjuds 76 000 kvinnor i åldern 21–26 år. RCC har 

bekostat vaccinet samt utbildat över 250 vaccinatörer inom projektet. 

Planeringsarbetet med att pilottesta lungcancerscreening har fortsatt under 2021. 

Rekryteringen beräknas, något försenat, starta under våren 2022. 

RCC Sydöst 

Standardiserade vårdförlopp 

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

har till uppgift att stötta alla processledare. Processamordnare har regelbundna 

träffar varannan vecka för samordning av cancerprocesserna i SÖSR (Sydöstra 

sjukvårdsregionen). Samverkan sker gällande registrering, överlämning av 

patienter och utdata vilket leder till förbättringsarbeten. Via olika nätverk 

genomförs åtgärder både gemensamt och i respektive region.  

Covid-19-pandemin har i viss utsträckning påverkat såväl SVF-flöden som 

möjligheten till gemensamt utvecklingsarbete. För mer information kring 

pandemins påverkan se ”Redovisning av arbetet med standardiserade 

vårdförlopp enligt överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård med 

kortare väntetider 2020 för Regionalt cancercentrum Sydöst”. 

Under 2021 har ett arbete startats där processamordnare tillsammans med 

ansvarig processledare planerat för och i några fall genomfört workshops med 

deltagare från hela sydöstra regionen för att få till en samsyn över SVF-

registreringen. Det medför en transparens och tillit till den statistik som 

redovisas. Under 2022 planeras workshops i fler SVF-förlopp kunna 

genomföras. 

Detta har inneburit att kunskapen runt SVF har fördjupats bland RCC Sydösts 

processledare i takt med ökad förståelse för data. Den fördjupade förståelsen 

skapar en nyfikenhet och ett större engagemang. Resultaten diskuteras vid 

RCC:s processledarmöten (4 gånger/år). Processledare får utbildning i 

processutveckling och förbättringsarbete inom ramen för befintliga 
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processledarmöten. Sammanhållna vårdprocesser finns som en fast punkt på 

alla RCC:s styrgruppsmöten. Sedan länge har RCC:s statistiker tillsammans 

med processledare tagit fram så kallade resultatrapporter som beskriver nuläge 

inom de olika cancerprocesserna. Utöver dessa rapporter skrivs även en rapport 

på övergripande nivå. Dessa rapporter, den övergripande och de 

diagnosspecifika resultatrapporterna (2 ggr/år), har nu kompletterats med SVF-

mått. 

Regionala SVF-samordnare tillsammans med RCC:s processamordnare stödjer 

och fördjupar samarbetet i SÖSR i samråd med RCC:s processledare, styrgrupp 

och kansli. Inom SÖSR finns även en arbetsgrupp som arbetar aktivt med att 

skapa förutsättningar i regionernas IT-stöd med målsättning att underlätta 

korrekt data, till exempel remiss med obligatoriska uppgifter vid överlämning 

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

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

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

De nationella målen för SVF inför år 2020 var att: 

• 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett 

standardiserat vårdförlopp. Resultat för första halvåret 2021 för RCC 

Sydöst enligt cancercentrum.se är 70 %. 2020 var resultatet 69 % och 

2019 var resultatet 66 %. 

• 80 procent av dessa patienter ska genomgå respektive vårdförlopp inom 

utsatt ledtid. Nuläge (2021-11-22) för RCC Sydöst enligt 

cancercentrums.se är 2021 37 %. 2020 var resultatet 41 % och 2019 var 

resultatet 38 %. Det finns en variation mellan vårdförloppen och 

regionerna. 

Stöd till rehabilitering och palliativ vård 

En viktig del i implementeringen av vårdprogrammet för cancerrehabilitering är 

användande av det strukturerade bedömningsinstrumentet Hälsoskattning. Det 

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

underlättar inventering och regelbunden uppföljning av rehabiliteringsbehov. I 

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

bedöma rehabiliteringsbehov strukturerat. Det pågår ett kontinuerligt arbete i 

sjukvårdsregionen för att stärka cancerrehabiliteringen dels via våra tre 

processledare, dels via fortsatta projektmedel till cancerrehabilitering för att 

kunna utveckla arbetet i respektive region ytterligare. Projektmedlen har bland 

annat inneburit att ett bedömarteam för cancerrehabilitering har skapats i en 

region och en att en annan region har arbetat med utbildning och 

verksamhetsutveckling för alla berörda läkare samt arbetat med struktur inom 

cancerrehabilitering för all övrig personal. 

I en av Sydösts regioner har patienter erbjudits rehabilitering på distans och 

även mötesplatser har erbjudits på distans. Erfarenheterna kan användas för att 

implementera liknande arbetssätt i hela sjukvårdsregionen. Personalen har även 
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erbjudits ett flertal digitala utbildningar inom olika områden inom 

cancerrehabilitering. 

Den stora regionala konferensen ”Palliation Sydöst” har arrangerats digitalt vid 

två tillfällen under 2021. Vårens konferens hade temat ”God omvårdnad vid 

palliativ vård” och höstens konferens hade temat ”Utveckling mot framtidens 

palliativa vård”. Båda konferenserna har varit uppskattade med mellan 150 och 

200 deltagare per konferens Alla verksamheter har dessutom informerats om 

olika digitala utbildningsmaterial såsom Palliation ABC och Brytpunktssamtal 

för personal och utbildningsmaterial som vänder sig till patient och närstående. 

Inom Palliativ vård i Sydöst finns en välfungerande processgrupp med 

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

stödja implementering av det uppdaterade vårdprogrammet för palliativ vård 

och med uppföljning av Sydösts resultat från Svenska palliativregistret. 

Processledaren för barncancer och processledaren för palliativ vård har under 

hösten gjort en planering för hur RCC Sydöst ska stödja implementering av 

vårdprogrammet för palliativ vård av barn. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

En vårdutvecklare med samordnarfunktion för Min vårdplan cancer, med 

koppling till nationell nivå, stödjer publiceringsarbetet och införandet av nya 

Min vårdplan cancer. Vårdutvecklaren handlägger även de nationella 

arbetsgrupperna för Min vårdplan CUP, hudcancer och bukspottkörtelcancer. 

Införandet sker gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen med tre projektledare, 

en i respektive region, med gemensamma processgrupper per diagnos som 

arbetar med införandet i sin region. Projektledaren stödjer också arbetet på 

respektive klinik tillsammans med medarbetare för ”Stöd och behandlings-

plattformen”. Min Vårdplan cancer införs succesivt i respektive diagnos allt 

eftersom de nationella vårdplanerna färdigställs.  

Kunskapsutveckling 

RCC Sydöst har ett välfungerande samarbete med övriga delar inom 

kunskapsstyrningsorganisationen i sjukvårdsregionen och har ett gemensamt 

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 t.ex. processgrupper. 

RCC Sydöst har publicerat olika typer av rapporter på hemsidan. 

Resultatredovisningen kom ut i maj och november 2021. Den belyser 

cancervårdens aktuella måluppfyllelse utefter patientlöftena och målen för SVF. 

Resultatredovisningen har även används även som redskap för processledarna i 

deras arbete med ledtider och prioritering av utvecklingsarbete. 

Ett dokument med namnet ”Verksamheternas inrapportering till cancerregistret”  

publiceras fyra gånger per år på RCC Sydösts websida. Klinikerna kan därmed 

följa utvecklingen av inrapporteringen till cancer- samt palliativregistret. RCC 
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Sydöst arbetar aktivt med och stödja klinikerna att använda inrapporterad data 

från kvalitetsregister och SVF för att följa upp verksamheten. Detta har under 

året främst skett via digitala kontakter av processledare och personal från RCC:s 

kansli. 

RCC Sydöst har hög täckningsgrad i cancerläkemedelsregistret och ligger bland 

de regioner som har högst täckningsgrad. Det är tack vare arbetet i styrgruppen 

för sydöstras cancerläkemedelsregister, där bland andra alla tre 

verksamhetschefer inom onkologi finns representerade. Gruppen hann träffas 

under våren och gick då igenom relevant statistik för förbrukning i SÖSR, men  

det blev tyvärr inga möten under hösten. Framtida planen är att träffas 1 eller 2 

gånger per år. 

Utbildningsbehovet har avtagit allt efter som personalen har blivit mer van vid 

inregistrering. Det finns en struktur för eventuell kompletterande utbildning vid 

behov.  

Kompetensförsörjning och forskning 

RCC Sydöst fick i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag rörande 

framgångsfaktorer för koloskoperande sjuksköterskor. Detta för att underlätta 

uppgiftsväxling till sjuksköterskor och få till ett bättre flöde för 

tarmcancerscreening. En projektledare har intervjuat koloskoperande 

sjuksköterskor och vårdenhetschefer i SÖRS inför införandet av 

tarmcancerscreeningen för att ta del av deras tankar kring sitt arbete. Arbetet 

redovisades för Kunskapsrådet cancer och kirurgi och togs emot positivt. 

Fortsatt arbete med task-shifting sker vid behov i respektive region. 

RCC Sydöst har medverkat i arbetet med underhåll av databasen ”Cancerstudier 

i Sverige”. Under andra halvan av 2021 har en genomgång av vilka 

cancerstudier som bedrivs vid landets sjukhus gjorts för att se om pandemin har 

påverkat cancerstudierna nationellt. Resultat sammanställs och presenteras 

under 2022. Arbete i det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor har 

påverkats av pandemin och inga nätverksträffar har hållits under 2021. Kontakt 

har upprätthållits via telefon och mail.  

RCC Syd 

Standardiserade vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) utgör en stående punkt i RCC Syds dialog- 

och avstämningsmöten med linjeorganisationen, bl. a vid regionala 

processmöten, möten med cancersamordnare och förvaltningarnas 

återkommande cancerråd. RCC Syd ger stöd till regional 

patientprocessutveckling genom uppdrag och finansiell ersättning till regionala 

patientprocessledare (RPPL) inom drygt 20 olika diagnosområden. Arbetet med 

SVF ingår som en central del i det regionala patientprocessarbetet och bidrar 

kontinuerligt till ett intensifierat lokalt arbete med processkartläggningar och 

multidisciplinär samverkan. RCC Syds övergripande samordning och 
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uppföljning av det regionala patientprocessarbetet ger goda förutsättningar för 

att identifiera och lyfta fram goda exempel på nya arbetssätt samt behov av 

gemensamma utbildningsinsatser inom såväl diagnosspecifika som 

diagnosövergripande processer. Ett exempel är arbete för kontinuerlig 

uppföljning och utveckling av multidisciplinära konferenser (MDK) som utgör 

en central del i SVF och patientprocessarbete. RCC Syd har de senaste åren gett 

stöd till ett antal forskningsprojekt med fokus på MDK och under våren 2021 

publicerades ytterligare en artikel. Resultat från genomförda forskningsprojekt 

samt exempel på resurseffektiva och välfungerande MDK delges kontinuerligt 

på möten med RPPL och i dialog med förvaltningarna. Covid-19-pandemin har 

påskyndat utvecklingen av digital samverkan mellan och inom team. Det finns 

dock ett behov av systematisk utvärdering av de nya arbetssätten i syfte att 

identifiera för- och nackdelar samt utveckla arbetsprocesserna framåt. Under 

våren startade ett nytt projekt med uppdrag att kartlägga behov och 

förutsättningar för etablerandet av tydliga och välfungerande strukturer för 

kliniska distansmöten i Södra sjukvårdsregionen: Delprojekt 25 Kliniska 

distansmöten, version 2021-05-19 (sodrasjukvardsregionen.se). 

Verksamhetsutvecklare från RCC Syd leder den sjukvårdsregionala 

projektgruppen. 

RCC Syd har kontinuerlig dialog med regionernas cancersamordnare kring 

rapportering, kvalitetssäkring och redovisning av de ledtider som rapporteras 

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

avseende återkoppling och stöd för ledtidsrapportering lyfts kontinuerligt till 

den nationella arbetsgrupp som samordnar RCCs arbete med SVF. 

RCC Syd har under 2021 fortsatt det projekt som syftar till att validera huruvida 

de data som rapporterats till SKRs väntetidsdatabas Signe överensstämmer med 

de definitioner för mätpunkter som anges i SVF. Detta görs via 

journalgranskning för ett antal SVF och sjukhus inom Södra sjukvårdsregionen. 

Urvalet av SVF och sjukhus görs i samråd med cancersamordnare och 

linjechefer. Resultaten presenteras i skriftliga rapporter samt i dialog med 

berörda kliniker och cancersamordnare. RCC Syd har under perioden 2019–

2021 genomfört granskning av vårddokumentation för närmre 1 500 patienter i 

Södra sjukvårdsregionen som utretts enligt SVF. Vissa oklarheter i 

kodningsvägledningarna som lett till systematiska fel har påvisats och 

rapporterats till nationell SVF-samordnare för åtgärd och ett informationsmöte 

för kodningspersonal anordnades inom en diagnos. De obligatoriska 

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

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

Stöd till rehabilitering och palliativ vård  

Samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen har tagit fram regionala riktlinjer 

för cancerrehabilitering med utgångspunkt i det nationella vårdprogrammet. 

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

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

av workshops och nätverksträffar, spridning av goda exempel och stödmaterial 

https://www.mdpi.com/1718-7729/28/1/98
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samt genomförande av diverse informations- och utbildningsinsatser. RCC Syd 

har under 2021 arrangerat ett antal workshops samt informations- och 

utbildningstillfällen med fokus på cancerrehabilitering. För att stödja 

kompetensutvecklingen i de tvärprofessionella team som arbetar med 

cancerpatienter har RCC Syd även arrangerat återkommande webbinarier kring 

smärta och bedömning av rehabiliteringsbehov med stöd av formuläret 

Hälsoskattning för cancerrehabilitering. Därutöver har regionala nätverksträffar 

med rehabiliteringsfokus arrangerats för professioner som möter patienter med 

cancer. 

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

ett av sina fokusområden och har ett nära samarbete med RCC Syds 

verksamhetsutvecklare för cancerrehabilitering som är adjungerad till gruppen. 

Digitalt utbildningsmaterial som kan användas som stöd för arbete med 

cancerrehabilitering i primärvården har publicerats under Informationsmaterial 

och länkar (cancercentrum.se) och webbinarier kring allmän onkologi 

respektive fysioterapi vid cancer har genomförts. Inom flera diagnosspecifika 

patientprocesser pågår vid utgången av 2021 aktivt arbete för strukturerad 

rehabbedömning med hälsoskattning med stöd av framtagen guide samt 

strukturerad remiss och rutiner för aktiv överlämning. Fyra filmer om sexuell 

rehabilitering efter cancer i bäckenet har producerats och publicerats under 

Sexuell rehabilitering (cancercentrum.se).  

RCC Syd har under året varit sammankallande i ett sjukvårdsregionalt nätverk 

med fokus på lymfödem och genomförde under våren ett nationellt 

webbinarium om tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem. Webbinariet 

går även att ta del av i efterhand under Tidig diagnostik och uppföljning av 

lymfödem (cancercentrum.se). I samarbete med Skånes universitetssjukhus 

(SUS) och Lunds universitet har RCC Syd även gett stöd för en 

uppdragsutbildning i lymfödembehandling på 7,5 hp. 

Prehabilitering utgör en viktig del av arbetet med cancerrehabilitering och 

RPPL Prehabilitering ger stöd för implementering och samordning av 

prehabiliteringsinsatser men driver även utveckling och uppföljning av 

prehabiliteringsmodell inom ramen för en forskningsstudie. Under året har 

RPPL prehabilitering framför allt fokuserat på att ge stöd till förbättringsarbete i 

processerna för lungcancer, esofagus/ventrikelcancer och gynekologisk cancer.  

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

genomför utbildningsinsatser för övriga RPPL och diagnosspecifika 

processteam. RPPL för palliativ vård är även ordförande för Regionalt 

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

förutsättningar för samverkan och implementering av NVP i dialog med 

representanter för samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen, Palliativt 

centrum för samskapad vård i Kronoberg, Palliativt utvecklingscentrum i Lund 

och Södra regionvårdsnämndens kansli.  
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RPPL för palliativ vård av barn har initierat projekt som syftar till etablera 

nätverk och tillhandahålla evidensbaserad kunskap inom området. Under våren 

har detta arbete etablerats som ett delprojekt inom Södra regionvårdsnämndens 

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

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

för alla barn med palliativa vårdbehov i Södra sjukvårdsregionen. 

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

av barn ansvarat för produktionen av fem filmer som kan användas som stöd för 

implementeringen av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn. 

Filmerna har tagits fram i dialog med ordförande för det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård av barn och kommer att lanseras i mars 2022. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer). 

RCC Syd har, liksom föregående år, erbjudit de fyra regionerna i Södra 

sjukvårdsregionen finansiellt stöd för implementeringen av Min vårdplan. Det 

finansiella stödet har betalats ut som ett årligt engångsbelopp och kan t.ex. 

användas för att finansiera lönekostnader för regional projektledare/koordinator 

som samordnar implementeringen av Min vårdplan i respektive region.  

En samverkansgrupp för Min vårdplan har bildats i Södra sjukvårdsregionen i 

syfte att stödja, samordna och följa upp regionernas implementeringsinsatser. I 

gruppen ingår projektledare och företrädare för Stöd och behandling-

förvaltningen för alla fyra regioner. Verksamhetsutvecklare på RCC Syd 

samordnar och ger kontinuerligt stöd till arbetet. Stödet består framför allt i 

informations- och utbildningsinsatser om vad Min vårdplan är och hur den kan 

implementeras och användas i patientmötet på kliniken. Arbetet består också i 

att fungera som en länk till det nationella utvecklingsarbetet och fånga upp 

regionernas önskemål rörande fortsatt utveckling av Min vårdplan.  

Kunskapsutveckling  

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

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

under året tagit fram digitalt utbildningsmaterial i form av filmer och lathundar 

som syftar till att underlätta användningen av kvalitetsregisterdata.   

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

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

engagerad i styrgruppen för Region Skånes projekt rörande direktöverföring 

från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister. Detta projekt har bl.a. 

resulterat i att data från Cytobase på Onkologiska kliniken på Skånes 

universitetssjukhus (SUS) direktöverförs till Register för cancerläkemedel på 

INCA. En kontinuerlig dialog har förts med RCC Syds styrgrupp för att se vilka 

insatser som kan göras för att ytterligare effektivisera inrapporteringen till 

Register för cancerläkemedel.  
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Under våren 2021 har direktöverföring av PAD-data från Region Halland till 

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

Cancerregistret nu sker elektroniskt från samtliga fyra regioner i Södra 

sjukvårdsregionen.  

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

implementering av nya och reviderade vårdprogram och SVF. RCC Syd har 

därutöver kontinuerlig dialog med cancersamordnarna från respektive region 

samt Södra regionvårdsnämndens kansli för att säkra att RCC Syds process för 

remissutskick sker i linje med remisshanteringen för de kunskapsstöd som tas 

fram inom andra nationella och regionala programområden.   

Kompetensförsörjning och forskning  

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

cancervårdens processer har RCC Syd kontinuerlig dialog med tjänstemän och 

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

Regionernas och förvaltningarnas cancersamordnare utgör i regel första och 

främsta kontakt i samband med planering, genomförande och uppföljning av 

olika utvecklings- och utbildningsinsatser.  

RCC Syd ansöker tillsammans med Skånes universitetssjukhus (SUS), Lunds 

universitet, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården om 

ackreditering som Comprehensive Cancer Center (CCC). SUS är 

värdorganisation för centret som går under namnet Skåne University Hospital 

Cancer Center (SUHCC). I juni genomförde Organisation European Cancer 

Institute (OECI) ett digitalt platsbesök på SUHCC. Under hösten har arbete med 

att ta fram en handlingsplan för att genomföra de förbättringsåtgärder som 

OECI lyfte fram i sin rapport efter platsbesöket genomförts. Information om 

SUHCC finns på Skåne University Hospital Cancer Centre (skane.se). 

Ackrediteringsprocessen har inneburit ett synliggörande av behov av 

kompetenshöjande utbildningar och andra insatser som syftar till att 

effektivisera cancervårdens arbetsprocesser, t.ex. utveckling av MDK.  

Under 2021 har samverkan med LUCC (Lund University Cancer Center) stärkts 

och ett gemensamt seminarium för allmänheten genomfördes i samband med 

Världscancerdagen den 4 februari 2022. Arbetet med SUHCC (se ovan) har 

resulterat i en förbättringsplan avseende klinisk forskning där arbete pågår för 

att integrera LUCCs strategiska nätverk i RCC Syds diagnosspecifika 

patientprocessarbete. På Världscancerdagen planeras även ett dialogmöte med 

forskningsfokus för samtliga RPPL för att vidare stimulera till ökad inklusion 

av cancerpatienter i kliniska studier.  

Under året har utbildningar i Good Clinical Practice (GCP) genomförts i 

samarbete med Kliniska Studier – Forum Söder. Både introduktionskurs och 

påbyggnadskurs har erbjudits. En utbildning i forskningsetik, regelverk och 

GCP för verksamhetschefer har tagits fram i samarbete med Kliniska Studier – 

Forum Söder. Under 2021 har sju kurser arrangerats med sammanlagt 75 

deltagare från samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen. Utvärderingarna har 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/cancer-centre/
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varit positiva och Region Skåne har beslutat att göra kursen obligatorisk för 

verksamhetschefer med universitetssjukvårdsenheter i Skåne.   

Medicinsk rådgivare från RCC Syd samordnar och ger stöd för regionernas 

insatser som rör etablering av nya strukturer, utbildningsinsatser och 

ansvarsfördelning inom onkologi i nära vård. Målet är att kunna erbjuda alla 

patienter en fast kontakt i den nära vården som behåller kontakten med 

patienterna inför, under och efter cancerbehandling. Ett forskningsprojekt är 

initierat i samarbete med Centrum för primärvårdsforskning i syfte att utforska 

hur personer som behandlats för cancer upplevt koordinationen mellan 

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

primärvården under och efter initial cancerbehandling. 

RCC Väst 

Standardiserade vårdförlopp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samt Södra Älvsborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 

Sjukhusen i Väster. Gruppen utbyter erfarenheter kring utmaningar och 

förbättringsarbete och följer upp ledtidsmålen kontinuerligt. 

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

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

samarbetar med de regionala processägarna och utvecklingsledarna på RCC 

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

har flera diagnosspecifika registreringsträffar arrangerats. 

Rehabilitering och palliativ vård 

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

tillgången till cancerrehabilitering. Handlingsplanen utgår från det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering och kartläggningen som redovisades 

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

juni. Kartläggningen identifierade tio utvecklingsområden och samtliga 

utvecklingsområden och i princip alla förbättringsförslag från rapporten ”En 

ännu bättre cancerrehabilitering” adresseras i handlingsplanen, vilket betyder att 

inget område bortprioriterats.  
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Under 2021 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR om att ge stöd för 

att för att starta upp ett arbete för ett 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. En viktig arbetsuppgift för NAG är ta fram en gemensam nationell 

webbutbildning i allmän palliativ vård. Utöver detta arbetar NAG med 

implementeringsfrågor för de palliativa vårdprogrammen (både för vuxna och 

barn) tillsammans med vårdprogramgrupperna och ordförandena i respektive 

vårdprogram. 

I västra sjukvårdsregionen påbörjades under 2021 ett arbete med att ta fram en 

riktlinje för hur det nationella vårdprogrammet för palliativ vård ska tillämpas 

regionalt. Arbetet görs tillsammans med representanter för kommunerna. Den 

regionala processgruppen kommer även att arbeta med stöd för implementering 

av det personcentrerade vårdförlopp som arbetas fram inom NPO Äldres hälsa. 

Min vårdplan (patientkontrakt cancer) 

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

1177 till process- och omvårdnadsgrupper samt chefer och verksamhetsledare. 

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

riskanalys) och utbildning i systemet. 

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

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

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

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

Vårdplan. 

Kunskapsutveckling 

RCC Väst ska erbjuda regionerna stöd i uppföljningen av cancervården med 

hjälp av kvalitetsregister men även andra nationella eller regionala datakällor 

inklusive patientrapporterade mått. RCC Väst ska stödja och underlätta 

regionernas arbete med rapporteringen till läkemedelsregistret. 

Tillsammans med nationella vårdprogramgrupper har utvecklingsledarna inom 

RCC Väst handlagt de nationella vårdprogrammen som varit aktuella för beslut 

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

vårdprogrammen inklusive konsekvensbeskrivningar. För att underlätta 

implementering och spridning har det arrangerats process- och 

omvårdnadsmöten och dialogturnéer digitalt till följd av pandemin. RCC Väst 

har deltagit i det regionala arbetet kring kunskapsstyrning. Koordinatorer och 

ordförande för de olika regionala programområdena har möten regelbundet och 

utbyter kunskap och erfarenheter. 
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RCC Väst stödjer arbetet med insamlande av kvalitetsregisterinformation som 

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

med täckningsgrader som ligger på mellan 95 och 100 procent. Underlaget 

används som stöd vid implementering av förbättringsarbete samt redovisning av 

regionens resultat utifrån kvalitetsregisterdata. 

Kompetensförsörjning och forskning 

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

cancerrehabilitering för cirka 200 deltagare med såväl lokala, regionala, 

nationella och internationella föreläsare. 

RCC Väst stödjer projekt och utveckling som kan underlätta 

kompetensförsörjningen, till exempel uppgiftsväxling, nya arbetssätt och 

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

utbildningar under 2021. Under april 2021 har nationell kurs i kolposkopi 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). 

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder 

årligen sedan 2012 en forskarskola med fokus på klinisk forskning med klinisk 

epidemiologiska metoder. Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt 

verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska 

forskare. Den kliniska forskarskolan omfattar sammanlagt 20 veckor 

heltidsstudier (30 hp) fördelat på fyra kurser om vardera 7,5 hp. Den pågår 

under två år och ger sammantaget alla 30 högskolepoäng som krävs för en 

medicine doktorsexamen. Forskaskolan stöds av Cancerfonden. 

Under 2021 arrangerades kurs i Basal gastroskopi och koloskopi i samarbete 

mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum väst 

(RCC Väst). Kursen riktade sig både till blivande endoskoperande sköterskor 

och till ST-läkare/specialister i medicinsk gastroenterologi. 

Under hösten erbjöds flera utbildningar: Cytostatikakörkort, basal gastroskopi 

och koloskopi, nationell utbildning för dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor och 

regional koloskopi-workshop. RCC Väst ger fyra årliga möten tillsammans med 

de regionala processägarna, de regionala omvårdnadsomfördanden, SVF-

samordnare och representanter från patient- och närståenderådet. 

Vidare arrangerar RCC Väst internutbildning inom området för RCC:s 

aktiviteter. RCC Väst har tillsammans med samtliga sjukhusförvaltningar i 

Västra sjukvårdsregionen genomfört en genomlysning av den medicinska 

onkologin i syfte att skapa optimala och hållbara förutsättningar inom området i 

sam- och framtid.
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BETECKNINGAR 
 

PHO - Sektion för Pediatrisk Hematologi och Onkologi 

SALUB - Svenska Arbetsgruppen för Långtidsuppföljning efter Barncancer 

SAREB - Svenska Arbetsgruppen för Rehabilitering efter Barncancer 

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

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

Arbetet har pågått under 2020 och 2021, nedan presenteras en årsrapport för arbetet som 
genomförts under 2021 både från det nationella arbetet och det sjukvårdsregionala arbetet.  
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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). Ordförandeskapet är delat mellan 
Karin Mellgren (RCC väst) och Christina Landegren (RCC syd). Gruppen arbetar med att 
genomföra de 63 insatser som presenterats i den nationella handlingsplanen. Insatserna är av 
varierande omfattning och komplexitet. NAG barncancers uppdrag 2021: 

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

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

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

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

 

NAG barncancer är indelad i tre nätverk, som tilldelats relevanta insatser utifrån 
kompetensområde.  

Chefsnätverket består av sektionschefer eller motsvarande 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 som samordnar resurser för uppföljning 
och en grupp med kontaktsjuksköterska 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 hanterat 
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 
nätverket och regionala processgrupper inom respektive RCC.  

En viktig del av arbetet är att förankring sker till 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.   

Arbete med flera av insatserna pågår genom regionala initiativ eller av andra grupper än nationella 
arbetsgruppen. I dessa fall är det arbetsgruppens och nätverkens uppgift att samordna arbetet.  
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Förutom att fortsätta genomförandet av insatserna har arbetsgruppen under 2021 också arbetat 
med att tydliggöra strukturen för att hitta bra arbetssätt framåt.  

 

 

 

Se fullständig lista över deltagare i den nationella arbetsgruppen barncancer.  

1.2 Genomförande av handlingsplanen 

Trots Covid-19-pandemin och dess påverkan på sjukvården har 12 insatser kunnat färdigställas. 
Arbete pågår med 44 insatser, 3 insatser har under året adresseras vidare till Socialdepartementet 
och resterande 4 insatser är planerade att påbörjas under 2022.  

På grund av pandemin kommer fler av insatserna att pågå även under år 2022. Orsakerna till 
detta har varit både resursbrist och att inga fysiska möten har kunnat anordnas vilket, har 
försvårat planeringen av insatserna.  

Nedan följer en beskrivning av färdigställda, pågående och planerade insatser utifrån de sju 
huvudområdena som beskrivs i den nationella handlingsplanen. 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.  

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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1.2.1 Kompetensförsörjningsläget 

Samtliga insatser inom området pågår.  

 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: 
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. 

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

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

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

barnpsykiatrin 
o tillgodose behovet av kompetenta handledare på varje barncancercentrum 
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1.2.2 Kvalitetsförbättring i vården  

Samtliga insatser inom området pågår och tre insatser har färdigställts under året.  

 Färdigställda insatser:  

• 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. Se förstudien i 
sin helhet IPÖ för Barncancer Förstudierapport.  

 
• 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. 

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/forstudierapport-ipo-barncancer_vers.1.0.pdf
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• 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. 

• 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. 
• 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. 

1.2.3 Samordning mellan regioner 

Samtliga insatser inom området pågår och fyra insatser har färdigställts under året. 

 Färdigställda insatser:  

• Nationell samordning av läkemedelssystem och läkemedelskompetens inom 
barncancervården  

o 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 
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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:  

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

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

 

1.2.4 Samordning mellan barn och vuxenvården 

Majoriteten av insatser inom området pågår och fem insatser har färdigställts under året. En 
insats är planerad att starta under 2022.  

 Färdigställda insatser:  

• Uppföljning av barn med förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling (ingår 
under område Kvalitetsförbättringar i vården) 

o Inventera vilka resurser som behövs i respektive region för att möjliggöra tidiga 
insatser i enlighet med det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning 
efter barncancer. 

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

motoriska och neurokognitiva biverkningar. 
 

En kartläggning har genomförts, med syfte att göra en likvärdig bedömning av hur det ser ut med 
resurstillgång i respektive sjukvårdsregion avseende; ”Tidig motorisk 
och neurokognitiv bedömning och rehabilitering efter barncancer” samt ”Uppföljning enligt 
Nationellt vårdprogram för 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.  



9 

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. 

 

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

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

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

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

 

Den nationella arbetsgruppen för barncancer har tagit fram en basstandard för 
uppföljningsmottagningar med patienter under 18 års ålder samt för uppföljningsmottagningar 
för vuxna efter barncancer. Fokus är på de grundläggande behov som bör tillgodoses för alla 
överlevare efter barncancer med strukturerad uppföljning med god information till patient och 
föräldrar, fungerande aktiv överlämning från barnvård till vuxenvård med en skriftlig 
behandlingssammanfattning. För vuxna en tillgång till uppföljningsmottagning och psykosocialt 
stöd. Dokumenten ingår i det uppdaterade nationella vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer som varit ute på remiss till specialist- och patientföreningar och samtliga 
sjukvårdsregioner under hösten. Ett reviderat Vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer finns nu publicerat.  

 

• Nationell samordning för samarbete med Försäkringskassan och kommuner  
o Utred om Försäkringskassan har möjlighet att knyta specifika handläggare till 

mottagningar för långtidsuppföljning efter barncancerbehandling.  
 

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

 

 Pågående insatser:  

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

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

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

• Permanenta det nationella nätverket för Uppföljningsmottagning för vuxna efter 
barncancer 

• 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 

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

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

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

 

 Planerade insatser 2022: 

• Utred optimal vårdform för tonåringar och unga vuxna. 
 

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. 
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1.2.6 Kartläggning av vårdprocesserna  

Samtliga insatser inom området pågår.  

 Pågående insatser:  

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

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. 
 

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. 
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KOMMUNIKATION  

Under barncancersatsningens första fas 2020 och början av 2021 var fokus på uppbyggnad, 
struktur och etablering.  Handlingsplanen omsattes mars 2021 i en kommunikationsplan, för 
organiserad spridning till relevanta målgrupper av resultat inom de områden som prioriterats och 
för ökad kännedom. För att strukturerat kunna fånga kommunikationsbehov för olika 
målgrupper och för att genomföra och följa upp spridning inom hela området tillsattes i slutet av 
året en särskild arbetsgrupp för nationell kommunikation med kommunikatörer från respektive 
stödjande RCC Väst, RCC Syd och RCC Stockholm – Gotland. 

Under året har det publicerats artiklar om de insatser som genomförts kring långtidsuppföljning 
efter barncancer upp till 18 års ålder och långtidsuppföljning efter barncancer från 18 års ålder 
har, dels på Cancercentrums webbplats Ökade satsningar på långtidsuppföljning efter barncancer 
och dels artikel i Onkologi i Sverige Behoven ofta stora nu ökar satsningar pa långtidsuppföljning 
efter barncancer. För 2022 planeras ytterligare en rad artiklar om barncancerområdet till 
Onkologi i Sverige. 

Under hösten initierades en spridningsinsats där varje region lyfter en nyhet kring barncancer t ex 
Transitionssjukskoterskan – en brygga mellan barn och vuxensjukvard.  

 

 

 
Foto Danish Saroee 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcancercentrum.se%2Fsamverkan%2Fom-oss%2Fnyheter%2F2021%2Fmaj%2Fokade-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer%2F&data=04%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cff9dbf00e92d4fa5b21c08da001e8941%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637822428411695507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UhM%2BGRdAeRTZlH3TRST0WhdnwO9%2F3NEtn8rqGXVGUrE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onkologiisverige.se%2Fbehoven-ofta-stora-nu-okar-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer%2F&data=04%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cff9dbf00e92d4fa5b21c08da001e8941%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637822428411695507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VntuAvABFt1cXcNGPQMXnQFalx7buNQNAlLupUPnibw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onkologiisverige.se%2Fbehoven-ofta-stora-nu-okar-satsningar-pa-langtidsuppfoljning-efter-barncancer%2F&data=04%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cff9dbf00e92d4fa5b21c08da001e8941%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637822428411695507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VntuAvABFt1cXcNGPQMXnQFalx7buNQNAlLupUPnibw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcancercentrum.se%2Fsamverkan%2Fom-oss%2Fnyheter%2F2021%2Fdecember%2Ftransitionssjukskoterskan---en-brygga-mellan-barn--och-vuxensjukvard%2F&data=04%7C01%7Colivia.claesson%40prove.se%7Cff9dbf00e92d4fa5b21c08da001e8941%7C56a194763d324cfc86cd2d7019fa6e03%7C0%7C0%7C637822428411695507%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EmogSmQ7Qq%2BvQ5muveKROML5FpM93QPrGEc77SJBPTA%3D&reserved=0
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SJUKVÅRDSREGIONALT ARBETE  

3.1 RCC Mellansverige  

 

 Genomfört arbete under 2021 

Fyra större sjukvårdsregionala delprojekt pågår. Ett delprojekt syftar till att allogena 
stamcellstransplantationer (SCT) ska kunna genomföras vid Barnonkologiskt centrum, 
Akademiska barnsjukhuset. Detta för att undvika att patienter skickas till andra sjukvårdsregioner 
eller utomlands för behandlingen. Medel från barncancersatsningen har använts för uppstart av 
verksamheten, bland annat för rekrytering, utbildning, framtagande av rutiner och 
ackrediteringsarbete. Delprojektet initierades 2020 och den första allogena 
stamcellstransplantationen genomfördes i januari 2022.  I delprojektet ingår även generella 
kompetenshöjande aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar för vårdpersonalen i en 
barncancervård som blir alltmera avancerad.  

Ett annat delprojekt kallas ”Bryggan” och innebär etablering av en tydlig process för att 
förbättra övergången från avslutande cancerbehandling till att barnen överförs till vuxensjukvård 
efter 18 års ålder. Delprojektet har etablerat en ny 13/17-årsmottagning vid Akademiska 
barnsjukhuset. Hösten 2020 genomfördes en pilotmottagning vars utvärdering föll väl ut och 
medel beviljades för ytterligare 12 månaders verksamhet. Mottagningen tar emot två barn per 
vecka från hela Mellansverige. 

Ett tredje delprojekt berör långtidsuppföljning. En uppföljningsmottagning har funnits för 
vuxna patienter som behandlats för solida tumörer och hjärntumörer som barn. Syftet med 
delprojektet är att mottagningen ska formaliseras, dokumenteras, utökas och även inkludera 
uppföljning av hematologiska maligniteter. Vid onkologens mottagning deltar nu onkolog, 
kontaktsjuksköterska och kurator. Även neuropsykologisk kompetens har knutits till 
mottagningen.  

Det fjärde stora delprojektet handlar om neurokognitiv rehabilitering och syftar till att stärka 
uppföljning och rehabilitering av barn som behandlats för hjärntumör eller förvärvat hjärnskada 
av annan cancersjukdom. Efter en genomförd gapanalys mellan nuläge och börläge gällande 
rehabilitering har under hösten ett arbete påbörjats för att bland annat stärka neurokognitiv 
rehabilitering och stöd i skolfrågor.  

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

 

 Fortsatt arbete under 2022 

De fyra stora delprojekten ovan kommer att fortsätta under 2022. Bryggan-projektet har beviljats 
medel för ytterligare ett årsverksamhet samt för studiebesök till andra liknande verksamheter i 
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landet för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Uppföljningen av hematologiska 
maligniteter inom ramen för uppföljningsmottagningen har förberetts under 2021 och startar i 
februari 2022. I delprojektet för neurokognitiv rehabilitering genomförs under våren två piloter 
för att utvärdera neurokognitiva interventioner och stärkt stöd i skolfrågor. 

Barnonkologen och barnneurologen vid Akademiska Barnsjukhuset båda beviljats medel för att 
ge sina läkare tid att fördjupa sig inom sina respektive ansvarsområden. Under 2022 kommer 
därför 15 onkologer och 2 neurologer att under 2–4 veckor få ägna sig åt kompetensutveckling 
och uppdatering av rutinbeskrivningar m.m., ett viktigt arbete som sällan hinner prioriteras i en 
hektisk vardag. 

Vidare finns det planer på att initiera delprojekt kring psykosocialt stöd och önskemål om insatser 
för att möjliggöra implementeringen av det palliativa vårdprogrammet för barn.   
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3.2 RCC Norr 

 

 Redogörelse från norra sjukvårdsregionen (RCC Norr) 

Under första hälften av 2021 rekryterades apotekare, kurator och underläkare till Barnonkologen 
vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Till tjänsten som apotekare rekryterades en person med 
bred erfarenhet bland annat inom kliniska studier och apotekararbetet sträcker sig nu från faktisk 
läkemedelshantering till medikolegala frågeställningar. Kuratorstjänsten tillsattes med en person 
som har bred och lång klinisk erfarenhet, och därmed är första steget taget i vår satsning på 
förbättringar inom det psykosociala omhändertagandet i norra sjukvårdsregionen. Den under-
läkare som rekryterades har under 2021 både påbörjat och avslutat sin anställning på barn-
onkologen, men under sin tid på kliniken bidrog underläkaren till att möjliggöra för barn-
onkologerna att fokusera på högspecialiserad vård. 

Arbetet med att få till stånd en uppföljningsstruktur efter genomförd barncancerbehandling med 
”nyckelbesök” vid 13, 17 och 18 års ålder har fortlöpt under andra hälften av 2021. Teamet runt 
nyckelbesöken kommer att kalla de första patienterna under början av 2022. 

Kontaktsjuksköterskor och läkare med barnonkologiansvar har tillsatts på sjukhus i hela norra 
sjukvårdsregionen. På de större sjukhusen i Sundsvall, Östersund och Sunderbyn finns nu 
kontaktsjuksköterskor på både avdelning och mottagning och på de mindre sjukhusen i 
Örnsköldsvik, Sollefteå, Skellefteå och Gällivare finns kontaktsjuksköterska på barnmottagning 
för att ta ansvar för de barnonkologiska patienterna. 

Arbetet med digitala lösningar för att öka patientsäkerhet och kunskapsutbyte samtidigt som 
transporter minskas har fortskridit under 2021 och utvecklats till ett samarbete med 
”Västerbotten utan gränser”, där vi under 2022 kommer att inleda ett pilotprojekt för digital nära 
vård. 

Vi har under året deltagit i en nationell kartläggning av intermediärvård inom barnonkologin. 
Under 2022 planerar vi att, i likhet med flera andra barnonkologiska center, inleda en 
strukturering av vårt arbete runt de sjukaste patienterna för att kunna bedriva intermediärvård 
med rätt bemanning, kompetens och materiella resurser. 

Planering pågår för att under 2022 inleda arbetet med beslutsunderlag för fertilitetsbevarande 
åtgärder hos barn samt se över samtliga steg i vårdkedjan runt dessa åtgärder.  

Det redan påbörjade arbetet med fokus på fysioterapi och rörelse under och efter barnonkologisk 
behandling har pågått under året och fortsätter under 2022. Förhoppningsvis kommer ett 
samarbete med universitetet kunna ta form i syfte att utveckla digitala hjälpmedel. 

Vi hoppas även att, inom ramen för satsningen, kunna bredda och fördjupa den barnonkologiska 
kunskapen hos barnläkare under utbildning och barnsjuksköterskor i Norra sjukvårdsregionen 
genom att förbättra förutsättningarna för kliniska sidoutbildningar vid Barnonkologen på NUS. 

Vi planerar även att starta upp ett långsiktigt projekt att stärka vår kompetens runt de 
hematologiska sjukdomarna. Det kommer att ta form i ett samarbete med Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus Huddinge. Planering pågår även för en kartläggning av den palliativa vården för barn 
i Norra sjukvårdsregionen 
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3.3 RCC Stockholm/Gotland 

 

 Genomfört arbete under 2021 

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

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

Handledning personal (4:5). Handledning för läkargrupp har startats under 2021. 

Psykosocialt stöd (4:6). Förbättringsprojekt med alla hälsoprofessioner har drivits under 2021.  

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

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

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

Förbättrade patientflöden (5:8). Förbättringsarbeten startade i alla multidisciplinära 
diagnosgrupper där fler workshops hållits och arbetsgrupper bildade med stöd av professionell 
facilitator med metodik för systematiskt förbättringsarbete. Ett tjugotal förbättringsarbeten har 
startats.  Exempel på dessa är upprättande av multidisciplinär konferens (MDK) för fler 
diagnoser, start av fatigue skola, öka bemanning av kurator, förbättrad samanordning mellan olika 
professioner för förbättrat flöde för patienten.  

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

Aktiva överlämningar mellan barn- och vuxenvård (7.5). Rutindokument för överföring till 
neurolog- och hematologkliniken upprättade. Rutindokument för överföring till 
sarkommottagningar under färdigställande. Förbättrad rutin av informationsöverföring mellan 
Barnonkologen och Barnhematologen. 

Hemsjukvård och palliativ vård av barn (9.2). Etablering av regionalt nätverk med 
hemsjukvårdens olika aktörer för förbättrat samarbete kring patienter boende i de perifera 
delarna av regionen. 
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Behov av standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram (10.0). Webb baserad 
utbildning framtagen ” Barn och Cancer - Skolsköterskans roll”, tar upp alarmsymtom och 
levnadsvanor.  

 

 Fortsatt arbete under 2022 

• implementering av kontaktssjuksköterskans arbete (4.4). 

• fortsatt arbete med förbättringsarbeten utifrån processkartläggning. 

• fokus på implementering och konsolidering av kunskap om systematiskt 
förbättringsarbete i verksamheten. (4.6, 5.4, 5.7, 5.8) 

• implementering av Min vårdplan Akut lymfatisk leukemi (ALL) för barn regionalt. (5.6) 

• integrering av nyckelmottagning inom ordinarie verksamhet. (7.1) 

• utveckling av uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer i enlighet med 
basstandard i nationellt vårdprogram med bland annat etablering av struktur för 
multidisciplinärt samarbete mellan olika specialistkliniker på uppföljningsmottagning för 
vuxna efter barncancer (7.2). 

• fortsatt arbete med förbättring av aktiva överlämningar från barn- till vuxen vården vid 18 
års ålder (7.5).  

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

• sätta standard för regionalt samarbete av hemsjukvård för patienter boende i regionens 
perifera delar och implementera dessa (9.2) 

• fortsatt samarbete med Caprim för utbildning av alarmsymtom och utveckling av 
information om detta i VISS (Ett kunskapsstöd för dig som arbetar i primärvården (10.0). 

• påbörjad samverkan med barnspecialitetsrådet för översyn av alternativ diagnostisk 
logistik vid symptom som bl.a. skulle kunna vara orsakade av onkologisk eller 
hematologisk sjukdom (5.8, 10.0). 
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3.4 RCC Syd 

 

Under 2021 har det varit en fortsatt satsning i överenskommelse mellan staten och SKR utifrån 

den handlingsplan som togs fram 2020 för barncancer. Två regionala patientprocessledare i Södra 

sjukvårdsregionen har fortsatt sin medverkan i nationella arbetsgruppen för barncancer där 

arbetet med insatserna i handlingsplanen fortgår.  

Inför fördelningen av de medlen för 2021 för att utveckla barncancervården i Södra 

sjukvårdsregionen bjöd RCC Syd in regionala patientprocessledare och cancersamordnare till ett 

möte i början av året. Därefter bad RCC Syd respektive region och hemortssjukhus att inkomma 

med förslag på insatser som kan genomföras i enlighet med de utvecklingsområden och uppdrag 

som listas i handlingsplan och överenskommelsen 2021.  

Utvecklingsprojekt inom palliativ vård för barncancer är påbörjat av processledare för att erbjuda 

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

för alla barn med palliativa vårdbehov.  Grundläggande palliativ kompetens måste finnas där barn 

vårdas, samt att kompetens i specialiserad palliativ vård behöver finnas tillgänglig. Palliativ vård 

inom barnsjukvård behöver regional samordning och samverkan. Digitala introduktions och 

utbildningsfilmer i ämnet har spelats spelas in som synkroniseras med nationellt vårdprogram. 

Nästa steg är ett sjukhusbaserat konsultteam för Södra sjukvårdsregionen med stöd från Södra 

regionvårdsnämnden. 

Från regionerna finns utveckling och satsning på cancerrehabilitering för barn och samordning 

mellan olika vårdgivare med bla fokus på kuratorns roll. Utveckla dagvård och ev. kunna erbjuda 

mobil dagsjukvård. Utveckla barncancervården genom att satsa på teambaserad och 

familjecentrerad vård samt utöka heminsatser som alternativ eller komplement till 

dagvård/slutenvård. Utvecklingspotential finns gällande psykosocialt stöd efter genomgången 

cancer. 

 

 Genomfört arbete under 2021 

2021 års verksamhet påverkades till delar av pandemin vilket har medfört att tex utbildningar och 

möjlighet till kompetensutveckling vid Barncancercentrum, Skånes universitetssjukhus har fått stå 

tillbaka. Trots detta har denna satsning möjliggjort att genomföra en rad åtgärder. 

• Omställning till digitala utbildningar möjliggjorde deltagande på 

kontaktsjuksköterskekurser, GCP-utbildningar deltagande i Strängnäsutbildningen, 

cytostatika körkort, onkologikurs med flera utbildningar. 

• En rad satsningar inom lekterapin har gjorts. 

• Under året har såväl arbete i en nationell som lokal arbetsgrupp kommit i gång för att 

definiera vad intermediärvård inom barnonkologi är. 

• En arbetsgrupp med syfte att utveckla och kvalitetssäkra god nutrition på 

Barncancercentrum har startat upp. De har bland annat jobbat med 
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litteraturgenomgångar, PM-skapande samt implementering av nya rutiner för tex 

förstoppningsproblematik. Gruppen kopplar ihop sitt arbete med det nationella projektet 

”Strong kids”.  

Regionerna konstarerarar att det finns en stor brist på dietister och arbetar för att 

förbättra tillgången på dessa. 

• En etablering av en onkogenetisk mottagning på Barncancercentrum har påbörjats. En 

analys kring vilka barn som finns i Södra sjukvårdsregionen med kända 

cancerpredisponerade syndrom/mutationer, ligger till grund för arbetet med att 

identifiera vilka barn som ska besöka onkogenetiska mottagningen för information, vilka 

som ska följas upp och vart detta görs bäst. Parallellt har de nationella GMS och ChiCAP 

projekten påbörjats i samarbete med genetiska kliniken och RPPL för 

cancerpredisponerade tillstånd. 

• I mars 2021 tillträdde en kontaktsjuksköterska för seneffekter efter barncancer och 

transition från barn- till vuxenvård. En av arbetsuppgifterna är att koordinera 

uppföljningen med respektive kontaktsjuksköterska på regionens barnkliniker, respektive 

vuxenspecialiteter. 

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

nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, genomförs en 

förstärkning av Uppföljningsmottagningens verksamhet med utökade resurser för 

vuxenonkologi, sekreterare/administration, kuratorer och psykolog inom ramen för den 

regionala satsningen. 

• Medel från cancersatsningen har även använts för att överbrygga pensionsavgångar 

genom att finansiera del av lön till forskningssjuksköterska samt del av lön till en ST-

läkare i barnonkologi. 

 

 Fortsatt arbete under 2022 

Respektive region i Södra sjukvårdsregionen kommer att få i 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 bör uppmärksamma insatser där det behövs 

samordning i Södra sjukvårdsregionen och tydliggöra vilket stöd man önskar från RCC Syd. 

Exempel är områden som ställer krav på dialog mellan vårdgivarna som tillgång till 

kontaktsjuksköterska inom barncancervården, implementering av Min vårdplan samt aktiva 

överlämningar. 

Vid planeringen av de insatser som respektive region ska genomföra behöver särskild hänsyn tas 

till de områden som lyfts fram i överenskommelsen för cancer 2022: 

• Det finns ett behov från regionerna att återigen komma i gång med att auskultera på 

Barncancercentrum vid Skånes universitetssjukhus. 

• Min vårdplan kommer att införas.  

• Fortsatt arbete med att tillsätta dietister och kuratorer. 
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• Arbetet med att utveckla det sjukvårdsregionala konsultteamet i palliativ vård av barn 

kommer att fortsätta med tillskapandet av undervisningsmaterial, internutbildning, 

kommunikation mm. 

• Utbildningsfilmerna för palliativ vård av barn kommer att färdigställas under våren 2022. 

• Arbetet med att definiera vad intermediärvård inom barnonkologi är kommer att 

fortsätta. 

• Likaså arbetet med nutrition och förstoppning inom barncancervården. Detta arbete 

beräknas vara färdigt under 2022. 

• Utvecklandet av en barnonkogenetisk mottagning på Barncancercentrum fortsätter. 

• En ytterligare förstärkning av Uppföljningsmottagning verksamhet med utökade 

resurserför vuxenonkolog, sekreterare/administration, kurator och psykolog kommer att 

genomföras. Därutöver kommer särskilda möten i regionen att hållas för att ytterligare 

stärka upp arbetet. 

• Barncancercentrum kommer under 2022 avsätta arbetstid för en läkare, sjuksköterska och 

om möjligt undersköterska och en medicinsk sekreterare, för att arbeta med 

effektivisering, optimering och kvalitetssäkring av öppenvårdsverksamheten. Fokus 

kommer att ligga på att effektivisera flödena och få till en struktur som fungerar för 

onkogenetisk mottagning samt uppföljning av seneffekter efter avslutad behandling för 

barn <18 år integrerat med övrig mottagning och dagvårdsverksamhet vid 

barncancercentrum. 

 

 

 

 

 

  



21 

3.5 RCC Sydöst 

 

 Genomfört arbete under 2021 

Inom ramen för den nationella barncancersatsningen har många aktiviteter genomförts under det 
gångna året både i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt där representanter från Sydöst finns 
med i olika grupper Under 2021 har följande åtgärder genomförts inom barncancerområdet i 
Sydöst: 
En kontaktsjuksköterskefunktion har inrättats vid alla länssjukhus i sjukvårdsregionen samt vid 
Universitetssjukhuset. En uppdragsbeskrivning för funktionen är framtagen. Nu genomförs 
regelbundna möten för att främja samverkan mellan berörda kliniker. Detta arbetssätt möjliggör 
en höjning av kompetensen på barnklinikerna i sydöstra sjukvårdsregionen. 

En genomlysning av regionens befintliga rehabiliteringsresurser för barn upp till 18 år, gällande 
både motoriska och neurokognitiva besvär efter genomgången sjukdom och behandling har 
genomförts. Det har lett till en resursförstärkning inom paramedicinsk kompetens på 
Barnonkologiska kliniken i Linköping. 
 
Nya rutiner för multidisciplinär uppföljning före 18 år har utarbetats. 
Rutiner kring aktiva överlämningar från barn- till vuxenvården har uppdaterats och 
implementerats. 
Regelbundna videokonferenser med länssjukhusen i sjukvårdsregionen har initierats. 
Barn- och ungdomsråd har bildats i Linköping och är under utveckling.  
En farmaceut är anställd och arbetar nu på barnkliniken på US vilket gynnar barncancervården i 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Ett nutritionsprojekt med förstärkning i form av dietistkompetens har påbörjats. 

 

 Fortsatt arbete under 2022 

• Implementering av multidisciplinär och strukturerad uppföljning 
(skola/kurator/psykolog/fysioterapeut/konsultsjuksköterska) för patienter som erhållit 
CNS-riktad terapi, vilket framför allt innebär leukemigruppen. 

• Under 2022 har alla verksamheter i sydöstra sjukvårdsregionen möjlighet att söka 

stimuleringsbidrag, för mindre projekt på lokala eller sjukvårdsregionala projekt. 

Projekten ska leda till en förbättrad barncancervård i regionen.  

• Uppstart av barn- och ungdomsrådet på Barnkliniken i Linköping planeras. Starten har 
skjutits upp pga. restriktioner vad gäller möten och besökare under pandemin. . 

• Arbete med GMS (Genomic Medicin Sweden) fortgår, både nationellt samt lokalt när det 

gäller exv. logistik av prover och remisser.  

• Regelbunden psykoterapeutisk handledning av personalen som arbetar på 
barnonkologiska enheten kommer att fortsätta. 

• Uppföljning och utveckling av aktiviteterna som har genomförts under 2021.  
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• Fortsatt utveckling av den nya sjukskötersketjänsten på barnonkologiska avdelningen som 
resurs dagtid för handledning, mentorskap och planering av fortbildning för sjuk- och 
barnsköterskor.  

• I samband med konferensen Utvecklingskraft cancer (maj 2022) kommer en föreläsning 
genomföras för att sprida kunskap om arbetssätt och utveckling inom barncancer inom 
Sydöstra sjukvårdsregionen. 
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3.6 RCC Väst 

 

 Genomfört arbete under 2021 

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

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

sjukhusen inom VGR+. Dessa har tryckts upp och levererats till sjukhusen samt digitala versioner 

har publicerats.  

• Kartläggning av den regionala vårdprocessen för barncancer En kartläggning av den 

regionala vårdprocessen har genomförts. Nivå 1 och nivå 2-kartor, nivå 3 beskrivning samt en 

sammanfattande rapport har tagits fram. Dialogturné har genomförts för förankring och 

återkoppling av resultatet.   

• Etablerat pott för lokala utvecklingsprojekt Efter etablering av pott för lokala 

utvecklingsprojekt har de sjukhus som ingår i RCC Väst barncancerarbete nu möjlighet att äska 

om medel för lokala förbättringsprojekt för sammanlagt 200 000 kronor per sjukhus.  

• Analys av resultaten av enkät resursinventering i region väst Analys av resultaten från 

kartläggningen av resurser för tidig motorisk och neurokognitiv bedömning och rehabilitering 

efter barncancer samt uppföljning enligt NVP för uppföljning efter barncancer.  

• Intermediärvård Ett arbete för att definiera intermediärvård har genomförts på 

Barncancercentrum (BCC). Utifrån det har behovet av intermediärvårdsplatser för de 

barnonkologiska patienterna beräknats samt vårdplats- och bemanningsbehov. 

• PREM-enkät Framtagning av en regional (VGR+), återkommande PREM-enkät inom 

barncancervården, inklusive rutiner för utskick, analys och sammanställning. 

• Uppföljning förvärvad hjärnskada Utredning om och hur uppföljningen kan förbättras för 

barn som drabbas av förvärvad hjärnskada efter barnonkologisk behandling. En beskrivning av 

dagens arbetssätt samt 10 prioriterade förbättringsförslag togs fram och sammanställdes.  

• Samordna rehabiliterande insatser på BCC Ett av ovan nämnda förbättringsförslag som syftar 

till att förbättra samarbetet mellan olika yrkeskategorier för en ändamålsenlig vård för patienterna. 

Två förslag på lösningar har tagits fram och testats av en arbetsgrupp under 2021 och dessa 

kommer att utvärderas under 2022. 

• Uppföljande utredning på Regionhabilitering En arbetsgrupp har utrett om och hur 

arbetssättet för att kalla patienter till uppföljande utredning på Regionhabiliteringen bör ändras i 

syfte att säkerställa att patienter får uppföljande utredning vid rätt tidpunkt samt att resurser 

används på bästa sätt. Arbetet fortgår under 2022. 

 

 Fortsatt arbete under 2022 

• Genomförande av lokala utvecklingsprojekt på de sjukhus i VGR+ som ansökt om medel 

• Start utskick och etablering av PREM enkät 

• Utvärdering och ev. implementering av förändrat arbetssätt kring samordning av rehabiliterande 

insatser på BCC  

• Fortsatt arbete kring arbetssätt för kallelse till uppföljande utredning på Regionhabiliteringen 

• Kartläggning av tillgång till sjukvård i hemmet för barn och ungdomar under cancerbehandling i 

VGR+  
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• Utbildning för Kontaktsjuksköterskor på BCC  

• Insatser som syftar till jämlikt psykosocialt stöd 

• Deltagande från BCC i framtagandet av Min vårdplan barnonkologi 

• Seneffektsuppföljning efter barncancer (Nyckelmottagning) - anställning av 1 sjuksköterska och 

0,5 läkartjänst fortlöper 2021 och 2022.  

• Kontaktsjuksköterskor anställdes på BCC 2020 vilket även fortlöper 2021 och 2022. 
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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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KAPITEL 1 

Inledning 

1.1 Bakgrund 
Standardiserade vårdförlopp (SVF) initierades år 2015 av regeringen och Sveriges kommuner och 
regioner (då Sveriges kommuner och landsting). Syftet var både att öka kvaliteten och 
jämlikheten i cancervården och att korta ledtiderna. Fokus låg på att tidigt upptäcka personer 
med symtom som kan bero på cancer, ge dem en snabb utredning och därmed korta tiden till 
diagnos. Ett viktigt argument för detta var att minska tiden av ovisshet, både för de som får och 
de som inte får en cancerdiagnos. Vid införandet av SVF var väntetiderna från diagnos till start 
av behandling orimligt långa inom flera diagnoser och dessutom med stora skillnader mellan 
regionerna.  

I de standardiserade vårdförloppen beskrivs vilka delar som ska ingå i en utredning för en viss 
diagnos och målsättningen var att detta skulle skapa jämlik vård över landet men även skapa 
förutsättningar lokalt för planering och samverkan mellan de olika specialiteter som är 
involverade i en cancerutredning.  

Under det första året, 2015, infördes de fem första standardiserade vårdförloppen och därefter 
har ytterligare 26 SVF införts under 2016–2019. År 2022 införs ett nytt SVF som kommer att 
ingå i mätningarna från och med 2023.  

1.2 Övergripande mål  
Redan från början sattes två mål upp:  

• Att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas i ett standardiserat 
vårdförlopp (inklusionsmål). 

• Att 80 procent av de patienter som utreds i ett standardiserat vårdförlopp ska utredas 
inom de ledtider som anges i respektive vårdförlopp (ledtidsmålet). 

Dessa mål har kontinuerligt följts och sedan 2018 har RCC i samverkan publicerat årsrapporter 
för att ge en övergripande bild av SVF-arbetet. Rapporterna visar hur stor del av 
cancerpatienterna som utreds enligt SVF, hur väntetiderna i cancervården ser ut och hur de har 
förändrats sedan införandet av SVF.  

I årsrapporten för 2020 och även i denna fjärde rapport för 2021 kan vi se hur den pågående 
pandemin har påverkat uppfyllelsen av målen för inklusion och ledtider. Nytt i årets rapport är en 
beskrivning av ledtider för de patienter som utreds i ett SVF men där utredningen resulterar i att 
misstanken om cancer avskrivs. 

1.3 Datakällor 
Antal patienter och ledtider i de standardiserade vårdförloppen följs upp genom att KVÅ-koder 
sätts vid de mätpunkter som finns beskrivna i respektive SVF:s kodningsvägledning. De flesta 
regioner sätter koderna i sina patientadministrativa system medan några regioner använder sig av 
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SVF-modulen på INCA-plattformen. Koder, tillsammans med datum för händelsen, rapporteras 
månatligen till den nationella väntetidsdatabasen på SKR tillsammans med uppgift om patientens 
ålder, kön och folkbokföringslän. De mätpunkter som rapporteras är datum för start av SVF (när 
välgrundad misstanke uppstår) och datum för avslut (start av första behandling, annat avslut eller 
ej cancer).  

 
Utöver de obligatoriska mätpunkterna finns flera frivilliga mätpunkter, till exempel datum för 
MDK, datum för inkommen remiss med flera. De flesta regioner använder sig internt av de 
frivilliga mätpunkterna för att bättre kunna följa vårdförloppen lokalt, identifiera flaskhalsar och 
kontinuerligt arbeta med att förbättra processerna, trots att mätpunkterna inte rapporteras in till 
väntetidsdatabasen.  

En annan datakälla inom cancerområdet är de nationella kvalitetsregistren. Dessa drivs av 
professionen med stöd från RCC och har som huvudsakligt syfte att stödja kliniskt 
förbättringsarbete och bidra till forskning och innovation. De innehåller individbaserade 
uppgifter om diagnos, behandlingar och resultat och ska underlätta uppföljning och utvärdering 
av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet.  Flera av kvalitetsregistren registrerar även vissa 
väntetider, dock inte alltid med samma mätpunkter som i SVF. Några register, men inte alla, 
redovisar vilka patienter som har utretts enligt ett SVF.  

Att använda kvalitetsregistren för uppföljning av SVF har diskuterats men SKR:s 
väntetidsdatabas valdes för uppföljningen av två huvudsakliga skäl. Det första var önskemålet att 
kunna följa alla patienter som startar ett SVF, oavsett om de får en cancerdiagnos eller inte. 
Kvalitetsregistren innehåller enbart patienter som diagnosticerats med cancer. Det andra skälet 
var önskemålet att kunna följa ledtiderna i SVF kontinuerligt. Kvalitetsregistren har för många 
diagnoser en lång eftersläpning av inregistrerade data, ofta tar det upp till ett år innan det finns en 
fullständig rapportering och därmed tillförlitliga data.  

En stor nackdel med SKR:s väntetidsdatabas är dock att de inrapporterade mätpunkterna inte 
kan kopplas till personnummer eller annan identifieringsnyckel, vilket försvårar kvalitetssäkring 
och omöjliggör samkörning med t.ex. kvalitetsregister och andra typer av hälsodataregister. 

1.4 Kvalitetssäkring av data i SVF 
För varje SVF finns kodningsvägledningar som anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan 
användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga som separata 
dokument per diagnos men även i en gemensam fil för samtliga diagnoser. Vanliga frågor om hur 
kodningsvägledningarna ska tolkas finns sammanställda på RCC:s webbplats och det finns också 
möjlighet att mejla frågor till RCC:s kvalitetssäkringsgrupp. Många regioner har genomfört 
kompetenshöjande utbildningsinsatser för den personal som utför kodningen.  
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Arbetet med att kvalitetssäkra data bedrivs kontinuerligt. Eftersom personnummer saknas i 
väntetidsdatabasen är det inte möjligt att nationellt göra datauttag för att validera bakåt i kedjan 
på personnivå. Regionerna har dock möjlighet att gå tillbaka och kontrollera den data som de har 
skickat in. Det huvudsakliga kvalitetssäkringsarbetet bedrivs därför i regionerna med stöd av 
respektive RCC. Under året har en tydligare struktur för nationell samordning av 
kvalitetssäkringsarbetet tagit form.  

RCC:s nationella kvalitetssäkringsgrupp har under året fortsatt arbetat med att ta fram rapporter 
med fördjupad statistik från den nationella väntetidsdatabasen där fynd som skulle kunna bero på 
systematiska fel i rapporteringen från regionerna beskrivs. Rapporterna har lämnats vidare till 
företrädare i respektive region för att användas i det regionala kvalitetssäkringsarbetet. 
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KAPITEL 2  

Utveckling av inklusion och 
ledtider under 2021 

2.1 Huvudsakliga fynd  
• Antalet personer som utretts enligt SVF var fler 2021 än tidigare år, totalt 131 538 

personer. 
• På nationell nivå nåddes inklusionsmålet (att 70 procent av nya cancerfall inom aktuella 

diagnoser ska utredas i ett standardiserat vårdförlopp) när alla diagnoser vägs samman. 
Sex regioner nådde inte upp till målet. 

• Andelen som fick en cancerdiagnos av de som utreddes i SVF har sjunkit under 2021. 
Andelen var 35 procent jämfört med 38 procent under 2020. 

• De förbättrade ledtiderna som sågs under 2020 höll i sig under våren 2021 men har 
därefter fallit tillbaka till 2018–2019 års nivåer. Detta är troligtvis en effekt av att annan 
uppskjuten vård under slutet av 2021 har konkurrerat om behandlingsutrymmet och 
möjligen har väntetiderna även påverkas av insjuknande i covid-19 bland både patienter 
och personal. 

• Ledtiderna för de urologiska diagnoserna, särskilt urinblåsecancer, har försämrats. Redan 
från början av satsningen var väntetiderna för dessa diagnoser bland de längsta.  

• Den förbättring av väntetider inom läkemedelsbehandling som sågs 2020 håller i sig även 
under 2021. 

2.2 Inklusionsmålet 
Inklusionsmålet innebär att minst 70 procent av nya cancerfall inom de diagnoser där det finns 
ett SVF ska utredas enligt SVF.  

I mätningen av inklusionsmålet inkluderas de SVF som avslutas med "Start av behandling". ”Start 
av behandling” är en samling koder som används för att avsluta SVF för de patienter som får en 
cancerdiagnos. Som behandling räknas till exempel operation eller strålbehandling, men även 
beslut om att avvakta med aktiv behandling tills patienten får symtom . Antalet patienter under 
"Start av behandling" kan alltså i det här sammanhanget likställas med antalet patienter som får 
en cancerdiagnos.  
Antalet patienter som startar behandling rapporteras in av regionerna löpande, men det totala 
antalet nya cancerfall i Sverige går inte att följa i realtid. Därför bygger mätningen av 
inklusionsmålet på ett beräkningsunderlag. Beräkningsunderlaget anger hur många patienter som 
förväntas insjukna i cancer per diagnos och region under det kommande året. Beräkningarna 
baseras på ett genomsnitt av tre föregående år med data från de regionala tumörregistren (RTR), 
som förser Cancerregistret med data. 
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Under året har jämförelser gjorts i efterhand av hur många patienter som anges i 
beräkningsunderlaget och det verkliga antalet patienter i RTR för åren 2019, 2020 och första 
halvåret 2021. Dessa jämförelser visar att beräkningsunderlaget fungerar bra för det fortlöpande 
arbetet med mätning av inklusionsmålet med en skillnad på några få procentenheter på nationell 
nivå för beräknad inklusion. På diagnosnivå och diagnosövergripande för enstaka regioner kan 
dock skillnaden vara lite större.   

2.2.1 Trender 
I figur 1 visas hur många patienter som utretts inom SVF för åren 2018, 2019, 2020 och 2021 
(heldragna linjer) och hur många av dessa som avslutades med ”Start av behandling” (streckade 
linjer). Vid jämförelse av åren 2018–2021 framgår att år 2018 och 2019 följer samma mönster 
under året, med en lätt nedgång under sommaren och under december månad, på motsvarande 
sätt för antal SVF totalt och antal ”Start av behandling”. Under pandemin sågs en avvikande bild 
år 2020, med en kraftig nedgång under april och maj, både för antal SVF totalt och för antal med 
”Start av behandling”, men med en relativt kraftigare nedgång för antalet SVF totalt än för ”Start 
av behandling” under dessa månader. Under sommaren var antalet patienter i SVF fortsatt lägre 
år 2020 än de två tidigare åren, men med en upphämtning till nästan samma nivå som tidigare år 
under hösten. Under 2021 låg antalet patienter utredda enligt SVF i nivå med och högre än åren 
2018–2019, medan antalet ”Start av behandling” i princip låg i nivå med de tidigare åren. 

Av de som utretts inom SVF under åren 2018–2019 har i genomsnitt 38 procent visat sig ha 
cancer och därmed startat behandling. Under april–maj 2020 ökade andelen som startade 
behandling, till nästan 45 procent i april (figur 2).  Det är troligt att det i början av pandemin var 
färre som sökte för misstänkta cancersymtom på grund av rädsla för smitta samtidigt som viss 
screeningverksamhet pausades. Detta ledde till den kraftiga nedgången av totalt genomgångna 
SVF och ”Start av behandling ”under april och maj. Att andelen som startade behandling var 
något högre jämfört med tidigare kan möjligen förklaras av att de som trots pandemin ändå sökte 
hade allvarligare och tydligare symtom och därför cancer i något högre utsträckning. Under 2021 
vände trenden och andelen som startade behandling låg tydligt under tidigare nivå från mars 
månad och året ut, 32–36 procent per månad. Vi kan inte med säkerhet förklara vilken den 
huvudsakliga orsaken till detta är men det skulle delvis kunna vara en effekt av att många som 
avstått från att söka vård under 2020 sökte hjälp igen när vaccinationerna för covid-19 kommit i 
gång. 
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Figur 1 Antal startade SVF och antal startade behandlingar

 
Figur 2 Andel av startade SVF som lett till start av behandling 

 



REGIONALA CANCERCENTRUM  

7 

2.2.2 Inklusionsmålet per region 
På nationell nivå förbättrades inklusionen något från 2020 till 2021, från 73 till 75 procent. Även 
de regioner som inte klarade målet för 2020 förbättrade sin inklusion under 2021. Sex regioner 
hade dock fortfarande en lägre inklusion än 70 procent år 2021. Halland, Jämtland Härjedalen, 
Stockholm och Östergötland låg nära målet med 67–69 procent, medan Norrbotten och Gotland 
låg längre ifrån målet med 63 procent (figur 3). 
Figur 3 Uppfyllelse inklusionsmålet per region 
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2.2.3 Inklusionsmålet per SVF 
Uppfyllelsen av inklusionsmålet skiljer mycket mellan de olika vårdförloppen, alltså mellan 
diagnoserna (figur 4). En jämförelse mellan 2020 och 2021 visar endast mindre upp- eller 
nedgångar för de flesta diagnoser, med undantag för analcancer där inklusionen ökade från 59 till 
94 procent. Det är visserligen en diagnos med få fall där man kan förvänta sig slumpmässiga 
svängningar, men detta är en tydlig ökning. Bröstcancer har alltid haft en hög inklusion (mer än 
90 %). Under 2020 gick inklusionen för bröstcancer ned något jämfört med tidigare år, sannolikt 
beroende på att mammografiscreeningen periodvis var pausad i flera regioner, men för 2021 var 
inklusionen åter tillbaka på samma nivå som före pandemin. För prostatacancer har inklusionen 
ända sedan SVF-satsningens början legat mycket under inklusionsmålet (under 60 %) men 
inklusionen uppvisar samma mönster som för bröstcancer, med en nedgång under 2020 och en 
uppgång under 2021. 
Figur 4 Uppfyllelse inklusionsmålet per SVF 
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2.3 Ledtidsmålet 
För att kunna uttala sig om hur väntetidsläget ser ut måste man ta hänsyn till inklusionsmålet 
inom aktuell diagnos, eftersom väntetiderna bara visas för de patienter som inkluderats i SVF. 
Om inklusionsmålet inte är uppfyllt, framför allt om en region ligger långt från målet, redovisas 
väntetiderna enbart för en begränsad del av alla cancerpatienter. Statistiken kan då ge en helt 
annan bild än det verkliga väntetidsläget.  

2.3.1 Trender 
I figur 5 visas uppfyllelsen av ledtidsmålet för åren 2018, 2019, 2020 och 2021. Vid jämförelse av 
åren 2018–2021 framgår att år 2018 och 2019 följer samma mönster under året, med något längre 
väntetider i januari och under sommaren. Under 2020 sågs en avvikande bild, med en viss 
förbättring av ledtiderna från april–maj. Trenden höll i sig under resten av året. I januari 2021 
ökade ledtiderna igen, liksom tidigare år, för att i februari återgå till ungefär samma nivå som 
under slutet av 2020. Från augusti 2021 ligger väntetiderna igen på ungefär samma nivå som före 
pandemin, alltså åren 2018–2019. Den troligaste förklaringen till detta är att behandling av 
cancerpatienter prioriterades under den inledande delen av pandemin medan annan vård, som till 
exempel icke akut kirurgi, fick vänta. Den minskning av antal cancerpatienter som sågs från mars 
till augusti–september 2020 kan möjligen också ha bidragit till att ledtiderna förbättrades under 
perioden. Under 2021 behövde regionerna komma i kapp med den uppskjutna vården och det 
prioriteringsmönster som rådde innan pandemin har återupptagits. Ytterligare en förklaring är att 
viss behandling förmodligen har behövt skjutas upp för att personal eller patienter har insjuknat i 
covid-19 vid planerat behandlingstillfälle.  
Figur 5 Uppfyllelse ledtidsmålet nationellt 
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2.3.2 Ledtidsmålet per region 
I figur 6 och 7 visas andelen patienter som utretts och fått behandling enligt ett SVF inom den 
angivna ledtiden (grön stapel) samt andel som överskrider den angivna ledtiden med ≤ 25 % 
(mörkblå stapel), >25 % till ≤ 75 % (ljusblå stapel) och > 75 % (gul stapel). Graden av 
måluppfyllelse skiljer sig inte nämnvärt mellan 2020 och 2021. 

Måluppfyllelsen totalt på riksnivå (figur 6) har blivit något sämre under 2021 jämfört med 2020, 
47 respektive 51 procent. För de flesta regionerna har måluppfyllelsen försämrats under 2021 
jämfört med 2020 men Dalarna, Kalmar, Kronoberg, Sörmland och Värmland ligger på samma 
måluppfyllelse eller har blivit marginellt bättre under 2021.  
Figur 6 Uppfyllelse ledtidsmålet per region 

 

2.3.3 Ledtidsmålet per SVF 
Uppfyllelsen av ledtidsmålet varierar starkt mellan olika SVF (figur 7). Akut leukemi är den enda 
diagnosen som uppfyller ledtidsmålet 2021, 82%. Detta är en diagnos där ledtiden har stor 
betydelse för det medicinska utfallet och där processerna för snabbt omhändertagande var väl 
etablerade även före införandet av SVF. Åt det negativa hållet utmärker sig cancer i urinblåsa och 
urinvägar som det SVF med klart lägst måluppfyllelse, endast 14 % år 2021. Måluppfyllelsen för 
detta SVF har legat lågt sedan 2019 då den var 17 %, och den nedåtgående trenden har alltså 
fortsatt. Andra diagnoser med särskilt låg måluppfyllelse är peniscancer (27 %), 
livmoderhalscancer (32 %), vulvacancer (37 %) och lungcancer (31 %).  
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Figur 7 Uppfyllelse ledtidsmålet per SVF 

 

2.3.4 Ledtider för olika behandlingsavslut 
Måluppfyllelsen av ledtidsmålet varierar mellan diagnoser men man kan också se en variation 
mellan behandlingsalternativ (figur 8).  

Långa väntetider till strålbehandling är sedan tidigare ett välkänt problem, som orsakas av både 
brist på personal, framför allt sjuksköterskor, och utrustning men med stor variation mellan 
regionerna.  Trots detta ser vi att den tillfälliga förbättringen av ledtiderna under 2020 avspeglar 
sig i samtliga behandlingsalternativ, även strålbehandling. Noterbart är att förbättringen av 
väntetider för läkemedelsbehandling för 2020 ligger kvar på samma nivå under 2021. För 
kirurgisk behandling blir ökar väntetiden igen år 2021, förmodligen som en följd av en högre 
efterfrågan på operationskapacitet som uppkommit på grund av annan uppskjuten vård.  

Alla behandlingsalternativ är inte aktuella i alla SVF. Det gäller framför allt strålbehandling och 
exspektans men även kirurgi saknas i vissa förlopp, trots att det numerärt sett är den vanligaste 
behandlingen. 
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Figur 8 Uppfyllelse ledtidsmålet per behandlingstyp 

 
 

2.3.5 Ledtider för patienter där misstanke om cancer avskrivits 
Av de patienter som utretts enligt ett SVF var det 53 respektive 56 procent som avslutades med 
att misstanke om cancer avskrevs år 2020 och 2021. För dessa patienter finns ingen angiven 
ledtid som ska uppnås men ett snabbt besked är eftersträvansvärt för alla som utreds för 
cancermisstanke, oavsett utredningens resultat. Vilka utredningar som behöver göras för att ställa 
en cancerdiagnos, eller utesluta den, ser olika ut i de olika vårdförloppen och medför olika långa 
ledtider. I figur 9 visas antal dagar från start av SVF till avslut ”Misstanke om cancer avskrivs” för 
olika förlopp. I hälften av vårdförloppen avslutas 80 procent inom 30 dagar. Två SVF har en 
mediantid över 30 dagar, lungcancer och neuroendokrina buktumörer. En fördjupad analys av 
ledtider för dessa patienter planeras. 
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Figur 9 Ledtider för personer där cancermisstanken avskrivs 
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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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