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F Ö R O R D 
Regionalt cancercentrum väst arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Halland 
(RH) och är i dag en välintegrerad del av Västra sjukvårdsregionens cancervård. Sedan starten för sju år sedan 
har Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) vuxit och verksamheten omfattar nu ett femtiotal fastanställda 
och nästan lika många regionala processägare. Tillsammans med Patient- och närståenderådet har vi fortsatt 
vårt omfattande arbete för att stärka patientens ställning i vården, ett arbete som på många sätt har varit fram-
gångsrikt. För att leva upp till målen i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) och utveckla ett värdeskapande 
och hållbart system för patienter, närstående och medarbetare inom cancervården, krävs välfungerande sam-
arbeten och en stark samverkan. Samverkan med RCC Väst sker både lokalt, regionalt, nationellt, internationellt 
på såväl politisk som organisatorisk nivå och i tät dialog med exempelvis akademin, linjefunktioner, samordnings-
råd, andra programområden inom kunskapsorganisationen samt med lokala och regionala vårdprocess- och 
omvårdnadsgrupper. Medskapande av patienter och närstående är en viktig och högt prioriterad del av RCC 
Västs bidrag till att skapa en hållbar och patientsäker cancervård. Våren 2018 beslutade den dåvarande regeringen 
om en långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården (S2018/03084FS). Syftet med den lång-
siktiga inriktningen för arbetet med cancervården är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet 
med cancervården ska utvecklas inför framtiden. Kortfattat bedömde den dåvarande regeringen att RCC även 
i framtiden kommer att ha en nyckelroll och bidra till att cancervården fortsätter att vara ett föredöme för övrig 
hälso- och sjukvård. Den långsiktiga inriktningen omfattar hela vårdkedjan, från förebyggande och tidig upp-
täckt av cancer till rehabilitering, uppföljning, palliativ vård och vård i livets slutskede. För att tydliggöra och 
stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en nationell inriktning som samlar RCC:s  
gemensamma ståndpunkter och mål, Vägen framåt. Den gemensamma inriktningen bygger på cancerstrategin 
och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården och gäller under 
perioden 2020-2022.

Verksamhetsberättelsen 2020 beskriver RCC Västs arbete internt och externt med ett gemensamt fokus på 
patienter, närstående och medarbetare inom cancervården. Nya nationella vårdprogram har under 2020 givits 
ut med åtföljande regionala medicinska riktlinjer, vårdprogram har reviderats och processarbetet för kontinuerlig 
datadriven vårdutveckling har fortsatt liksom arbetet kring resursfrågor och kompetensförsörjning. I årets  
verksamhetsberättelse finner ni flera exempel på hur verksamheten vid RCC Väst/Regionalt programområde 
Cancer fortsatt att utvecklas och följts upp till förmån för cancerpatienter, närstående och medarbetare inom 
cancervården. Arbetet vid RCC Väst, liksom inom alla andra verksamheter, kom i stort sett under hela 2020 att 
påverkas av covid-19-pandemin på många olika. Covid-19-pandemin har bland annat inneburit att möten och 
internat har reducerats i tid och omfattning, digitaliserats, skjutits på framtiden eller ställts in. Utfört planerings-
arbete kommer förhoppningsvis i stor utsträckning att kunna användas för framtida aktiviteter. Trevlig läsning!

Göteborg 2021

Marie Andreasson Röllgårdh
STYRGRUPPSORDFÖRANDE RCC VÄST

Thomas Björk-Eriksson
VERKSAMHETSCHEF RCC VÄST
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Följ Regionalt cancercentrum västs arbete för en ännu bättre cancervård: 

WEBBPLATS: www.cancercentrum.se/vast

NYHETSBREV: www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyhetsbrev/

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/regionalt-cancercentrum-väst

http://www.cancercentrum.se/vast
http://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyhetsbrev/
https://www.linkedin.com/company/regionalt-cancercentrum-väst 
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Mål och uppdrag
De båda regionerna i Västra sjukvårdsregionen har inrättat Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som ett 
led i att uppfylla målen för en god cancersjukvård och cancerforskning. Målen för cancersjukvården är enligt 
den nationella cancerstrategin för framtiden att (SOU 2009:11):

• minska risken att insjukna i cancer.

• förbättra omhändertagandet av patienter med cancer.

• förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos.

• minska regionala skillnader i överlevnadstid.

• minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.

Inrättandet av ett regionalt cancercentrum är en del av arbetet med att förverkliga den nationella cancerstrategins 
mål. Strategin för framtiden syftar till att åstadkomma och stödja långsiktiga lösningar, som främjar förmågan 
att hantera kommande utmaningar och påverka utvecklingen i en positiv riktning och var alltså inte avsedd som 
en handlingsplan för att lösa dåtidens problem.

Den långsiktiga inriktningen för arbetet med cancervården (S2018/03084FS) syftar till att skapa vägledning 
samt ligga till grund för fortsatta insatser för att rusta cancervården inför framtidens utmaningar. Långsiktiga 
inriktningen ska synliggöra områden och insatser som är viktiga för ett effektivt nationellt arbete med cancer-
vården. Inriktningen fokuserar på arbetet fram till 2025, men har också en vision och mål för arbetet med en 
ännu längre horisont. Arbetet med att utveckla cancervården behöver vara långsiktigt och genomföras i sam-
verkan mellan olika aktörer.

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en nationell inriktning 
som samlar RCC:s gemensamma ståndpunkter och mål, Vägen framåt. Den gemensamma inriktningen bygger 
på cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervår-
den och gäller under perioden 2020-2022.

I dokumentet ” Vår verksamhet och funktion” som togs fram under 2020 presenterar RCC Väst det arbete som sker 
inom ramen för RCC Västs verksamhet, de resurser som finns att tillgå och de yttre ramarna som styr arbetet.

RCC Väst har en långtgående samverkan med medarbetare inom cancervården, patienter och närstående. Sam-
verkan sker både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Internationellt på såväl politisk som organisatorisk nivå och i en tät dialog med exempelvis med registercentrum-
organisationerna i Samverkan och Registercentrum i väst, andra enheter inom Koncernkontoret till exempel 
enheten för data- och analys, VGR-IT, koncernstab hälso- och sjukvård, enheten för kommunikation och externa 
relationer, FVM, akademin, chefssamråd, andra regionala programområden samt med lokala, regionala vård-
process- och omvårdnadsgrupper.

Samverkan med akademin sker framförallt med institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin 
vid Göteborgs Universitet och institutionen för ”Healthcare Improvement” (CHI) vid Chalmers Tekniska Hög-
skola. På nationell nivå sker samverkan också med RCC i Samverkan och de övriga fem regionala cancercentra.

Under 2019 utarbetade RCC Väst ett nytt reglemente för styrgruppen. Det beskriver tydligt styrgruppens upp-
drag, bemanning, mandat och mötesformer. För en långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancer-
vården, med bland annat stärkt cancervård även för barn och unga, har styrgruppen under 2019 utökats med 
en representant från primärvården och Västra samverkansnämnden. För att sätta styrgruppens reglemente i sitt 
sammanhang beskriver dokumentet även mål, uppdrag och organisation för RCC Väst. Dokumentet är “levande” 
och har med regelbundenhet reviderats för att bättre passa samman med RCC Västs aktuella behov och uppdrag.

Ett utvecklingsarbete med syfte att kontinuerligt förtydliga och utveckla verksamhetens mål, generellt och på enhets-
nivå, har fortsatt under 2019. En särskild dokumentmall för att arbeta med mål och uppföljning har tagits fram. 
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Måldokumentet inkluderar förutom de tio kriterierna (2011) och den regionala utvecklingsplanen (2015) också 
positionspapperet från Regionala cancercentrum i samverkan (2017). Det sistnämnda dokumentet beskriver 
hur RCC vill möta framtiden med patientinflytande, prevention, processarbete och kunskapsstöd från vårdens 
professioner. I målarbetet har RCC Väst också inkluderat den långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet 
med cancervården som Socialdepartementet presenterade i maj 2018. 

Så har RCC Väst arbetat med de tio kriterierna och målbilderna i den 
långsiktiga inriktningen för det nationella arbetet med cancervården.

Under 2018 beslutade regeringen om en långsiktig inriktning för det nationella arbetet 
med cancervården. Regeringen ansåg att den nationella cancerstrategin från 2009 (SOU 
2009:11) ska vara vägledande även för det fortsatta arbetet. Syftet med den långsiktiga 
inriktningen för det nationella arbetet med cancervården (S2018/03084FS) var att skapa 
en vägledning och ligga till grund för fortsatta insatser för att stärka cancervården i Sverige 

inför framtidens utmaningar.

VERKSAMHETEN VID RCC VÄST HAR UNDER 2020 VARIT INRIKTAT PÅ ATT SKAPA

a) ett mer effektivt arbete med att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt genom: 

• deltagande i samarbetet med framtagande av en nationell cancerpreventionsplan. 

• samarbete med Hälsofrämjande Sjukhus och byggt upp ett nätverk för bland annat fortsatt arbete  
 med regional cancerpreventionsplan. 

• fortsatt samarbete med RCC Stockholm/Gotland med validering och digitalisering av ett riskvärde- 
 ringsinstrument för tidig tjock- och ändtarmscancer för primärvården.

• stöd till implementering av nationellt vårdprogram (NVP) för cervixcancerprevention och anpassning 
 av relaterat kvalitetsregister.

• utbildning och informationsspridning om tidig upptäckt av cancer till primärvården. 

• anpassning av mammografiscreening, cervixcancerprevention och organiserad prostatacancertestning 
 (OPT) till rådande pandemi och i förekommande fall planering för återgång till ursprungligt screening 
 program. 

• anordnande och genomförande av SK-kurs i Tidig upptäckt av cancer.

• information om tidig upptäckt av cancer till samtliga patientnämnder i VGR.

• uppföljning av Diagnostiska Centrums arbete i VGR och anpassning av verksamheten till  
 covid-19-pandemin.

• anslutande av ytterligare två regioner för användning av Cytburken.

• deltagande i Ineras pilotprojekt för nationellt tjänstekontrakt som screeningstöd vid livmoderhals- 
 cancerscreening.

• konfigurering och genomförande av tester för två nya regioner som har gått över till RHKS (kallelsesystem).

• driftsättning av kallelsesystem för organiserad prostatatestning (OPT).

• framtagande och införande av strukturerade svarsmallar inom MR, biopsi och patologi för organiserad  
 prostatatestning (OPT).

b) bättre rehabilitering, uppföljning och palliativ vård genom: 

• fortsatt stöd av implementering av nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

• framtagande av handlingsplan för ”En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen”  
 på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

• framtagande av gemensamt nationellt innehåll och spridit användningen av Min Vårdplan (MVP) på 1177.se

• stöd till implementering NVP palliativ vård.
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c) mer sammanhållna vårdprocesser där endast medicinskt motiverade väntetider förekommer genom: 

• fortsatt SVF-arbete med att följa upp inklusionsmål och ledtidsmål för 2020. Inklusionsmål, 70% av  
 alla cancerpatienter ska utredas i ett SVF och att 80% av dem gått till start av behandling inom de  
 utsatta ledtider som är satta för respektive vårdförlopp). 

• regelbundna mötne i SVF arbetsgruppen och noggrant bevakat ledtider och antal startade SVF:er  
 under covid-19-pandemin. 

• stöttande de lokala SVF-samordnarna i SVF-arbetet och rapporterat till RCC Västs styrgrupp.

• fortsatt arbete med kvalitetssäkring av data i samarbete med regional vårdanalys.

• samarbete med regional vårdanalys och förvaltningarna har arbete påbörjats med utveckling av Power BI.  

• föreläsningar och föredrag om SVF har hållits. 

• stöttning till förvaltningarna och de regionala processägarna i uttag av SVF-statistik.

• vidareutveckling av statistikverktyg för verksamhetsförbättringar och uppföljning i SVF-INCA.

• förbättringar av patientvyn och startsida för tydligare överblick av patienter och målledtider.

d) en mer välfungerande kompetensförsörjning genom:

• utbildning i förbättringskunskap för personal inom cancervården tillsammans med  
 Centre of  Healthcare Improvement på Chalmers (15 hp).

• utbildning i cytostatikahantering (Cytostatika-körkortet) vid sex tillfällen under året.

• kurser inom koloskopi, forskarutbildning inkl. cancerepidemiologi.

• planering av kurser inom kolposkopi och MR-baserad prostatacancer-diagnostik  
 – inställda på grund av covid-19-pandemin.

• deltagande i planering av en utbildning för sjuksköterskor inom strålbehandling 

 (från höstterminen 2020 och till januari 2021). 

• arbetet med genomlysning av medicinsk onkologi i Västra sjukvårdsregionen utifrån  
 ett nulägesperspektiv 2020 och ett önskat läge till 2025.

 

e) en mer effektiv kunskapsstyrning genom:

• stöd till framtagande och spridning av nya och reviderade NVP tillsammans med regionala processägare,  
 process- och omvårdnadsgrupper samt patient- och närståenderådet.

• utvecklings- och förbättringsarbete genom bland annat internat, regionmöten och dialogturnéer.

• framtagande av utbildnings-, utrednings- och informationsmaterial inom flera områden, till exempel  
 graviditet och cancer och mobil teledermatoskopi.

• kontinuerlig utveckling av tillgängliga utdata från kvalitetsregister såväl innanför som utanför inloggning 
 på INCA säkerställt att befintliga register har aktuella variabler som koppla till angivna kvalitets- 
 indikatorer som finns angivna i medicinska riktlinjer.

• säkerställande av täckningsgrader i de regionala kvalitetsregistren för cancerdiagnoserna så data från  
 registren kan ligga som grund i för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och planering av cancervården  
 för regionen.

• arbetet med automatiserad överföring av läkemedelsinformation från Cytobase till INCA:s  
 läkemedelmodul.

• utveckling och lansering av nationella kvalitetsregister för gynekologisk cancer och cancer i lever  
 och gallvägar.

• produktionssättning av ett av delregistren inom barncancer på INCA-plattformen och start av att  

 flytta resterande delregister och stödregister över till INCA har påbörjats.

• kontinuerlig förvaltning av och vidareutveckla övriga kvalitetsregister på INCA-plattformen.
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• framtagande och utveckling av ett nytt kvalitetsregister för Bättre beroendevård på INCA-plattformen  
 åt Registercentrum.

• uppdatering och publicering av interaktiva årsrapporter öppet på webben för de nationella kvalitets- 
 register som RCC Väst stödjer och i dessa rapporter tydliggjort kopplingen till respektive vårdprograms- 
 indikatorer.

f) goda metoder för att samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer genom:

• framtagande av information som görs tillgänglig i MVP på 1177.se och andra varianter MVP inklusive  
 digitala informations- och kommunikationstjänster samt flera filmer för cancerberörda.

• forsknings- och utvecklingsprojekt med användande av VR-glasögon, mobilapplikationer inför 
 strålbehandling i syfte att minska distress och öka hälsolitteracitet. 

• samarbete med Cancerfonden och 1177.se för framtagande och spridning av patientinformation.

• start av projekt för att utreda om en digital applikation kopplad till en sensor kan möjliggöra  
 andningsträning i hemmet inför så kallad Gaiting-behandling vid bröstcancer.

g) en mer effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården genom:

• arbetet med ett trettiotal regionala vårdprocesser med fokus på ständigt förbättringsarbete med avseende  
 på vård utifrån bästa tillgängliga kunskap, sammanhållna vårdprocesser samt tillgänglighet baserat på  
 kvalitetssäkrade in- och utdatarapporter från kvalitetsregister och ledtidsmätningar.

• stöd för ökad inklusion av patienter i nationella studier samt för logistik och resursplanering av effektiv  
 och ändamålsenlig cancervård.

• framtagande av fler kvalitetsindikatorer för erkända kriterier/aktiviteter inom cancervården.

• regelbundet deltagande i veckovisa möten med tillskapandet av Sahlgrenska cancercenter inklusive  
 uppföljning av ledtider under covid-19-pandemin.

• sammanställning och redovisning av kvalitetsindikatorer för cancervården i VGRs verksamhetsanalys  
 samt på Kvartalen.

h) en stärkt ställning för cancerpatienter och ett förbättrat stöd till närstående genom:

• arbetet tillsammans med patientföreträdare samt process- och registergrupper kring utveckling av  
 MVP på 1177.se och INCA:s patientöversikt (IPÖ).

• medverkan inom flera delar av arbetet med regionalt införande av FVM.

• arbete med Kraftens Hus i Borås, inklusive presentation av en första utvärdering av projektet för  
 HSS samt färdigställande av manuskript till vetenskaplig tidskrift.

• arbete för att PROM/PREM-data tas in och används för att utveckla cancervården på ett övergripande 
 sätt men också för att förbättra och underlätta i det enskilda patientmötet.

• arbete med PNR (knutet till RCC Väst) genom påverkan och medskapare i vårdens utveckling och  
 vårdprocessarbetet.

• inkludering av patientperspektivet som en del i kontaktsjuksköterskeutbildningen. 

• utveckling och införande av INCA:s patientöversikt för åtta diagnoser med tillhörande PROM-funktionalitet.

• framtagande av utdatamoduler där de kliniker som använder INCA patientöversikt på ett flexibelt och  
 smidigt sätt får tillgång till sin data.
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i) bättre förutsättningar för klinisk cancerforskning och innovation genom:

• concept mapping vid utvärdering av Kraftens hus. 

• standardisering av riskstrukturer inom strålbehandling (STRÅNG).

• systemdynamisk modellering av strålbehandling (SMART).

• virtuella informationsverktyg som stöd för patientinformation (VR-glasögon/mobil applikation,  
 animerade filmer).

• den nationella satsningen för Sjöbergsstiftelsen Partnership for Precision Medicine in Cancer  
 (PPMC inom lungcancer).

• sammanställning av pågående cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen och uppdatering av  
 nationell statistik på antalet vetenskapliga publikationer som utgår från kvalitetsregister inom cancer.

• webbaserat verktyg för att underlätta skapandet av ansökningar/forskningsprogram (@pp.ly).

• geo-mapping av vårdprocess strålbehandling.

• riskvärdering av symtomkombinationer för cancer.

• nordiskt forskningssamarbete kring SVF.

• kvalitativ utvärdering av kontaktsjuksköterskeutbildningen.

• utvärdering av komplexitet vid utveckling och införande av innovationer i hälso- och sjukvården.

• genomförande av nationellt registerbaserade studier av barn behandlade för akut leukemi med  
 avseende på mortalitet och morbiditet.

• retro-, prospektiva- och in silico livskvalitetsstudier av patienter behandlade för huvud- och halscancer  
 i Västra sjukvårdsregionen.

• arbete för enhetliga och kvalitetssäkrade rutiner för handläggning av ansökningar om datauttag. 

• leverans av data från de register RCC Väst ansvarar för till ett flertal forskningsprojekt och kvalitets- 
 säkringsarbeten.

• stöd med statistiska analyser, tolkning av resultat och medverkan i flertalet vetenskapliga arbeten  
 baserade på kvalitetsregisterdata.

• forskningsprojekt kring tidig upptäckt av kolorektalcancer med hjälp av riskvärderingsinstrument.

• planering av forskningsprojekt med primärvårdsperspektiv vad gäller tidig upptäckt av lung- och  
 pankreascancer. 

• concept mapping vid framtagande av webbaserad utbildning i teledermatoskopi.

• utveckling av generellt koncept för att inklusion, randomisering och monitorering av patienter i studier  
 från INCA:s patientöversikt (IPÖ).

• granskning av ansökningar för datauttag och utlämnande av data från de register RCC Väst ansvarar  
 för till ett flertal forskningsprojekt och kvalitetssäkringsarbeten.

• genomförande av forskarskola med fokus på klinisk forskning med klinisk epidemiologiska metoder  
 omfattande sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) fördelat på fyra kurser om vardera 7,5 hp.

 

j) en stärkt cancervård för barn och unga genom:

• fortsatt arbetet för en förbättrad uppföljning efter barncancer både på barn- och vuxensidan vilket  
 även inkluderar behovet av rehabilitering efter barncancer, inte minst för dem som har en förvärvad  
 hjärnskada sekundär till barncancerbehandling.

• deltagande i arbetet med tillräcklig tillgång till barnintensivvård och narkos, nya dyra läkemedel för barn- 
 cancerpatienter, processkartläggning och kompetensförsörjning inom cancervården för barn och unga.

• nationellt ansvar för nationella kvalitetsregistret inom barncancer med ett flertal del- och stödregister. 

• medverkan i regionalt projekt som syftar till att förbättra den palliativa vården för barn och unga.
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• extensivt arbete med de områden som identifierats i rapporten ”Utvecklingsområden inom barncancer- 
 vården” för en förbättrad barncancervård vilken författats av Sveriges barncancercentrum med stöd  
 av RCC i samverkan.

• fortsatt arbetet med förbättring av uppföljning efter barncancer upp till 18 år inkluderande behovet  
 av rehabilitering efter barncancer inte minst för de som har en förvärvad hjärnskada sekundär till  
 barncancerbehandling.

Covid-19-pandemin har påverkat RCC Västs arbete och aktiviteter i stor utsträckning under i stort sett hela 
2020. Covid-19-pandemin har bland annat inneburit att möten och internat har reducerats i tid och omfatt-
ning, digitaliserats, skjutits på framtiden eller ställts in. Utfört planeringsarbete kommer i stor utsträckning att 
kunna användas för framtida aktiviteter. 
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RCC Västs verksamhet: 
organisation och personal
REGIONALT OCH NATIONELLT STÖD TILL PROCESSUTVECKLING

Regionalt stödjer RCC Väst de olika vårdprocessgrupperna i framtagandet av regionala medicinska riktlinjer 
samt in- och återrapporteringsprocessen lokalt och regionalt för:

Barncancer 
Bröstcancer
Bukspottkörtelcancer 
Cancerrehabilitering 
Hudcancer 
Levercancer
Lungcancer 
Matstrups- och magsäckscancer 
Njurcancer 
Okänd primärtumör 
Peniscancer 
Sköldkörtelcancer
Strålbehandlingsprocessen 
Tarmcancerscreening
Tidig upptäckt 
Tumörer i hjärna, ryggmärg och hypofys 

Blodcancer (sju diagnoser)
Buksarkom
Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa
Gynekologisk cancer (4 diagnoser)
Huvud- och halscancer
Livmoderhalscancerprevention
Mammografi
Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) 
Palliativ vård
Prostatacancer
Skelett och mjukdelssarkom
Stamcellstransplantation
Särskild gynekologisk dysplasi
Testikelcancer
Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer 
Urinblåsecancer

Utöver lokalt och regionalt ansvar har RCC Väst också det nationella samordningsansvaret för:

• Livmoderhalscancerprevention

• Gynekologi

• Huvud- och halscancer

• Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer

• Mammografi

• Benignt bröstkirurgregister

• Myelom

• Sköldkörtelcancer

• Nationellt kvalitetsregister för transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)

• Nationell studie för aktiv monitorering vid prostatacancer (SAMS)

• Nationella kvalitetsregister för barncancer 
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KUNSKAPSSTYRNING INOM REGIONALT PROGRAMOMRÅDE CANCER

Under året har RCC Väst som regionalt programområde cancer haft utbyte och samarbete med övriga kunskaps-
styrningen inom VGR och bland annat deltagit vid ordförande- och koordinatorsträffar och andra samarbets-
forum. 

Vid årsskiftet var 46 regionala processägare knutna till RCC Västs arbete med kunskapsstyrning samt utveckling 
av vård- och patientprocesser.

De regionala processägarnas huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med sina processgrupper och nätverk 
underlätta implementering av uppdateringar i kunskapsläget i form av nationella vårdprogram och regionala 
medicinska riktlinjer, följa upp vårdens resultat genom kvalitetsregister samt att uppmuntra verksamhetsutveck-
ling och förbättringsarbeten för att förbättra vårdens resultat.

Som ett led i att föra RCC närmare vården och vården närmare RCC har det under året arrangerats föreläsningar 
för personalen på RCC. De områden som togs upp under 2020 var:

• Sarkom, Stefan Lindskog (RPÄ)

• Epidemiologi, Anna Genell, Mikael Holtenman, Claudia Adok

• Lungcancer, Bengt Bergman (RPÄ)

• Metoder och modeller för utredningar, Camilla Tuneberg, Christina Bogestrand, 

• Bröstcancer, Jenny Heiman (RPÄ)

• FVM, millenium, Anna Sandelin

• CUP, Sofia Ekdahl (RPÄ)

• AI inom sjukvården, Almira Thunström(verksamhetsutvecklare)

FORSKNING OCH UTVECKLING
Forsknings- och utvecklingsansvarig: Caroline Olsson, docent i radiofysik.

Funktionen leds av en FoU-ansvarig och bemannas för närvarande av 1,5 heltidsanställda forskningsledare 
fördelat på två personer; båda aktiva cancerforskare, föreläsare och handledare vid Göteborgs Universitet res-
pektive Chalmers Tekniska Högskola. Förutom externa och interna uppdrag inom FoU-området, så tar RCC 
Västs FoU-stöd/avstamp i frågeställningar som lyfts av olika aktörer inom cancerforskning, inklusive inom den 
egna verksamheten och arbetar med att ta fram konkreta lösningar på det som påtalas som problem inom Västra 
sjukvårdsregionen. 

RCC Västs olika enheter och övrigt ledningsstöd engageras i olika utsträckning beroende på det aktuella upp-
dragets utformning och visst arbete sker också tillsammans med sjukvårdspersonal och forskare inom regionen. 
Den här texten sammanfattar aktiviteter som skett inom FoU-stödet under 2020, funktionsområdets tredje år i 
operativ fas.

Uppdraget 2020
Den avsiktsförklaring som publicerades av Socialstyrelsen våren 2018 tillsammans med det efterföljande dokumen-
tet ”Vägen framåt” från RCC i samverkan och tidigare styr- och uppdragsdokument för FoU-stödet har legat 
till grund för arbetet som genomförts under 2020. Totalt har fem uppdragspunkter (i-v) samt ett fokusområde 
varit aktuella. Både internt och externt arbete har påverkats av covid-19-pandemin vilket har kommenterats där 

det varit aktuellt.
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Uppdragspunkter

(i) FoU-stödet närvarade inte vid något Regionalt processägarinternat under 2020 och anordnade inte några 
möten där forskning diskuterades på grund av covid-19. FoU-stödet deltog i möten med Socialstyrelsen gällande 
nationell strategi för cancerrehabilitering men projektet är vilade tills vidare på grund av covid-19. En av forsk-
ningsledarna har dock rekryterats som medlem i expertgruppen inför framtida arbete. FoU-stödet representeras 
i nätverket för eHälsa inom VGR och inom RCC Västs FVM-grupp fram till Q1 2020 då denna grupp upplöstes. 
FoU-stödet har också engagerats som processtöd för förvaltning av arbetssätt vid regionens strålbehandlingsav-
delningar. 

(ii) FoU-stödets engagemang gällande pågående och avslutade uppdrag och projekt inom RCC Västs verksamhet 
har skett fortlöpande under hela 2020. Gällande det vetenskapliga engagemanget i specifika vård- och stöd-
processer vid RCC Väst så har arbetet inom Geographic Information Systems (GIS) för strålbehandling fortgått 
syftande till att säkerställa jämlik tillgång till strålbehandling inom Västra sjukvårdsregionen. Mammografiprocessen 
har blivit hjälpt med att färdigställa en vetenskaplig artikel utifrån tidigare ST-projekt som utvärderat AI-stöd 
för granskning av mammografibilder. Tillsammans med FoU-stödet har även ett nytt projekt startats upp vilket 
syftar till att bättre förstå orsaker till att vissa kvinnor avstår från att göra mammografi.

FoU-stödet har också bidragit på olika sätt i utbildnings-/utvecklingsprojekt som rör Medical Information Quality 
Archive (MIQA), Min vårdplan (e-MVP), Sjöbergsstiftelsens satsning på precisionsmedicin inom cancerområdet 
(PPMC), ackrediteringsarbetet för Sahlgrenska Comprehensive Cancer Center (SCCC) samt samverkansprojekt 
med Innovationsplattformen i VGR för utvärdering av komplexitet för utveckling och införande av innovationer 
i hälso- och sjukvården. 

FoU-stödet deltar även i utbildningsinitiativ för kontaktsjuksköterska genom kursupplägg, föreläsningar, seminarier 
och examination och har även gjort ett kortare inspel i den kliniska forskarskolan vid Sahlgrenska akademin. 
Den planerade utbildningen i förbättringskunskap under våren senarelades på grund av covid-19 och utbild-
ningen för kontaktsjuksköterskor blev uppskjuten till våren -21 av samma orsak och kommer att ges digitalt. 

FoU-stödet är särskilt drivande i pågående forskningsprojekt gällande användande och metodutveckling av 
Concept mapping metodik, Implementeringsproblematik vid förändringsarbete inom hälso- och sjukvården, 
Organisatoriskt lärande inom hälso- och sjukvården, Standardisering av strukturdefinitioner inom strålbehandling 
(STRÅNG), Systemdynamisk modellering av strålbehandlingsprocessen (SMART), och Virtuella verktyg som 
stöd för patientinformation, där resultat från dessa har kommunicerats vid vetenskapliga konferenser (Norge/
virtuellt Bergen: System Dynamics Society [juli]) samt sammanfattats i 13 manuskript, varav 3 publicerats i veten-
skaplig tidskrift. 

(iii) Sammanställningen av pågående forskningsprojekt inom Västra sjukvårdsregionen under 2019 publicerades 
på RCCs web våren 2020. Utifrån årets kontakter bekräftade 220 forskare runt 500 cancerprojekt som pågående. 
I genomsnitt var cirka 10% av projekten industriinitierade och sammantaget använde nästan var fjärde projekt 
kvalitetsregisterdata på något sätt. Årets arbete genomfördes med hjälp av administrativt stöd från Region-
service, VGR.

(iv) FoU-stödet har under 2020 färdigställt/uppdaterat/reviderat dokument beskrivande RCC Västs verksamhet 
och funktion, policydokument kring forskarstudier för anställda vid RCC Väst samt statistik över antalet 
vetenskap liga publikationer och konferensbidrag som utgår från nationella kvalitetsregister för cancer vilka 
rapporterar till SKL. Uppdatering av information om både intern och extern cancerforskning på RCC Västs 
web sker kontinuerligt.

(v) Utvärderingen av @pp.ly har avslutats utifrån information från ett tio-tal forskarstuderande vid bland annat 
kliniska vetenskaper vid GU. Resultaten kommer att publiceras på RCC Västs web från vilken applikationen 
inom kort kommer att kunna nås. Fortsatt utveckling av applikationen i samarbete med PIL, som diskuterats tidi-
gare, kommer inte att ske på grund av covid-19, utan applikationen är planerad att övergå i drift och förvaltning 
i sin nuvarande version.
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IT-ENHETEN   
Enhetschef: Alexander Börjesson.

På IT-enheten arbetar totalt fjorton personer. Enhetens arbete består huvudsakligen av systemutveckling, produkt-
ägarskap, IT-projektledning/förvaltning och IT-administration. Inom utveckling och förvaltning av kvalitetsre-
gister på INCA-plattformen arbetar fem systemutvecklare, en scrum master och fyra produktägare. För cervix-
cancerprevention arbetar en integrationsspecialist med uppdrag att införa och förvalta processregistret för 
cervixcancerprevention. På enheten finns även en projektledare som har ett nationellt uppdrag att driva natio-
nella IT-projekt och nationella förvaltningsfrågor samt en lokal IT-administratör.

Under 2020 har enheten arbetat med:
INCA-plattformen

• Lanserat ett samlat kvalitetsregister för gynekologisk cancer.

• Avslutat utvecklingen och lanserat ett nytt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och  
 gallvägar (SweLiv).

• Lanserat ett av delregistren inom barncancer och arbetet med att flytta resterande delregister och  
 stödregister över till INCA har påbörjats.

• Avslutat utvecklingen och lanserat ett nytt kvalitetsregister för Bättre beroende 
 (Svenskt beroenderegister) åt Registercentrum.

• Kontinuerligt förvaltat och vidareutvecklat de befintliga registren för RCC Väst och RCC Sydöst:  
 HuvudHals, Myelom, Tyroidea, Mammografi, SweLiv, Gyn, Pankreas, Melanom, GEP-NET, MARS  
 och SCREESCO.

• Arbetat med specning och testning inom IPÖ (Inca patientöversikt).

• Utvecklat och implementerat ett felrapporteringsverktyg för hantering av buggar i kvalitetsregister.

Cervixcancerprevention

• Region Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen har anslutit till process- och analysregistret 
 för cervixcancerprevention.

• Cytburken har deltagit i pilotprojektet cervixcancerprevention screeningstöd, som initierats av  
 INERA för att stödja utlämnande av kallelsegrundande information mellan regioner.

• Konfigurerat och genomfört tester för två nya regioner som har gått över till RHKS (kallelsesystem).

• Funktionen för att söka prov har vidareutvecklats och lanserats.

• Påbörjat arbetet med att vidareutveckla och flytta över funktionen för Cytburken till Inca-plattformen.

IT-projektledning/förvaltning

• Teknisk projektledning av OPT (Organiserad Prostatacancer Testning) för VGR och Region Skåne.  
 OPT startade den 1-2 september, genom att de första Erbjudande Breven skickades ut till befolkningen.

• Drivit GSK/GAS (Tarmcancer Screening) i förvaltningsfas och med planering av införande för flera  
 regioner under 2021.  

Systemadministration

• Genomfört utökade utbildningar inom Teams för att stödja den ökade mängden av hemarbete.

• Infört MFA (Multifaktorautentisering) för ökad IT-säkerhet.

• Genomfört ett förstudie för att ta reda på förutsättningarna för att använda VGR IT som leverantör  
 av tjänster för en digital arbetsplats.
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KOMMUNIKATION
Teamledare och kommunikationsstrateg: Max Själander. 
Kommunikatörer: Anna Nilsson, Emelie Ljunggren och Eva Nordin t.o m. juni.

Medarbetarna vid RCC Västs kommunikationsfunktion är anställda på Koncernstab kommunikation och externa 
relationer. Kommunikationsfunktionen bemannas av två tjänster och arbetsleds av en teamledare. Kommunikation 
bemannades också av ytterligare en halv tjänst t.om. juni

Nyhetsbrev: Under året gavs elva nyhetsbrev ut. Det övergripande nyhetsbrevet innehåller regionala nyheter 
från RCC Väst och skickas ut månadsvis med uppehåll under sommaren. Antalet prenumeranter var 1 244 och 
öppningsfrekvensen av nyhetsbrevet var i snitt 30%. 

Webbplats: 37 regionala nyheter publicerades på RCC Västs webbplats under 2020. De mest besökta sidorna 
var startsidan, sök, vårdförlopp och vårdprogram.

Sociala medier: RCC Väst har en företagssida på det sociala nätverket LinkedIn. Syftet är att sprida information 
om utveckling inom cancervården som sker regionalt och nationellt på RCC och inom hälso- och sjukvården. 
Syftet är även att ge en inblick i verksamheten och sprida platsannonser vid rekrytering. Vid årsskiftet 2020 – 
2021 hade sidan 575 följare och ett femtiotal nyheter visades sammanlagt 38 400 gånger. 

Stöd till projekt: Kommunikationsfunktionen har bidragit med stöd till flertalet vårdprocesser, utvecklings-
områden och projekt inom ramen för RCC Västs verksamhet. Särskilt stöd har under året getts till bland annat:

• Barncancerområdet, testning för prostatacancer, mammografi, gynekologisk cellprovtagning, revidering 
 av broschyren Så vill vi ha det och kommunikationsplan till Genomlysning medicinsk onkologi. 

• Kommunikation har vidare stöttat i insats om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter tillsammans 
 med patient- och närståenderådet, flytt av värdskap NPO cancer, webbutbildning om cancer under 
 graviditet, webbutbildning i teledermatoskopi och Cancerstrategins 10-årsjubileum. 

• Samarbete har skett med Cancerfonden vid framtagning av filmer om strålbehandling och cytostatika- 
 behandling. Kommunikation har även varit med och arrangerat ett nationellt webbinarium om cancer- 
 rehabilitering.

Med anledning av rådande pandemi har RCC-kommunikatörer bidragit i den regionala krishanteringen med 

stöd till kommunikationssupporten, covid-19 information och kunskapsstyrning.

REGISTERKOORDINATION OCH KANSLISTÖD 
Enhetschef: Susanne Amsler Nordin

Inom enheten Registerkoordination och kanslistöd arbetar tolv administrativa koordinatorer motsvarande    
8,7 heltidstjänster samt en utvecklingsledare motsvarande 1,0. Under året har vi haft en person anställd inom 
Pila projektet som arbetat med kanslistödjande uppdrag.

Leveransen av canceranmälningar till Socialstyrelsen för diagnosåret 2019 gjordes enligt uppdraget den 3 november 
2020. Regionen levererade tumördiagnoser motsvarande en täckningsgrad på 99,77% av kända tumörfall i Väs-
tra sjukvårdsregionen för år 2019. Antalet tumörfall för 2019 innebar en ökning med drygt 1 000 fall för leve-
ransåret 2019. RCC Västs regionala tumörregister är fortsatt det register som gör den mest kompletta leveransen till 
Socialstyrelsens nationella cancerregister. Inom processen registerkoordination handläggs 35 regionala kvalitets-
register inom cancerområdet. 

Täckningsgraderna för de flesta registren ligger på 95–100% jämfört med cancerregistret. För nio av dessa re-
gister ligger det nationella ansvaret för registerkoordination på RCC Väst. Enheten har samordningsansvar för nio 
nationella register som bland annat består av stöd till övriga RCC. Enheten ger även stöd till specifika nationella 
registerstyrgrupper avseende bland annat administration, ekonomi och registerkunskap. 
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Tillsammans med verksamhetschefen och ekonomiavdelningen vid Koncernkontoret hanterar enheten RCC 
Västs löpande ekonomihantering och budgetarbete. 

Under året har ett nytt kvalitetsregister för gynekologisk cancer lanserats där de tidigare fyra olika diagnos-
specifika registren byggts om till ett gemensamt register som lanserades januari 2020. Lever/galla registret 
(SweLiv) har byggts om och lanserades februari 2020. Barncancerregistret VCTB (CNS tumörer barn) har 
lanserats mars 2020. Lanseringen av tre nya registerlösningar har inneburit en stor arbetsinsats för enheten 
under 2020. 

Stöd till projekt, forskning och utveckling:

• Medverkat administrativt med att serva studie för lungcancer (MARS) samt hanterat administrering  
 av patientinkludering i den nationella studien SweLiv Down staging.

• Deltagit i fortlöpande nationellt arbete med att ta fram nationella gemensamma riktlinjer för  
 handläggningen av cancerregisterdata i samarbete med Socialstyrelsen och RCC i samverkan.

• Medverkat i arbetet med PROM för patienter som handlagts inom området för nationell nivåstrukturering.

• Medverkat inom området tidig upptäckt där administrativ koordinator arbetat med leveranskontroller  
 av information från cytologlab till Cytburken.

• Deltagit i administrationen av Forskarskolans två kursperioder under 2019.

• Medverkat i arbetet av publikation som publiserats i Acta Oncol 2020 nov; Estimates of  lung and  
 pancreatic cancer survival in Sweden with and without inclusion of  death certificate initiated DCI) cases.

• Deltagit i administrationen av Forskarskolans två kursperioder under 2020.

STATISTIK
Enhetschef: Katrín Ásta Gunnarsdóttir

Inom enheten för statistik finns nio statistiker anställda motsvarande knappt åtta heltidstjänster. Statistikerna 
arbetar aktivt i nationella stödteam och är verksamma inom ramarna för flera nationella initiativ till generella 
lösningar för kvalitetsregister.

För de kvalitetsregister där det nationella stödteamet finns vid RCC Väst producerar statistikerna registrens 

årsrapporter och för flertalet tillämpas ett ramverk för att skapa interaktiva, öppet tillgängliga versioner av de 

nationella kvalitetsregistrens årsrapporter som sedan tidigare tagits fram i ett samarbete under RCC i samverkan. 

Sådana interaktiva årsrapporter finns och uppdateras regelbundet för fem nationella kvalitetsregister som har 

hemvist vid RCC Väst.

Statistikerna gör även sammanställningar av kvalitetsindikatorer och andra, av registerstyrgrupperna definierade, 
mått som enskilda kliniker kan följa online i INCA. Enheten producerar andra nationella rapporter, underlag 
för epidemiologiavsnitt i nationella vårdprogram, kvalitetsindikatorer till Sveriges Kommuner och Regioner 
samt Socialstyrelsen, samt arbetsmaterial och beslutsunderlag inför de nationella registerstyrgruppernas möten.

Regionstyrelsen Västra Götaland är centralt personuppgiftsansvarig för de kvalitetsregister som RCC Väst har 
det nationella samordningsansvaret för och på delegation har RCC Väst uppdraget att handlägga ansökningar 
om datauttag. Registercentrum Västra Götaland (RC Väst) har motsvarande uppdrag för ett antal kvalitetsregister 
inom andra områden än cancer. Under 2020 etablerade RC Väst och RCC Väst ett samarbete om bedömning 
av datauttagsansökningar. När forskare eller verksamhetsföreträdare i vården ansöker om att få använda individ-
data ur något av registren till forskningsprojekt eller kvalitetsarbeten prövas ärendet i ett gemensamt, multi-
professionellt forum där bland annat register- och etikprövningskompetens finns och handläggare, statistiker 
och regionjurist medverkar. Vid beviljad ansökan ansvarar sedan statistikerna för det praktiska arbetet med uttag 
och leverans av data.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2020.1826572
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0284186X.2020.1826572
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter
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Statistiker vid RCC Väst har samordnande ansvar för överföring av data från kvalitetsregister på INCA till   
presentation på den externa plattformen Vården i Siffror (ViS), som på initiativ från Sveriges Kommuner och 
Regioner har lanserats som ersättare för Öppna jämförelser. Data förs över från INCA till ViS vid nattliga kör-
ningar som statistiker vid RCC Väst, i samarbete med de nationellt ansvariga statistiker för respektive register, 
lägger upp och gör kodning för. 

Två statistiker på RCC Väst delar på det nationella samordningsansvaret avseende statistik för de regionala 
cancerregistren som sedan 2017 finns i en gemensam registerlösning på INCA plattformen. Genom att etablera 
generella strukturer för arbete med cancer- och kvalitetsregister på INCA har förutsättningar skapats för att 
automatisera bland annat uttag av listor för efterforskning och beräkning av täckningsgrader. Under 2020 har 
statistikerna varit aktiva i arbetet med att undersöka hur data ur de regionala cancerregistren kan användas för 
att belysa covid-19-pandemins påverkan på cancervården i Sverige. Statistikerna har bland annat tagit fram 
underlag till de rapporter som RCC Samverkan publicerat om Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset. 

Under 2020 har RCC Väst fortsatt sin medverkan i utveckling och lansering av patientöversikt på INCA.  
I  patientöversikten presenteras den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling grafiskt på ett över-
skådligt sätt. Patientöversikten kan användas som beslutsstöd genom tillgång till strukturerad information och 
underlättar också dialogen mellan patient och vårdgivare. Två av statistikerna ansvarar tillsammans för presen-
tation av data från patientöversikten och deltar i diskussioner kring utvecklingen av registret. De kommunicerar 
också med nationellt ansvariga statistiker för berörda diagnoskvalitetsregister om hur den del av patientöversik-
ternas data som förs in i kvalitetsregistret är strukturerad och kan användas. 

Två statistiker vid RCC Väst är utsedda att ingå i det nationella stödteamet för barncancerregistret. En av barn-
cancerregistrets moduler lanserades på INCA plattformen 2020 och under året fortsatte arbetet med att bygga 
upp flera av registrets moduler på INCA.

Statistiker med samordningsansvar för registret för standardiserade vårdförlopp på INCA finns vid RCC Väst 
och har under 2020 fortsatt arbetat med utdata ur registret.

Statistikerna är inte representerade i de regionala registerstödteamen men stödjer, vid behov, de regionala register-
stödteamen och processägarna i dialogen med berörda nationella stödteam.

Statistiker vid RCC Väst har i samarbete med processägare och kommunikatör sammanställt underlag för tretton 
cancerdiagnoser för redovisning i Västra Götalandsregionens Verksamhetsanalys 2020. Vidare redovisas data 
för indikatorer fastställda i Västra Götalandsregionens förteckning över kvalitetsindikatorer online på plattformen 
KviS. Utbudet av kvalitetsindikatorer om cancer på dessa redovisningsytor har utökats ständigt sedan 2017 
genom systematiska revisioner som statistikerna, tillsammans med processägare, genomfört.

Enheten har varit delaktig i ett flertal regionala och nationella forskningsprojekt. Statistik har sammanställts till 
manuskript och abstracts i samband med vetenskapliga publikationer inom bland annat Svenska myelomregistret, 
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, Svenska registret för cancer i lever och gallvägar och Svenska 
kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Statistikerna har dessutom medverkat i ett antal vetenskapliga publikatio-
ner baserade på cancer- och kvalitetsregisterdata och gett stöd med statistiska analyser i samband med doktors-
avhandlingar. RCC Västs samarbete med University of  Cincinnati har fortsatt och under 2020 medverkade två 
av statistikerna i ett projekt där Concept Mapping användes i syfte att utvärdera vilken betydelse Kraftens Hus 
har för dess besökare.

Några av statistikerna har under året medverkat vid utbildningstillfällen för forskarstuderande. Enheten med-
verkar kontinuerligt i utveckling av nya mer professionella, enhetliga och användaranpassade sätt att presentera 
registerdata. Statistikerna tar ansvar för att hålla sig uppdaterade om nyheter och utveckling inom fältet och 
interna utvecklingsdagar för enheten hålls i regel två gånger per termin. Hösten 2020 genomfördes dessa ut-
vecklingsdagar digitalt. Statistikerna tar även ett aktivt ansvar för utvecklingen av INCA-plattformen genom att 
formulera utvecklingsärenden och bevaka och testa ärenden som implementerats innan dessa görs tillgängliga i 
INCA:s produktionsmiljö.

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
https://kvis.registercentrum.se/utfall-per-sjukhus/utfall-per-sjukhus/p/BJuvDYs7w
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En av statistikerna har ett uppdrag motsvarande 20% tjänst som RCC Västs representant i Arbetsgruppen för 
kvalitetsregister och INCA (AKI). Arbetsgruppens uppdrag är att nationellt samordna landets RCC i arbetet 
med nationella kvalitetsregister och IT-plattformen INCA. Vidare har en av statistikerna samordningsansvar i 
STAR-G som är en nationell funktionsgrupp bestående av en statistiker varje RCC och de registercentra som 
har register på INCA plattformen. Funktionsgruppens uppgift är att ta initiativ till, driva på och följa upp ut-
veckling och samordning av statistikarbetet kring.

VÅRDUTVECKLING
Enhetschef: Anna Karevi Verdoes.

Inom enheten Vårdutveckling fanns vid årets slut 12 personer anställda som utvecklingsledare och en samord-
nare för möten, konferenser och utbildningar. Under året har ett par medarbetare varit föräldralediga och en 
person avslutade sin tjänst för annat uppdrag i regionen. Har även varit ett par personer långtidsjukskrivna 
under året. På grund av anställningsstopp har enheten använt konsulttjänster och tecknat tjänsteköpsavtal för att 
hantera de uppdrag enheten haft. 

Utvecklingsledarna arbetar både nationellt och regionalt och bidrar till utveckling av cancervården genom sin 
kunskap om förändrings- och förbättringsarbete, facilitering, besluts- och förankringsprocesser. De har en 
coachande roll till regionala processägare, process- och omvårdnadsgrupper samt professionella nätverk. En 
viktig utgångspunkt i utvecklingen av vårdens processer är patienters och närståendes erfarenheter och syn-
punkter. 

Tillsammans med nationella vårdprogramgrupper handlägger utvecklingsledarna de nationella vårdprogrammen 
inför beslut och de arbetar även med de regionala processgrupperna för att ta fram regionala riktlinjer för regi-
onal tillämpning av de nationella vårdprogrammen inklusive konsekvensbeskrivningar.

Under året har remissrundor för följande nationella vårdprogram hanterats på uppdrag av RCC i Samverkan:

• Prostatacancer 

• Cancer utan känd primärtumör (CUP) 

• Binjuretumörer

• Akut lymfatisk leukemi (ALL)

• Buksarkom

• Livmoderhals- och vaginalcancer

• Lungcancer

• Palliativ vård

• Malignt melanom

• Skivepitel i huden

• T-cellslymfom

• Bukspottkörtelcancer

• Cancerrehabilitering

• Hodgkins lymfom

• Malignt melanom

• Merkelcellscancer

• Myeloproliferativ neoplasi – MPN

• Palliativ vård av barn

• Cervixcancerprevention
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• Aggressiva B-cellslymfom

• Hypofystumörer

• Livmoderkroppscancer

• Myelom

• Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

• Tjock- och ändtarmscancer

Regionala medicinska riktlinjer för tillämpning av nationellt vårdprogram har tagits fram eller uppdaterats på 
uppdrag av Västra Götalandsregionen för:

• Vulvacancer

• Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)

• Aggressiva B-cellslymfom

• Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

• Äggstockscancer, epitelial

• Cervixcancer/livmoderhalscancer

• Endometriecancer

• Peniscancer

• Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi

• Mantelcellslymfom

• Mammografi

• Cancerrehabilitering

Enheten arbetar med uppdrag kring patientens ställning, patient- och närståendesamverkan, hälsofrämjande 
och förebyggande insatser, psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, kontaktsjuksköterska och Min vårdplan, 
bland annat genom medverkan i nationella och regionala arbetsgrupper.

Under 2020 har enheten för Vårdutveckling bland annat arbetat med:

Utvecklingsuppdrag och särskilda projekt

• Samordning och utveckling av arbetet kring standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF).

• Utarbeta en handlingsplan för utveckling av cancerrehabilitering på uppdrag av Hälso- och sjukvårds- 
 styrelsen i VGR utifrån rapporten ”En ännu bättre cancerrehabilitering”.

• Fortsatt arbete kring barncancer utifrån de direktiv som kom i överenskommelsen mellan  
 SKR och staten.

• Projektledning av pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning på uppdrag av  
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR.

• Utveckling av elektronisk Min Vårdplan via 1177 vårdguiden och uppbyggnad av nationell förvaltnings- 
 modell. Nationell Min Vårdplan för Bröstcancer lanserades i slutet av året.

• Arbete med beslutsunderlag om tarmcancerscreening inför ett kommande införande i VGR.

• Utveckling av Kraftens hus på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR.
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Utbildningsinsatser

• Framtagande av nationell webbutbildning kring graviditet och cancer på uppdrag av RCC i Samverkan.

• Framtagande av nationell webbutbildning för mobil teledermatoskopi på uppdrag av RCC i Samverkan.

• Utbildning för cytostatikahantering, så kallat cytostatikakörkort, sex kurser.

• Planering och genomförande av regionala processägarinternat inklusive utbildning av nya processägare.

• Förbättringskunskap för medarbetare i cancervården i samverkan med Centre for Healthcare  
 Improvement, Chalmers.

• Utbildning för gynekologiska cellprovslinjen.

Flera planerade utbildningsinsatser fick ställas in och skjutas upp till följd av covid-19-pandemin.

Patient- och närståendesamverkan och patientinformation

• Samarbete med patient- och närståenderådet vid RCC Väst och till patient- och närstående- 
 representanter i processerna.

• Genomförande av projekt i samarbete med patient- och närståenderådet vid RCC Väst för att  
 uppmärksamma behov vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer och  
 närstående som är berörda av cancer. 

Prevention

• Fokus har legat på det nationella samarbetet inom ramen för RCC i Samverkan och den nationella  
 arbetsgruppen. En gemensam nationell handlingsplan har tagits fram.

• Erfarenhetsutbyte med andra RPO inom kunskapsstyrningen kring primärprevention 

• Samarbete med Hälsoteken i västra och nordöstra Göteborg genom ett par föreläsningar.

• Praktikhandledning för student inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid GU.

• Träff  med verksamhetsutvecklare i barnhälsovården kring Sunda solvanor. En nationell webutbildning 
 planeras under 2021.

• Arrangemang och medverkan vid panelsamtal kring tobak under Tobaksfria veckan tillsammans  
 med Matz Larsson, Hanne Tönnesen och Trang-Anh Vu.

• Etablerat kontakt med folkhälsostrateger på kommunsidan och arrangerat digital föreläsning för  
 SFI-studenter från Tjörn och Stenungsund.

Samarbete med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola 
Under året har RCC Väst i samarbete med Centre för Healthcare Improvement, CHI, erbjudit en kurs i förbätt-
ringskunskap för personer inom cancersjukvård. Till stor del genomfördes den enligt plan fast med digitala 
inslag. Deltagarnas kunskaper examinerades under hösten och de enskilda projektarbetena redovisas under 
våren 2021. Här har anpassning behövt göras och tiden för att genomföra praktiska förändringar har flyttats 
fram då många av deltagarna har haft svårt att få access till verksamheter som under covid-19-pandemin har 
haft annat fokus. Andra medarbetare har behövt skifta utvecklingsdelen av arbetet till konkret covid-19 vård. 
Nytt för pågående omgång har varit att kursen, som från början fokuserade på kontaktsjuksköterskor, numera 
inkluderar fler professioner.

För den långtgående utbildningssatsningen är det extra glädjande att en av föregående omgångs deltagare har 
uppmärksammats för sitt förbättringsprojekt.  

Martina Jarnström, kontaktsjuksköterska på SÄS, tilldelades Vårdförbundets pris för sitt arbete med att möjlig-
göra för berörda patienter att hantera sin cytostatika mer självständigt. För individ, samhälle och sjukvården har 
denna typ av idéer en väldigt stor potential och passar väl in på pågående strävan mot såväl en personcentrerad 
som nära vård.
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Tillsammans med CHI deltar RCC Väst i regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att utreda förutsättningarna 
för erbjudandet av cancerrehabilitering samt ta fram förslag till åtgärder för att stärka cancerrehabiliteringens 
utveckling så att patienter och närstående nås och får ta del av insatserna. Frida Smith från RCC Väst är även 
anlitad som metodexpert för detta uppdrag.
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Förebyggande insatser, screening 
och tidig upptäckt av cancer
LIVMODERHALSCANCERPREVENTION
Regional processägare: Anne Ekeryd-Andalen. Registerhållare: Charlotte Örndal. Stödteam: Mia Westlund .
Förvaltningsgrupp Cytburken: Charlotte Örndal, Chenyang Zhang, Claudia Adok, Andreas Torén, Emil Selmeryd,  
Alexander Börjesson. Administrativ koordinator: Jawad Shahin.

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument
Socialstyrelsen har genomfört en nationell utvärdering av livmoderhalsscreening som publicerades juni 2020.  
Under hösten har arbetet med översyn av rekommendationerna från 2015 om hur screening skall genomföras 
påbörjats av en grupp som utsetts av Socialstyrelsen.

Nationell Vårdprogramgrupp har tagit fram ett underlag inför tillfällig föreskrift om screening som publicerades 
juli 2020. Den tillfälliga föreskriften ger de regioner som bedömer att screening enligt den gällande föreskriften 
inte kan genomföras möjlighet att utföra screening med HPVanalys som primär screeningmetod i alla ålders-
grupper vilket innebär att man kan erbjuda självprovtagning. En mindre revidering samt ett tillägg av ett kapitel 
om självprovtagning som primär screeningmetod i det nationella vårdprogrammet har tagits fram av vårdprogram-
gruppen. Förslaget är nu ute på remiss, remisstiden har förlängts till 15 februari med anledning av rådande 
pandemi.

Det ”ordinarie” arbetet med revidering av vårdprogrammet från 2017 startade i våras. Planering och arbete har 
därefter anpassats för att ligga i fas både tids- och innehållsmässigt med SoS kommande rekommendationer. 
RMR kommer att uppdateras och revideras under kommande år.

Måluppfyllelse
Covid-19-pandemin har inneburit att man inte kunnat kalla till screening i samma omfattning som tidigare. De 
kvalitetsmål som är uppsatta vad gäller täckningsgrad kommer inte kunna nås. Halland följer nationellt vårdpro-
gram (NVP) fullt ut. Västra Götaland har inte klarat att kalla kvinnor mellan 65 och 70 år som inte har ett 
cellprov senast vid 64 års ålder, som är övre åldersgräns. I övrigt följer man NVP helt.

I och med att åldersgränsen har höjts har täckningsgraden i åldersspannet 24–70 år minskat i båda regionerna. 
Inom regionerna ser man som tidigare skillnader i täckningsgrad relaterat till socioekonomiska förhållanden. 
De tidigare mycket långa svarstiderna för screeningprover från laboratorierna har minskat kraftigt och man når 
nu nästan målet för alla laboratorierna, det vill säga att 90% skall få ett svar inom 28 dagar från provtagningen.

Kvalitetsmålet att 90% av höggradiga cellförändringar inom screening skall vara utredda inom 3 månader från 
provtagning nås ej, men tidsintervallet minskar i takt med att labbsvarstider minskar. Larmlista över de som inte 
är utredda/adekvat utredda efter 7 månader tas fram för VG och Halland 4 ggr per år, och aktuella mottagningar 
aviseras. Nationella kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) redovisar hur många i denna grupp 
som inte är uppföljda efter ett år. RCC Väst har kontrollerat data och meddelat aktuella mottagningar så att man 
kan erbjuda utredning i förekommande fall.

Påverkan av covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har lett till stor sjukfrånvaro, omfördelning av barnmorskor från mödravård till annan 
verksamhet och minskat deltagande efter kallelse. Anpassning av verksamhet till Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer har inneburit att man inte kan kalla lika många till varje provtagningsmottagning. Under våren har 
Halland gjort ett kortare uppehåll av kallelse till screening. Västra Götaland stoppade kallelser från slutet av 
mars till mitten av maj. Under sommaren har det varit uppehåll enligt sedvanlig rutin.
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Bägge regionerna har arbetat med extramottagningar kvällar och lördagar och extrapersonal. Halland räknar 
med att var ikapp till årsskiftet. Västra Götaland har uppskattat att det är cirka 40 000 kvinnor som man inte har 
kunnat kalla under 2020. Av de som kallas kommer cirka 55–60% och tar prov inom 3 månader från kallelse. 
För kvinnor som tagit ett cellprov som visar avvikelse som skall utredas eller behandlats har tid till utredning 
eller behandling inte påverkats av covid-19-pandemin då denna grupp har prioriterats på gynmottagningarna.

Största riskfaktor för att utveckla livmoderhalscancer är att inte ha deltagit i screening över huvud taget. Effekten 
av ett halvårs fördröjning av kallelse/provtagning för insjuknande i livmoderhalscancer är svår att uppskatta, 
men med längre tid mellan provtagningarna så ökar den. Man har tidigare angett med regelbunden screening 
enligt NVP så har man ett 90% skydd mot livmoderhalscancer.

Erbjudande om självprovtagning
Regionhälsan Västra Götaland har tillsammans med RCC Väst och berörda förvaltningar startat ett arbete för 
att kunna erbjuda självprovtagning som primär screeningmetod under pandemi enligt SoS tillfälliga föreskrift. 
Det kommer att innebära att kvinnor kommer att få erbjudande om att beställa material till självprovtagning för 
HPV i stället för tid till barnmorska för provtagning. Självprovtagning är enkelt och lika säkert som prov taget 
hos barnmorska men kan enbart analyseras för förekomst av HPV till skillnad från prov taget hos barnmorska. 
Vid positiv HPV måste ett nytt prov hos barnmorska tas. Omfattande anpassningar i fungerande IT-stöd i 
kallelsesystem och labbsystem måste utvecklas. Självprovtagna HPV-test kräver större manuell hantering på virolog-
lab som är kraftigt belastade av pandemi. För närvarande råder brist på provtagningsmaterial för självprovtagning.

December månads utveckling av smittspridning av covid-19 har inneburit att man har fått stoppa kallelse till scre-
ening från vecka 52 till vecka 3 i Västra Götaland. Regionhälsan har precis som övriga enheter ökad sjukfrånvaro, 
frånvaro på grund av omfördelning av personal till andra enheter samt ansvar för smittspårning vilket innebär att 
man inte kan upprätthålla screeningverksamhet. Planerade utbildningsinsatser har fått skjutas på framtiden. 

Under året har de planerade fysiska dialogmöten genomförts digitalt. Alla enheter i Västra Götaland har deltagit, 
en enhet återstår som är inplanerad februari 2021. Dialogmöte planeras för Halland under 2021. PREM vid 
utredning av cervixdysplasi finns ännu inte. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i form av intervjustudie som 
underlag för PREM vid cervixdysplasi. 

RCC har inte deltagit i arbete med cervixdysplasi och FVM. Det regionala kallelsesystemet RHKS som används 
även av andra regioner har presenterats för FVM förvaltning. Arbete pågår för att undersöka möjligheterna till 
ett nationellt kallelsesystem.

Utrota cervixcancer
En första del i projekt Utrota cervixcancer har nu startat nationellt. Under december har kvinnor som inte 
deltagit i screening eller utretts adekvat sedan lång tid tillbaka, kontaktats via brev eller SMS och erbjudits att 
beställa självprovtagningsmaterial. Utskick, provtagningsmaterial och analyser sker nationellt. Vid avvikande 
prov kommer RCC Väst förmedla remiss till aktuella mottagningar för utredning. Man har beräknat att för 
detta första utskick om 5 600 erbjudanden kommer cirka 15 kvinnor i Västra sjukvårdsdistriktet vara positiva 
för HPV och skall erbjudas utredning. 

Arbete med att etablera kontrollfunktion även för utredning låggradiga cellförändringar har påbörjats. Kvalitets-
mål för denna grupp är att utredning skall skett inom 6 månader efter provtagning.
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SÄRSKILD GYNEKOLOGISK DYSPLASI
Processägare: Cecilia Kärrberg. Utvecklingsledare: Mia Westlund. 
Administrativ koordinator: Martin Andersson Landin.

Kunskapsdokument
Under 2020 har arbete med revision av Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention (cervixcancer-
prevention) initierats. I vårdprogrammet ingår särskilda kapitel med riktlinjer för handläggning av förstadium 
till cancer i livmodertappen hos gravida samt i körtelvävnad i livmodertappen liksom handläggning av fall med 
förstadium till cancer i livmodertappen hos kvinnor som genomgått stamcellstransplantation, organtransplan-
tation samt har immunhämmande sjukdomar eller immunhämmande behandling. Arbetet med revision av vård-
programmet kommer att fortsätta under våren 2021. 

Det finns inga nationella eller regionala riktlinjer för handläggning av förstadier till cancer i slidan. Parallellt med 
revisionen av Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention har arbete påbörjats under 2020 med att ta 
fram riktlinjer för handläggning av förstadium till cancer i slidan med målsättning att dessa riktlinjer ska ingå 
som en del i det Nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. 

Nationellt vårdprogram för vulvacancer kom ut 2019. I detta vårdprogram finns kapitel om handläggning av 
förstadier till vulvacancer. Under 2020 har förslag till regional medicinsk riktlinje (RMR) om förstadier till vulva-
cancer gjorts tillsammans med processägare för vulvacancer Katja Stenström-Bohlin. Detta RMR kommer att 
implementeras i Västra Sjukvårdsregionen under 2021. 

Under 2020 har Nationella riktlinjer för handläggning av gynekologiska komplikationer efter allogen stamcells-
transplantation slutförts. Detta arbete finns för närvarande publicerat på SFOGs (Svensk Förening för Obstetrik 
och gynekologi) hemsida. Dokumentet är resultatet av ett samarbete med hematologer på Sahlgrenska, över-
läkare Eva Smith-Knutsson på NÄL och undertecknad. Innan dokumentet publicerats har det diskuterats med 
gynekologer och dermatologer nationellt. Det har även varit föremål för diskussion bland hematologer på de 
centra som utför allogen stamcellstransplantation i Sverige och i Norge. Dokumentet har också diskuterats på 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) med besked om att dokumentet kommer att ingå som en del i ett     
nationellt vårdprogram om handläggning av komplikationer efter allogen stamcellstransplantation i olika organ-
system. Dokumentet är spritt bland landets hematologer. En nationell grupp har bildats bestående av special-
kunniga gynekologer och dermatologer på de universitetssjukhus där allogen stamcellstransplantation utförs. 
Möten med föreläsningar och information om den aktuella patientgruppen har pågått under året för att nationellt 
implementera dokumentet. Utkast för RMR i Västra Sjukvårdsregionen har skrivits. Den 13 november 2020 
genomfördes en regional föreläsningsdag om ämnet för regionens gynekologer. 

Regional audit av livmoderhalscancerfall
Sedan många år har årlig regional audit av livmoderhalscancerfall gjorts i Västra Sjukvårdsregionen där livmoder-
cancerfall, som diagnosticerats under ett år har analyserats avseende deltagande i screening, upptäcktsätt, 
cancer stadium och behandling enligt ett särskilt protokoll där registerdata kontrolleras mot journaldata. Det 
protokoll och det koncept som använts i Västra Sjukvårdsregionen, har nu under året utvecklats till ett nationellt 
koncept och protokoll. Detta arbete har gjorts i samarbete med specialkunniga gynekologer och epidemiologer 
på Karolinska Institutet, Medicinsk epidemiologi och Biostatistik (MEB). De lokalt processansvariga i regionen 
har varit delaktiga i detta auditarbetet genom att kontrollera registerdata mot journaldata. Sammanställning       
av data från landets alla regioner har gjorts och preliminära data har publicerats i årsrapporten för Nationella 
Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx). Regionala data samt data från de olika sjukhusområdena 
har presenterats på Regionalt styrgruppsmöte för cervixcancerprevention i december 2020. 

Både nationellt och regionalt analyseras resultaten i audit för att identifiera eventuella brister som kan leda till 
att nationella vårdprogram kan behöva justeras. Konceptet för svensk nationell audit kommer även att ligga till 
grund för en vetenskaplig publikation. 
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Nivåstrukturering 
I december 2018 beslutades om en nivåstrukturering av patientgrupper inom processen för särskild gynekologisk 
dysplasi. Fortsatt arbete med implementering av denna nivåstrukturering har fortsatt under 2020, särskilt under 
den dialogturné som initierades under året med ansvariga på länssjukhusen. 

PROM och PREM
På Gynekologi och reproduktionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har arbete påbörjats med att ta 
fram formulär för PROM/PREM som är anpassat för de patientgrupper som innefattas i processen för Särskild 
gynekologisk dysplasi. Något sådant formulär finns inte nu, men med de formulär som används för cancerpatien-
ter modifieras så att det ska passa de aktuella patientgrupperna. Formulären är tänkt att i första hand användas 
på gravida med förstadium till cancer på livmodertappen. 

Patientinformation
Information speciellt riktad till gravida, som tar cellprov har skrivits och godkänts av lokalt dysplasansvariga. 
Vid avvikelse i cellprov hos gravida kan stor oro uppstå och den aktuella skriften är tänkt att lugna den gravida 
kvinnan redan då provet tas. Dessutom bör utredning initieras snabbt och i skriften finns information om ut-
redningsgång. 

Operationskapaciteten har varit något reducerad under covid-19-pandemin, men ledtider har till största del 
kunnat hållas för patientgrupper, som innefattas i Särskild gynekologisk dysplasi. 

MAMMOGRAFI
Processägare: Maria Edegran Utvecklingsledare: Elin Ljungqvist, Edvin Andersson. 
Registeradministratör: Elisabeth Kobb, Susanne Ekenberg.

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument
En omfattande revidering och sammanslagning har gjorts av tidigare regionalt vårdprogram och RMR, som har 
resulterat i en samlad Regional medicinsk riktlinje mammografiscreening och radiologisk bröstdiagnostik.

Resultat i vårdprocessen
I huvudsak är följsamhet till RMR god. Eftersom VGR och Halland ännu inte anslutit sig till nationellt kvalitets-
register för mammografiscreening går det inte att få fram tillförlitlig och jämförbar statistik mellan avdelningarna.

Påverkan av covid-19-pandemin
Fler kvinnor än vanligt har uteblivit från screeningundersökningar de kallats till. Under en period under vår och 
sommar har kvinnor mellan 70–74 år inte kallats till mammografiscreening. Screeningverksamheten har också 
varit neddragen i perioder under covid-19-pandemin av olika skäl såsom hänsyn till striktare hygienrutiner, 
undvika trängsel i väntrum, sjukdom bland personal och personalbrist på grund av att mammografipersonal 
förflyttats till covid-19 vård. Under hösten har screeningen hållit öppet som vanligt, och alla grupper kallas åter. 
Det pågår också kökortningsåtgärder för att komma ikapp den kö som uppstått. I Halland är screeninginterval-
let i november förlängt med upp till 3 månader jämfört med normalt. Screeningintervallet i VGR är normalt 21 
månader men ligger i november på upp till cirka 25–26 månader. Socialstyrelsen rekommenderar mammogra-
fiscreening med 18–24 månaders intervall.
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Utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen

• Arbete med kompetensförsörjningsfrågor. En ST-läkare med inriktning mot mammografi har  
 anställts på SU. Två nya specialistläkare inom medicinsk radiologi utbildas nu inom bröstradiologi  
 i NU-sjukvården.

• Arbete med att införa nationella kallelser/svarsbrev mm informationsmaterial pågår i VGR.

• En konsolidering av RIS/PACS (röntgenavdelningarnas journalsystem) har genomförts i VGR.  
 Bröstradiologiska frågor har bevakats.

• Ett nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening har startats. VGR har inte kunnat ansluta  
 sig under pågående konsolidering av RIS/PACS.

• Deltagit i arbete inför ny regional upphandling av mammografi.

STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP I CANCERVÅRDEN
SVF arbetsgrupp, Merima Catovic-Besic, SVF samordnare SU, Maria Glemfelt, och Louis Odström, SVF samordnare 
Södra Älvsborgs sjukhus, Anette Gidberg och Chichi Malmström, SVF samordnare Skaraborgs sjukhus, Marie Lundborg 
och Elisabet Pamryd, SVF samordnare, NU-sjukvården, Sarah Andersson, SVF samordnare, Sjukhusen i väster, 
Marie Boëthius och Ewa Carlsson-Lalloo, regionala SVF samordnare.

Arbetet med standardiserade vårdförlopp i cancervården övergått till förvaltning
Från och med 2019 ingår SVF som en del i förvaltningarnas ordinarie uppdrag och ansvar. RCC Västs uppdrag 
är 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 också 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 två regionala 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. 

Den regionala SVF-arbetsgruppen arbetar på uppdrag av RCC Västs styrgrupp, och det är till dem som arbets-
gruppen rapporterar. SVF-arbetsgruppen samarbetar med de regionala processägarna och utvecklingsledarna 
på RCC väst samt deltar vid de årliga dialogturnérna ute på förvaltningarna. 

Covid-19-pandemins påverkan på SVF arbetet i Västra götalandsregionen
I VGR har vi haft cirka 865 färre startade SVF och cirka 327 färre som har gått till start av behandling 2020 
jämfört 2019, uttag från nationella databasen Signé vecka 2, 2021.

• Antalet patienter som sökt vård har minskat både i primärvård och specialistvården. 

• Uppföljningar och kontrollundersökningar har skjutits upp framförallt för patienter över 70 år. Patienter  
 har själva avbokat besöket på grund av rädsla för att smittas. Detta gäller samtliga diagnosgrupper. 

• Inom de onkologiska verksamheterna på förvaltningarna så har behandlingsregimer förändrats  
 genom ökat tidsintervall mellan behandlingar, justering av doser och fysiska besök har ersatts av  
 telefon eller digitala besök. 

• Väntetider till operation och röntgen har blivit längre.

På grund av belastningen av covid-19 patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tjocktarmscancer-
operationer förlagts till Carlanderska sjukhuset och bröstcanceroperationer till Södra Älvsborgs sjukhus. 

Behandlingar har skjutits upp, eller glesats ut, intravenösa cytostatikabehandlingar har bytts till behandling i 
tablettform vilket gjorts inom många diagnoser. Regionala rekommendationer har gjorts för, bröstcancer, njur-
cancer, testikelcancer samt screeningen för mammografin och gynekologisk cellprovtagning. 
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Mammografin har varit i gång förutom på en förvaltning där den var pausad under 6 veckor. Under covid-19 
så kallades inga kvinnor över 70 år. Gynekologisk cellprovtagning pausades från slutet av mars 2020 men har 
successivt kommit igång under våren men startade upp på samtliga barnmorskemottagningar på sensommaren 
men pausades under hösten på grund av ”andra vågen” med covid-19.

Regionala och lokala anpassningar som har inneburit att behandlingsstrategier har ändrats, har kommunicerats 
i vårdprocessgrupper och till primärvården. För prostatacancer har även dialog förts med patientföreningen 
Pro-liv Väst. Vidare har VGR följt nationella rekommendationer som är gjorda av de nationella vårdprograms-
grupperna. 

Den regionala SVF-arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete som tidigare med undantag av att några SVF samord-
narna har varit utlånade till vården, allt från enstaka insatser till heltidstjänstgöring på IVA. Det lokala SVF ar-
betet har påverkats i större grad då till exempel koordinatorer och kontaktsjuksköterskor fått andra arbetsupp-
gifter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har sedan i mars arbetat med veckovis insamling av tillgänglighetsdata 
för cancervården och rapporterat till sjukhusledningen vilket resulterat i viktiga beslutsunderlag för resursallo-
kering. Även Södra Älvsborgs sjukhus arbetar kontinuerligt med uttag av SVF månadsvis. Cancervården och 
SVF har prioriterats i VGR men på bekostnad av att många uppföljningar och kontroller har fått skjutas upp 
samt i viss mån en pausad screening.

Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 
I en del SVF förlopp finns det problem med registrering, men inom andra SVF-förlopp ser vi en ökad registre-
ring till följd av mindre patientflöde att hantera samt att vissa enheter inte har varit underbemannade. 

• För prostatacancer ses en minskning vilket till stor del beror på de tillfälliga avvikelser som har gjorts i  
 behandlingsrekommendationer med anledning av covid-19 men även minskad registrering kan vara en  
 bidragande orsak. Här ser vi en minskning med cirka 767 startade SVF jämfört med 2019.

• Inom bröstcancer ses 370 fler startade SVF jämfört med 2019.

• Tjock- och ändtarmscancer visar cirka 530 startade SVF jämfört 2019.

• De hematologiska förloppen, samt AOS, Allvarliga ospecifika symtom och CUP har haft samma 

 inflöde som 2019. 

• Inklusionen för de gynekologiska förloppen, lungcancer, neuroendokrina buktumörer och buksarkom  
 har förbättrats.

Arbete som kunnat bedrivas under 2020

• Arbete har startats med att få bättre utdata och uppföljning genom PowerBI  

• Rapport till RCC i samverkan

• SVF har kommit med i verksamhetsanalysen 

• Arbetat fram en kommunikationsplan

• Förvaltningarnas hemsidor har förbättrats för SVF 

• Förbättringsarbete har startat inom bröstcancer, prostatacancer och lungcancer

• De gynekologiska vårdförloppen och bröstprocessen har förbättrats. 

• Regelbunden uppföljning av väntetider inom cancer

• Utbildningen i processer och flöden

• Samarbete med regional vårdanalys har förbättrats.

Sammantaget har förvaltningarna hittat en struktur och organisation för att arbeta med SVF. Trots covid-19-pan-
demin har SVF och cancerpatienter prioriterats. 
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Ledtiderna har förbättrats dock har färre SVF generellt startat även om det kan skilja sig mellan förloppen. 

2020 års arbete med de standardiserade vårdförloppen för SVF arbetsgrupp har varit utmanande men SVF ar-
bete har ändå kunnat hållas igång men i en mindre omfattning vilket har inneburit

• Färre och förkortade arbetsgruppsmöten.

• SVF-samordnare har varit utlånade till kliniskt arbete i samband med covid-19.

• Planerad koordinatorsträffar har skjutits på framtiden.

TARMCANCERSCREENING
Processägare: Andreas Pischel. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. Administrativ koordinator: Lars-Göran Lindesjö.

Kunskapsstyrning
Ett nationellt vårdprogram är under framtagning men arbetet har blivit begränsat på grund av covid-19-pande-
min. Beräknas vara klart under 2021. Ett nationellt register har under året implementerats i Sverige vilket ger 
möjlighet till kvalitetssäkring av det som beslutas inom vårdprogrammet.

Påverkan av covid-19-pandemin 
Endoskopiverksamheten har haft under våren och hösten/vintern haft en neddragning av verksamheten rela-
terad till att personal i första hand fick lånas ut till slutenvården. Minskad produktion har legat mellan 14% och 
29% med ett medel på 20% och en median på 21%. Det har prioriterats undersökningar som gäller cancerpa-
tienter och SVF, dock har patienter under surveillance med hög risk för kolorektal cancer inte blivit undersökta.

Utredning och ledtider enligt SVF
Ledtiderna har framför allt under sommaren varit förlängda relaterad till bristande resurser på vissa verksamheter, 
detta kunde bara i begränsat omfattning fångas upp av andra verksamheter. Ledtiderna inom Göteborgs Region 
har varit starkt varierande för koloskopiundersökningar och punktsatsningar har gjorts med omdirigering av 
produktionen. Detta är dock inte tillfredsställande och inte hållbart på sikt.

Täckningsgrad i kvalitetsregister
Registret har precis implementerats och kännedom om registret och deras funktioner har under året spridits 
genom landet och regionen. VG-regionens täckningsgrad ligger klart högre än i det flesta andra regioner.

Användande av PROM/PREM
Funktionen är under upparbetning inom registret för koloskopiupplevelse under screeningsprocessen.

Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Arbetet har varit fokuserat på att få VGR att ta ett beslut för införande av kolorektal cancer screening. Då ett 
sådant beslut inte har fattats sedan 2018 och inställning till screeningen från VGR inte kommunicerats så har 
utvecklingsarbetet för att förbereda ett införande av screeningen avstannat. Detta har resulterat i att viktigt  
arbete som utbyggnaden av endoskopiverksamheter på framför allt Sjukhusen i Väster som Kungälvs sjukhus 
och Frölunda Specialistsjukhus har avstannat. Genom ett engagerat arbete av ledningen vid Angereds sjukhus 
och personal på Kirurgmottagning har sjuksköterskor utbildats som kommer att göra endoskopier i framtiden. 
Produktionen har kunnat ökas avsevärt och rutiner har etablerats. Totalt har dock produktionen under 2018 och 
2019 minskat och den kontinuerliga produktionsökning som har skett sedan 2008 har avstannat. 2020 fattades 
beslut att inte fortsätta med utbildningen för endoskopister eftersom ett politiskt beslut saknades och ett infö-
rande av screeningen var osäkert. Således uppfattades att ett behov av kompetensförsörjningen enligt tidigare 
plan inte kommer behövas. 
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TIDIG UPPTÄCKT
Processägare: Marcela Ewing. Utvecklingsledare: Marie Boethius.

Kunskapsstyrning
Genomfördes ett digitalt möte hösten 2020 med alla fyra enheter Diagnostiska Centra (DC) i VGR med upp-
följning av verksamheten och hur covid-19-pandemin påverkat deras arbete samt tillämpningen av det standar-
diserade vårdförloppet för allvarliga ospecifika symtom. Regionala data för 2020 visar att 21% av patienterna 
som utretts inom det standardiserade vårdförloppet (SVF) allvarliga ospecifika symtom fick en cancerdiagnos. 
Av dessa patienter utreddes 72% inom den angivna ledtiden.

Påverkan av covid-19-pandemin
Att det funnits ett SVF för denna patientgrupp (SVF allvarliga ospecifika symtom) har varit helt avgörande för 
att dessa patienter har kunnat tas emot och utredas på DC. Remissinflödet har varit ojämnt i år med en dipp 
våren/sommaren 2020 på grund av covid-19-pandemin, men då remissinflödet så småningom ökade igen har 
både antal SVF-remisser och ledtiderna varit jämförbara med tidigare år. Nya lösningar har fått skapas som 
hembesök och mobila team. Covid-19-pandemin har medfört att man ibland fått använda sig av nya arbetssätt 
som ej var brukliga tidigare som till exempel hembesök eller mobila team. Patienter som utreds på DC har alltid 
haft en namngiven kontaktsjuk sköterska, covid-19-pandemin har inte ändrat det.

Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Regionala processägaren är ansvarig forskare för forskningsprojektet ”Tidig upptäckt av cancer med hjälp av 
riskvärderingsinstrument” som i december beviljades ett etikgodkännande. Detta är ett forskningssamarbete 
mellan RCC Väst och RCC Stockholm Gotland. Det handlar om att validera ett riskvärderingsinstrument för 
att upptäcka tidig tjock- och ändtarmscancer och är ett beslutsstöd för primärvården. Om projektet faller väl ut, 
är tanken att det ska skapas ett digitalt instrument för användning i patientjournaler i primärvården.

Den regionala processägaren har medverkat som föreläsare på Världscancerdagen 4 februari 2020 tillsammans 
med internationellt ledande forskare inom diagnostik i primärvården för att informera och påverka beslutsfattare, 
profession, forskare, politiker och myndigheter att arbeta för att införa kliniska beslutsstöd för uppskattning av 
cancerrisk hos enskilda patienter i primärvården. Även deltagit i rundabordssamtal som genomförts med Can-
cerfonden som arrangör inom samma område.

Den regionala processägaren har utformat och genomfört Sveriges första SK-kurs som handlat om tidig upp-
täckt av cancer för blivande specialister i allmänmedicin från hela Sverige.

 Den regionala processägaren genomförde under hösten föreläsningar för alla fem patientnämnderna i VGR 
om vikten av tidig upptäckt vad gäller cancersjukdomar.

Planering pågår för forskningsprojekt med primärvårdsperspektiv i samarbete med Sahlgrenska Akademin vad 
gäller tidig upptäckt av lungcancer och bukspottkörtelcancer. Lokala FOU-medel har beviljats för det senare 
projektet.
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RCC Västs arbete 
med cancervårdsprocesser
En central uppgift för regionala cancercentrum är att leda och samordna arbetet med att utveckla och effekti-
visera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta väntetiderna.

Arbetet drivs av regionala processägare och lokala processledare, omvårdnadsgrupper och nätverk. Uppdraget 
är att kartlägga vårdprocesserna och ta fram underlag för förbättringsarbete.

Införandet av standardiserade vårdförlopp har satt fokus på arbetet och givit förutsättningar för att förbättra 
hela vårdförloppet, såväl vad avser innehåll som ledtider.

Regionala indikatorer för att kunna följa utvecklingen i cancervården har tagits fram och reviderats under året 
tillsammans med de regionala processägarna. Resultaten för Västra sjukvårdsregionen visar en positiv utveck-
ling på några områden, i flera fall bättre än riket om än under uppsatta målnivåer. Se vidare i bilaga.

I VGR presenteras även utfallet på indikatorerna i Verksamhetsanalysen där det finns ytterligare kommentarer 
och analyser.

BARNCANCER
Regional processägare: Jonatan Källström. Utvecklingsledare: Jessica Mellquist. 
Administrativ koordinator: Susanne Amsler Nordin.

Kunskapsstyrning
Det nationella vårdprogrammet (NVP) för palliativ vård av barn är nytt för i år och det nationella vårdprogrammet 
för långtidsuppföljning efter barncancer revideras under året. NVP långtidsuppföljning har tagits upp regionalt 
vid processgruppsmöte med tydliga önskemål om individuell uppföljningsplan i enlighet med NVP för varje 
patient vid behandlingsavslut. Nationellt görs inventering av resurser för långtidsuppföljning och utformning 
av basstandarder för densamma. 

Påverkan av covid-19-pandemin
Inga stora förändringar behandlingsmässigt. Några stamcellstransplantationer för godartade blodsjukdomar 
har fått flyttas fram något. Däremot stora förändringar avseende det sociala. Under våren rekommenderades 
våra patienter att inte gå i förskola/skola och på avdelningen får bara en förälder i taget vara med och inga 
syskon. 

Täckningsgrad i kvalitetsregister
Närmare 100% täckning nationellt.

Resultat i processen 
Kontaktsjuksköterskefunktionen har utökats på barncancercentrum, totalt fem stycken, täcker nu in alla diagnos-
grupper (solida tumörer, CNS, leukemi/lymfom, uppföljningsmottagning barn, benign hematologi). Arbete 
med Min Vårdplan har påbörjats. Sjuksköterska Kerstin Carlsson ansvarig.

Konsultsjuksköterskor och syskonstödjare är väletablerade på barncancercentrum. Processen Bättre uppfölj-
ning för barn med förvärvad hjärnskada efter cancerbehandling pågår för fullt med mål att kartlägga samarbetet 
med och ansvarsfördelning mellan barncancercentrum, barnhabilitering och regionhabiliteringen.  

https://analys.vgregion.se
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Patientmedverkan
Sedan flera år utgör patienter och närstående en integrerad del av vårt processteam. Styrgrupp är bildat för 
PREM-enkäter, arbetet förväntas dra igång mer 2021.

Utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Digitala vårdmöten användes tidigare sparsamt men under året har det blivit ett etablerat arbetssätt för de flesta 
läkare på kliniken som också underlättar informationsöverföring och samvård av patienter med länssjukhusen.

Planer och förberedelser för närsjukvårdsteam har pågått under lång tid men sjösattes i april lite tidigare än 
ursprungligen planerat med anledning av covid-19-pandemin. Teamet åker hem till patienterna för läkarunder-
sökning, provtagning och vissa enklare cytostatika-behandlingar. Teamet är väldigt uppskattat och har även 
vunnit kvalitetspris för Område 1 för sitt arbete.

CAR-T – Västra Götalandsregionens första CAR-T-behandling gavs i november på Barncancercentrum som är 
ett av två ackrediterade center i Sverige för CAR-T-behandling för barn.

Virusspecifika T-celler – Har givits till stamcellstransplanterade barn med reaktivering av EBV, CMV eller adeno-
virus.

Dinutuximab – Ordnat införande av dinutuximab som ny behandling för barn med högrisk-neuroblastom.

Helgenomsekvensering – Förberedande arbete för att 2021 kunna erbjuda helgenomsekvensering till alla barn med 
cancer inom ramen för GMS-projektet. Under 2020 har vi haft ett pilotprojekt med helgenomsekvensering av 
solida tumörer, lymfom och CNS. Sker i samarbete med Barntumörbanken och finansieras i nuläget av Barn-
cancerfonden.

Barnonkologihandboken – Författades lokalt på SäS av sjuksköterska Camilla Häger. Arbete under året med att 
anpassa den lokalt för varje sjukhus i regionen. Mål att kunna trycka den i början av 2021. 

Processkartläggning – Mycket arbete under året med att kartlägga hela barncancerprocessen för att tydliggöra 
patientens väg genom processen och beskriva det nära samarbetet mellan barncancercentrum och länssjukhusen 
i regionen som utmärker barncancerprocessen i väst.

Utredning intermediärvård – det vill säga ett slags mellanting mellan intensivvård och vanlig vård på vårdavdelning. 
Barncancervården är väldigt behandlingsintensiv och en del av den vård som sker på barncancercentrum borde  
definieras som intermediärvård. Projektet syftar till att definiera begreppet intermediärvård, utreda behovet och 
beräkna vårdplatser och bemanning som behövs för denna vårdform.

BLODCANCER: MYELOM
Administrativ koordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. Statistiker: Anne Genell, Chenyang Zhang. 
Registerproduktägare: Tai Wai Cheng. IPÖ Myelom: Jenny Franzen.

Kunskapsstyrning
Hösten 2020 har man uppdaterat Nationellt Vårdprogram för myelom. Det nationella vårdprogrammet gick ut på 
remissrunda i november. Myelomregistret (registerhållare och stödteam på RCC Väst) har börjat publicera årliga 
generiska årsrapporter i tillägg till online kvalitetsindikatorer nationellt öppet och publikt via hemsidan, Nationell 
Årsrapport nr 7 publicerades från Myelomregistret september 2020. Regionala online rapporter nu tillgängliga för 
processledare för alla sjukhus, alla kvalitetsindikatorer inklusive väntetider och täckningsgrader

Det har genomförts två möten i Västsvenska myelomprocessgruppen under året och ett regionmöte med register- 
information. Dialogturne för Hematologiprocessen genomfördes i mars 2020. Terapikonferens hematologi hålls 
varannan tisdag på Skype med medverkan från alla berörda sjukhus i regionen.



33

Kvalitetsindikatorer har de senare år alla visat på ökad följsamhet till det nationella vårdprogrammet, både i diagnos-
tik och respons på behandling. De minskningar som ses i följsamhet för patienter 2018 och senare rör sig i första 
hand om sen inrapportering och kan därför ej bedömas som säkra jämförelser.   

Påverkan av covid-19-pandemin
Mycket ont om vårdplatser. Kö till autolog och allogen transplantation, väntetider ger oro, vi har kunnat ge god 
annan behandling, i slutändan sannolikt mkt dyrare behandling. Permissioner och poliklinisk behandling fungerar 
inte vilket ger längre vårdtider och platsbrist. Behandlingsstudier har pausats, ingen ny inklusion, förödande för 
myelompatienter som provat allt. Paus i förebyggande behandlingar (bisfosfonater ol.)  

Inget covid-19 utbrott bland patienter inneliggande på vår avdelning.

Men mer isolering på avdelning. Viss behandling har blivit uppskjuten. Besöksförbud på avdelning och mottagning. 
Permission inte möjligt på grund av kravet om ny coronatest vilket gör att vissa patienter går hem tidigare 
medan andra stannar längre. Vi har haft några långliggare. Vi måste tänka oss för extra innan vi ordinerar en 
behandling som kräver inneliggande vård, flera äldre patienter får poliklinisk behandling. Patienterna mår säm-
re psykiskt på grund av besöksförbudet. Samarbete med ASIH är viktigare än nånsin. Kringfunktioner som die-
tist och kurator är numera endast tillgängliga ”on demand”, vilket innebär att man använder dem mindre.

Våra åtgärder:

• Nationella Riktlinjer för anpassning av behandling av myelompatienter under covid-19-pandemin.

• Undantag från besöksförbud hos utvalda äldre vid diagnosbesked/brytpunktsamtal och palliativa  
 patienter efter smittskyddsåtgärder.

• Färre polikliniska besök. Telefonsamtal fungerar bra för det mesta.

• Behandling givits undantaget viss icke akut för äldre myelompatienter med biokemisk progress som  
 själv valde att ej vilja starta.

• Hembehandling har ökat (patienter ger sig själv cytostatika vilket sparar sjuksköterskebesök).

• Bokade tider för provtagning (flexibilitet). Patienterna vill fortsätta med det.

• För att förekomma att myelompatienter sållas bort vid covid-19: I behandlingsöversikt angett om  
 patienten har klarat behandlingen väl och borde komma ifråga för IVA-vård.

Täckningsgrad i kvalitetsregister
Vi har hållit en inrapportör/monitor, workshop på RCC Väst om Myelomregistret.

Patientöversikt på INCA
Myelom är den enda blodcancer som just nu är inkluderat att ingå i INCA Patientöversikt (IPÖ). Utvecklings-
arbete under 2020 har lett fram till release av IPÖ Myelom under vecka 50, 2020. Ett samverkansprojekt mellan 
RCC, Myelomregistret och fem Myelom-inriktade LIF-företag skall bidra till retrospektiv inmatning i IPÖ för 
att kunna presentera data + rapporter vid breddinförandet av IPÖ myelom under 2021. Under december hade 
vi i samband med utveckling av IPÖ en Patientworkshop med Blodcancerförbundet där de fick möjlighet att 
lämna input på IPÖ samt eventuella variabler till PROM- och PREM-data.
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Utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Workshop tillsammans med njurmedicin Sahlgrenska om MGRS (monoclonal gammopathy with renal signi-
ficance). Regionalt PM om ”Njurtransplantation vid plasmacellssjukdomar” författat tillsammans med med 
Enheten för Organtransplantation och njurmedicin. Föredrag på Regiondagarna Organtransplantation om 
ovanstående Heminfusion-projekt med upplärning av patienter, personal och apotek för att ge iv-behandling 
avslutades i oktober 2020 med goda erfarenheter av heminfusion för patienter som annars måste komma till 
kliniken flera gånger i veckan. Ett insparat antal besök låg på cirka 40%, stor patientnöjdhet. Inga större kom-
plikationer.

Myelomregistrets resultat uppmärksammades i Dagens medicin, vi har ett stort nordiskt forskningssamarbete 
och kommer nu med data på behandling och överlevnad på 12.000 myelompatienter från Sverige/Danmark. 
RCC Väst bidrar med ledare för forskargruppen och statistiker.

BLODCANCER: LEUKEMI

Processägare: Hege Garelius. Administrativ koordinator: Lena Nilsson.  
Statistiker: Anna Genell. Utvecklingsledare Malin Samuelsson, Inger Andersson.

Kunskapsstyrning
Nationella vårdprogrammen för ALL och AML har uppdaterats. På vår turné i våras tog vi upp saker där vi ser 
att följsamheten inte är helt god, som till exempel att vi inte transplanterar alla som kanske kunde varit trans-
planterade med MDS. För ALL är det så många som 74% av patienterna som ingår i en studie, beroende på att de 
viktigaste behandlingsprogrammen är utformade som studier. Förra året gick vi över till en ny behandlingsstu-
die för patienter upp till 46 år, ALLTogether. Det är en vidareutveckling av det behandlingsprotokollet vi har 
haft hittills. Nästan alla patienter behandlas vid Sahlgrenska och det fungerar väl. 

För AML har det varit en extra uppdatering av vårdprogrammet i år med anledning av nya behandlingar som 
riktar sig mot specifika mutationer. Vårdprogrammet understryker hur viktigt det är med en ordentlig diagnostik vid 
början av patientens sjukdom. En följd av covid-19-pandemin och de restriktioner vi lever med är att flera pa-
tienter >70 år med MDS och AML får Vidaza som första behandling istället för induktionsbehandling tom tidi-
gare har rekommenderats upp till 80 år. På så sätt besparar man patienten långa vårdtider isolerat från familjen.

Påverkan av covid-19-pandemin
Viss behandling har blivit uppskjuten, men känslan är att våra leukemipatienter prioriteras. Besöksförbudet har 
varit det allra mest frustrerande med covid-19-pandemin. Patienter som redan är isolerade blir än mer isolerade. 
Vi försöker att vara flexibla i situationer som diagnosbesked eller när någon patient är döende, men det är inte 
enbart då det är viktigt. Patienterna mår sämre psykiskt på grund av besöksförbudet, särskilt de sista dagarna före 
hemgång. Se länk till en blogg där ämnet tas upp. Protecting patients through isolation? Seeking ways to avoid 
the devastating effects of  exclusion of  family and friends in the era of  covid-19 by Hege Gravdahl Garelius.

Vi har sänkt gränserna för blodtransfusioner. Vi ger fortfarande 2 enheter per gång i öppen vård, i sluten vård 
kan det räcka med en enhet.

Vi har snabbt gått över till mer poliklinisering av behandling för MDS och AML. Vi försöker också att patienter 
i utvalda fall kan sätta sprutor på sig själv, och på det sättet kan vi spara flera sjuksköterskebesök. Vi tar färre 
prover än tidigare på PAL-mottagningar. Drop-in provtagningar är borta, man måste boka tider istället. 

Det blir många fler telefonkontakter istället för personliga möten, vilket är både bra och dåligt. Digitala vårdmöten 
är en brukbar ersättning för personliga möten. Det finns en risk för att vi lämnar cancerbesked per telefon, och 
det måste vi förbereda patienterna på.

Studier är satt på vänt, på grund av att monitorer inte får komma på sjukhuset. Nu när covid-19-pandemin blir 
långvarig måste vi leta efter andra lösningar för att få till inklusion i studier.

https://www.methodspace.com/protecting-patients-through-isolation-seeking-ways-to-avoid-the-devastating-effects-of-exclusion-of-family-and-friends-in-the-era-of-covid19/
https://www.methodspace.com/protecting-patients-through-isolation-seeking-ways-to-avoid-the-devastating-effects-of-exclusion-of-family-and-friends-in-the-era-of-covid19/
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Ändrade möten: Alla möten är numera digitala. På ett sätt känns det att det blir mer effektivt, men man går miste 
om allt värdefullt small-talk emellan föredragen, kontakt med kollegor runt om i landet. Vi längtar efter fysiska 
möten. 

Situationen regionalt: Covid-19-pandemin har ledd till att vi har utökat antal vårdplatser från 22 till 26, och använ-
der ett behandlingsrum och ett konferensrum till detta. Personal från öppenvården åläggas att fylla luckor. Både i 
Skövde och i Borås har man på hematologen haft relativt stora utbrott av covid-19 bland personalen, vilket 
självklart innebär ett ökat tryck på andra enheter i regionen.

BLODCANCER: LYMFOM OCH KRONISK LYMFATISK LEUKEMI (KLL) 

Processägare: Catharina Lewerin. Administrativ koordinator: Lena Nilsson. 
Statistiker: Anna Genell. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson, Inger Andersson.

Arbete med kunskapsunderlag 
För lymfom finns för närvarande åtta nationella vårdprogram. Följande NVP har fastställts av RCC i samverkan 
under 2020; indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, hudlymfom samt KLL. Under året har tre vårdprogram 
reviderats (Hodgkins lymfom, T-cellslymfom samt Mb Waldenström) men dessa är ännu ej fastställda. RMR 
följer de nationella vårdprogrammen och har under året skrivits för indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi, 
KLL, mantelcellslymfom samt aggressiva B-cellslymfom. 

Alla vårdprogram skickas i samband med remissrunda ut till samtliga medlemmar i VLG (Västsvenska lymfom-
gruppen). Fastställda NVP skickas sedan ut till dessa medlemmar. ”Alla” nyheter i de olika vårdprogrammen 
presenteras och diskuteras i samband med våra regionala möten (2 ggr/år). Dessutom deltar ofta de lokala 
processledarna vid SLG:s (svenska lymfomgruppen) möten (3 ggr/år) då kommande vårdprogram diskuteras. 
Dessutom skickas den nationella lymfomrapporten ut till samtliga VLG:s medlemmar vilka även löpande får 
mail av processägaren gällande ”nyheter”. 

Följsamhet till vårdprogrammen
Följsamheten till aktuella vårdprogram för lymfom och KLL bedöms som generellt mycket god. Orsaken till att 
mål och indikatorer inte följs till fullo beror delvis på faktorer vi inte helt styr över (såsom möjligheten till kirurgisk 
biopsi), tidsbrist gällande ifyllande i INCA samt deltagande i studier (till exempel få forskningssjuksköterskor 
samt bristande tid för läkare att vara PI/SI i studier). Bedömer inte att det finns några stora inomregionala 
skillnader. 

Covid-19-pandemins påverkan
Med tanke på att smittspridningen har drabbat de olika sjukhusen i regionen lite olika så har riktlinjer/påverkan 
på patientgruppen varierat över tid. Svenska lymfomgruppen hade under våren upprepade digitala möten för 
att diskutera frågan och kom fram till gemensamma riktlinjer. 

Svenska KLL gruppen har också utkommit med råd. Här följer några exempel: 

Begränsade av rutinbesök samt avstå provtagningar som sker enligt rutinschema hos icke-behandlingskrävande 
eller patienter under behandling med stabil sjukdom. 

Planerade läkarbesök har gjorts om till telefonkontakt om möjligt. Provtagningar har glesats ut och på SU har 
endast förbokade provtagningar genomförts. Vi har varit liberala med understödjande behandling såsom G-CSF. 
Undvikit röntgenundersökningar som inte varit avgörande för behandlingsbeslut. 

Dock skall betonas att alla patienter med aggressiva lymfom med kurativ intention har fått behandling såsom 
tidigare. Mindre ”toxisk”/kemofri beh har valts för indolenta lymfom och KLL (vilket lett till ökade kostnader) 
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Monoklonala antikroppar (CD20) ges till ett stort antal av patienter med lymfom och KLL och dessa slår ut alla 
möjligheter att vaccinera KLL och lymfom patienter de närmaste 6 månaderna efter sådan behandling givits 
vilket kan ställa till problem nu med kommande covid-19 vaccination. 

SVF
SVF ledtiderna för lymfom och KLL reviderades under 2019 och togs i bruk 2020-01-01. Vi kommer i januari 
2021 göra en analys dels av SVF INCA på SU, dels av regionens ledtider. 

Min Vårdplan
Regiongemensam Min Vårdplan för patienter som har primärt CNS-lymfom har utarbetats. Under covid-19-pan-
demin har digitala vårdmöten introducerats för de patienter som skall strålbedömas, det vill säga patienterna får 
strål information med hjälp av digitala möten. En läkare från lymfomteamet är involverad i arbetet med Framti-
dens vårdinformationsmiljö, FVM och just nu pågår arbetet med framtagande av så kallade order sets. 

Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
En gemensam antiemetikastege för VGR har tagits fram och arbete pågår att få en regional rutin när det gäller 
riskbedömning, behandling och hantering av cytostatikautlöst illamående. Ordination av antiemetika för lymf-
omkurer som ges inom öppenvården kommer att finnas i CytoBase. Arbete med att lägga in detta i CytoBase 
pågår. 

Under året har vi introducerat tre nya former av MDK. Dels regionala hud MDK där hematolog, dermatolog, 
patolog och kontaktssjuksköterska från hudkliniken deltar. Patienter närvarande. MDK cirka 1ggr/mån. 

Under året har också nationella hud MDK introducerats med deltagare från alla universitetssjukhus. Dessa sker 
4–5 gånger/termin digitalt. Behandling med så kallade Car-T (Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-celler) har 
introducerats under året och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är certifierade men har ännu inte behandlat 
någon patient. Aktuella patienter för denna terapi är patienter med aggressivt B-cellslymfom som sviktat på två 
tidigare behandlingar och denna metod introduceras i kommande NVP för aggressiva B-cellslymfom som nu 
är ute på remissrunda. Detta innebär nya rutiner, stora kostnader samt ökat behov av vårdplatser. Det är viktigt 
att ”rätt” patienter väljs ut och under året har en Nationell Car-T MDK startat med deltagare från samtliga 
Universitetssjukhus samt v.b. läkare från regionen. Alla patienter som skall genomgå denna behandling skall 
diskuteras på Nationell MDK som hålls varannan vecka. 

PET-ronden äger rum en gång i veckan och här deltar läkare från hela regionen. Rutinen för vilka patienter som 
skall diskuteras, antal patienter mm har diskuterats under hösten och ett förslag på rutin har arbetats fram i 
sam arbete med regionens läkare och ansvarig från nuklearmedicin. 



37

BRÖSTCANCER
Processägare: Jenny Heiman, Dan Lundstedt, Anna-Karin Tzikas. 
Administrativ koordinator: Elisabeth Kobb, Susanne Ekenberg. Utvecklingsledare: Elin Ljungqvist, Edvin Andersson.  
Patient- och närståendeföreträdare: Inger Fransen, Maria Areskoug

Arbete med kunskapsunderlag
Det nationella vårdprogrammet (NVP) för bröstcancer har publicerats samt en nationell kortversion av NVP. 
Vi har tagit fram regionala och nationella riktlinjer med anledning av covid-19-pandemin och gått igenom be-
fintliga regionala medicinska riktlinjer.

Ordnat införande av nya läkemedel
Ordnat införande av genexressionsanalyser, Prosigna (PAM50), som beslutsstöd avseende kemoterapibehand-
ling för postmenopausala kvinnor med hormonellt känslig tumör utan lymfkörtelmetastas. Målet är att undvika 
överbehandling med kemoterapi (biverkningar för patient, sjukskrivning, kostnad för sjukvård). Även skickat in 
ansökan om ordnat införande för ett flertal läkemedelspreparat detta baserat på riktlinjer i nuvarande NVP. 
Beslut om detta under kommande år.

Ökad andel direktrekonstruktioner
MDT-konferens sker nu före respektive efter behandling på alla enheter med alla specialiteter närvarande i hela 
regionen. En ökad andel onkoplastikkirurgi, direkta rekonstruktioner och neoadjuvant behandling ses. Tilldelad 
kontaktsjuksköterska och vårdplan till 99% av alla patienter, likvärdigt över regionen och nationellt.

Ledtiden till operation har kortats
Ingen enhet når ledtidsmålet i SVF, men inklusionsmålet är uppnått. De begränsande resurserna är operations-
salskapacitet, patologi samt radiologi. På SU/Sahlgrenska har delledtiden till kirurgi ökat och nu får 52% av 
patienterna op <14d, jmf  28% 2019 i och med införande av Bröstcentrum. Uppfyllandet av väntetidsmålet på 
SU har ökat från 19-33%. På SÄS har andelen som uppfyller SVF väntetidsmålet ökat från 22-54%, 2018-2020. 
Fortfarande ses långa väntetider till start av strålbehandling vilket dock inte synliggörs i SVF-ledtiderna.

Ny interaktiv Min Vårdplan
Kontaktsjuksköterskor finns på alla enheter, alla patienter har nu en namngiven kontaktsjuksköterska. Dock 
ojämnt mellan enheterna i antalet sköterskor per patient. Ett mycket stort arbete har gjorts med en helt ny  
individuell/interaktiv vårdplan som utarbetats regionalt för patienter med tidig bröstcancer. Denna vårdplan är 
då även gemensam med Halland och har nu helt implementerats i klinik. En ny digital vårdplan utvecklas i ett 
samarbete mellan RCC i samverkan.

Rehabilitering
Alla enheter erbjuder kuratorsstöd. Cancerrehabiliteringsprocessen pågår och ett stort arbete läggs nu ner på att 
implementera tidig rehabilitering. Oklarheter kvarstår dock i till exempel gränssnittet mot primärvården. Vi ar-
betar för att synliggöra samtliga rehabiliteringsmöjligheter för både personal och patienter, för att öka jämlikheten 
i tillgång till rehabiliteringsinsatser. På SU arbetar man inom Bröstcentrum med en grupp för att samordna re-
habiliteringsinsatserna.

Patientmedverkan
I ovan nämnda arbete med omarbetning av information/vårdplan har patientrepresentanterna deltagit aktivt 
för att skapa ett material som är anpassat utifrån deras behov och önskemål. Den regional processgruppen har 
regelbunden kontakt med patientföreträdare och deras delaktighet i arbetet uppmuntras. Bland annat genom-
fördes ett möte med omvårdnadsgruppen med tema ”Spridd bröstcancer”, initierat av våra patientrepresentanter.
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BUKSPOTTKÖRTELCANCER
Processägare: Johanna Hansson Wennerblom. Administrativ koordinator: Siv Vitblom.  
Utvecklingsledare: Marie Boethius, Lise-Lotte Aspegren. Patient- och närståendeföreträdare Sten Carlsson.

Arbete med kunskapsunderlag
Nationella Vårdprogrammet har under 2020 reviderats men inte implementerats än, likaså Regional medicinsk 
riktlinje. Fokus har legat på att öka täckningsgraden för Pankreasregistrets blankett G, Onkologisk behandling. 
Det är nu bara ett sjukhus i regionen som inte har namngiven INCA-ansvarig inom Onkologi och där pågår 
diskussion. Detta kommer förmodligen leda till avsevärt högre täckningsgrad.

Följsamheten till aktuellt vårdprogram
Vi har förra året 97% täckningsgrad vilket är en förbättring jämfört med föregående år och också bättre än 
Riket (91%) som påverkats av dålig täckningsgrad framför allt i norra regionen. Problemet diskuteras i styrgruppen. 
Avseende uppföljning, Blankett D, har vi 100% täckningsgrad vilket betyder att de patienter som opereras har 
postoperativ uppföljning dokumenterad. Som beskrivits ovan arbetar vi med att öka täckningsgraden för 
G-blanketten, som innefattar given onkologisk behandling. Vi har markant ökat täckningsgraden sista två åren 
men har fortfarande mer att göra här.

Påverkan av covid-19-pandemin
Under covid-19-pandemins första fas, under våren, innebar neddragningar av operationer som ”kunde anstå” 
att cancerkirurgin fick ett större utrymme och väntetiderna till kirurgi kortades. Under hösten har operations-
verksamheten behövt omstruktureras på grund av anestesiologbrist och behov av ökat utrymme för akutkirur-
gi (för att bland annat backa upp Östra Sjukhuset) men volymerna har nog i stort sett varit de samma som 
innan. Tid till röntgen undersökningar och vårdplatser för vård av palliativa och opererade patienter bedöms ha 
upprätthållits.

Vad gäller vårdkvalitet har covid-19-pandemin försämrat patientsamtalen på grund av visir och munskydd som 
leder till att mycket information och empati går förlorad. Dessutom har frånvaron av anhöriga på mottagning-
en och framför allt under inneliggande vård lett till större ensamhet för patienten vad gäller besked och infor-
mation. Vården gör allt för att trots restriktioner hålla så hög kvalitet som går men detta har trots allt inneburit 
en försämring. Å andra sidan har nog mottagningsbesök per telefon för en del patienter inneburit en förbätt-
ring, där långa resor inom regionen inte står i paritet till utbytet vid besöket. Här finns utveckling att ta vara på 
efter covid-19-pandemin.

SVF
Plan finns på att arbeta med ledtiderna till operation och tillgången på radiologisk granskning men införande av 
PROM (PACADI) prioriteras och under covid-19-pandemin får det anstå för annat vårdbehov.

Min Vårdplan
Omvårdnadsgruppen arbetar med förberedelser för att genomföra Digital Min Vårdplan genom att sammanställa 
den skriftliga information som finns på respektive sjukhus i regionen. Man ska därefter harmoniera informationen 
så att regionen har en enhetlig information till patienterna.

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering
Den information, de kontaktuppgifter och de filmer som finns på 1177 kommer att hänvisas till i den uppdaterade 
patientinformationsbroschyren.

Utvecklingen av Omvårdnadsgrupp inom regionen, som varit slumrande en tid, har tagit fart och kommer att 
ytterligare formera sig och sitt arbetssätt under våren 2021.
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CANCER I HJÄRNA, RYGGMÄRG OCH HYPOFYS
Processägare: VAKANT. Administrativ koordinator: Siv Vitblom.  
Utvecklingsledare: Sofie Grinneback. Patient- och närståendeföreträdare: Mariella Delgado.

Kunskapsunderlag
Nytt nationellt vårdprogram fastställdes i januari 2020 och processgruppen har under året arbetat med att upp-
datera den befintliga regionala medicinska riktlinjen utifrån det nya vårdprogrammet. Processgruppen har saknat 
regional processägare under året.

Kontaktsjuksköterskefunktionen
Eftersom det ser olika ut på de olika sjukhusen/klinikerna i regionen i vilken utsträckning patient och närstående 
erbjuds kontaktsjuksköterska enligt den nationella cancerstrategin, så har det lyfts som ett eget område i konse-
kvensbeskrivningen. Omvårdnadsgruppen har jobbat med detta bland annat genom att skicka ut mail till alla 
verksamhetschefer och enhetschefer för medlemmar i omvårdnadsgruppen med frågor om hur kontaktsjuk-
skötefunktionen ser ut i deras verksamhet samt hur de stöttar kontaktsjuksköterskorna att kunna utföra sitt 
uppdrag.Vi har tyvärr endast fått svar från enhetschefer från neurologen Skövde samt onkologen och neurologen 
Sahlgrenska.

Min Vårdplan
Neurologen Skövde, geriatrikmottagningen Kungälv och neurologen Sahlgrenska arbetar alla med en regional 
Min vårdplan via 1177 vårdguiden. Under 2020 har representanter från omvårdnadsgruppen varit med i arbets-
gruppen för att ta fram en nationell Min vårdplan.

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering
I RCC Västs arbete med att ta fram en handlingsplan för cancerrehabilitering har neurorehabilitering identifie-
rats som ett förbättringsområde. I det arbetet har en enkät skickats ut för att undersöka hur neurorehabilitering-
en fungerar idag. Utifrån svaren kommer förbättringsåtgärder att arbetas fram och genomföras under 2021-
2022.

GYNEKOLOGISK CANCER: LIVMODERCANCER
Processägare: Åsa Lång, Janusz Marcickiewicz. Administrativ koordinator: Britt-Marie Landin, Susanne Amsler Nordin. 
Statistiker: Christian Staf, Claudia Adok. Utvecklingsledare: Elin Ljungqvist, Ewa Carlsson- Lalloo, Malin Samuelsson. 
Produktägare: Marie Blom, Alexander Börjesson.

Följsamhet till nationellt vårdprogram 
Följsamheten till aktuellt vårdprogram är mycket hög och fastställda mål och indikatorer i aktuellt vårdprogram 
samt RMR uppnåddes i mycket stor grad. 

• Regionala digitala möten med de lokala processägarna för corpuscancer har genomförts vid två tillfällen 
 under 2020. En genomgång av corpuscancer processen med identifikation av flaskhalsar har gjorts.  
 En effektivare process har utvecklats med borttagande av de tidigare obligatoriska läkarbesöken på vo  
 onkologi inför start av kemoterapi efter primäroperation. 

• Den gynekologiska cancerprocessturnén har genomförts. Aktuella data från corpuscancer processen  
 från 2019 har presenterats för verksamhetschefer, lokala processägare, kontaktsjuksköterskor och övrig 
 utvald personal. 

• Multidisciplinära konferenser (MDK) med gynonkologer, tumörkirurger, radiologer och patologer har  
 genomförts 1 gång/vecka på SU och på länk till hela regionen.
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Förbättringsarbete med kvalitetsregistret som grund
Västra sjukvårdsregionens användning av det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (INCA) har 
blivit en nationell referens som ett utmärkt exempel att använda registret i den dagliga verksamheten och för-
bättringsarbetet.Täckningsgraden i det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer inkluderat corpuscancer 
är i stort sett 100% i Västra sjukvårdsregionen sedan starten 2010. En regional komplikationsblankett finns och 
nationellt arbetas på via INCA.

Minimal invasiv kirurgi vid corpuscancer är ett tydligt kvalitetsmått och regionen har arbetat intensivt för att 
uppfylla målet om 70% satt för 2020. Man stötte på problem vid enskilda kliniker (SKaS, NÄL) som berodde på 
minskat operationsutrymme men trots detta har användning av minimalinvasiv teknik under 2020 stigit till 71%.

Stora problem med bemanning på Gynonkologen påpekades vid flera tillfällen vid mötena med linjeorganisa-
tionen.

Exempel på resultat under året 
Införande av Regionala Medicinska Riktlinjer resulterade i tydliga och stora förbättringar:

Andelen av minimalinvasiva operationer för livmodercancer i regionen ökade under 2021 till 71%.

Antalet patienter som genomgick adjuvant brachyterapi minskade från 9 år 2016 till 6 år 2018 och sedan dess 
har legat på samma låga nivå.

Covid-19-pandemin påverkan på patienter med livmodercancer
Patientgruppen har inte påverkats nämnvärt. Varken utredning eller behandling blev lidande. Så vitt vi kan bedöma 
har antalet patienter som sökte för postmenopausal blödning som är ett kardinalt symptom vid livmodercancer 
inte heller minskat i jämförelse med tidigare år.

SVF – standardiserade vårdförlopp 
Ledtiden från diagnos till operation har vi arbetat intensivt med under de senaste åren och införande av SVF 
har ännu inte kunnat förkorta den ytterligare.

Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan
Alla enheter i regionen har namngiven kontaktsjuksköterska och samtliga patienter får en namngiven kontakt-
sköterska. Enligt en stickprovskontroll har 99% av patienter kunnat uppge namn på sin kontaktsköterska och 
haft personlig kontakt med henne. Dessutom finns en regional omvårdnadsgrupp i gynekologisk cancer och en 
nationell omvårdnadsgrupp är under etablering.

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 
Kuratorer med erfarenhet av gynekologisk cancer finns och verkar vid alla enheter i regionen för att förbättra 
rehabiliteringsprocessen. Palliativ vård finns på alla regionenheter i olika form. Enheten för bäckencancerrehabi-
litering erbjuder stöd och rådgivning för alla patienter i regionen som erhållit strålbehandling, både tidigt och 
senare under uppföljningen. Individuell vårdplan har ännu inte fullt utvecklats lokalt eller regionalt. Den regionala 
omvårdnadsgruppen har startat arbetet med ”min vårdplan” för alla gynekologiska cancer patienter.

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM 
Kontakt med den lokala patientföreningen Gyncancerföreningen GCF Västra Götaland inom Gynsam fortgår 
och patientmedverkan sker vid lämpliga möten. Patientvänliga data från registret publicerades offentligt på 
www.cancercentrum.se och uppdaterades. Västra sjukvårdsregionen har varit samordnare och representanter 
från patientföreningarna har varit med i utarbetande av patientvänliga data för publicering; ”Gynekologisk 
cancer i siffror”.

Patientmedverkan sker i utvecklingsarbetet kring Enheten för bäckencancerrehabilitering.
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GYNEKOLOGISK CANCER: LIVMODERKROPPSCANCER
Processägare: Pär Hellberg, Karin Bergmark. Administrativ koordinator: Britt-Marie Landin, Susanne Amsler Nordin.  
Statistiker: Christian Staf, Claudia Adok. Utvecklingsledare: Elin Ljungqvist, Ewa Carlsson- Lalloo, Malin Samuelsson. 
Produktägare: Marie Blom, Alexander Börjesson.

Arbete med kunskapsunderlag
Det nationella vårdprogrammet har uppdaterats under året och godkändes i juli. Under hösten har även de  
regionala medicinska riktlinjerna uppdaterats och de godkändes i december.

Vi har under året haft tre regionala möten för dialog om hur vi bäst ska ta hand om utredning, behandling och 
uppföljning av våra patienter. Stor betydelse har även att vi varje måndag digitalt har ett regionalt möte för att 
diskutera våra cancerpatienter. Det gäller inte bara kvinnor med livmoderhalscancer utan även andra gynekolo-
giska tumörer MDK (Multidisciplinär Konferens)

Tack vare registrering i kvalitetsregistret INCA kan vi se att följsamheten till vårdprogrammet är stort och att 
det inte föreligger skillnad av betydelse i omhändertagandet av kvinnor med livmoderhalscancer inom regionen.

Vi är under utredning och behandling av livmoderhalscancer beroende av narkos och operationsutrymme. Under 
året har som alla vet betydande omorganisation skett för att kunna bemanna IVA platser som tidigare inte funnits 
varför ledtiderna förlängts något. Vi har prioriterats liksom all cancervård och det har därför fungerat relativt 
bra. Det som är speciellt för livmoderhalscancer är att en stor del upptäcks tack vare screening. Denna verksamhet 
har tidvis legat nere under året vilket sannolikt kommer att leda till en ökning av antalet tumörer eftersom 
många svåra cellförändringar normalt behandlas innan det blir en cancer.

Standardiserade vårdförlopp
Utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) upplever vi som en stor förbättring eftersom patienterna 
lättare får tid för röntgenologiska utredningar. Det blir inte minst mer jämlikt då det tidigare lite var beroende 
på hur remissen formulerades och om man som inremitterande ringde till röntgen för att få till undersökningen 
snabbare.

Täckningsgrad i kvalitetsregistret
Vad gäller täckningsgraden i kvalitetsregistret är det svårt att öka eftersom vi låg upp mot 100% täckningsgrad. 
Däremot arbetar vi hårt för att upprätthålla täckningsgraden som sjunkit något senaste året. Det beror bland 
annat på att Onkologen Sahlgrenska är underbemannade och inte har möjlighet att registrera i samma omfattning 
som tidigare.

Kontaktsjuksköterska och Min Vårdplan
Kontaktsköterskefunktionen är etablerad på regionens samtliga enheter och bidrar högst väsentligt till bättre 
omhändertagande. Det finns kuratorer knutna till samtliga enheter i regionen och på vo onkologi Sahlgrenska 
finns en mottagning för kvinnor med underlivsbesvär efter behandling i första hand efter strålbehandling.

Digitala vårdmöten 
Vi har inte kommit till digitala vårdmöten än men använder telefonen nu mer än tidigare beroende på covid-19 
situationen.
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GYNEKOLOGISK CANCER: VULVACANCER
Processägare: Katja Stenström Bohlin, Karin Bergmark. 
Administrativ koordinator: Britt-Marie Landin, Susanne Amsler Nordin. Statistiker: Christian Staf, Claudia Adok.   
Utvecklingsledare: Elin Ljungqvist, Malin Samuelsson. Produktägare: Marie Blom, Alexander Börjesson.  
Patient- och närståendeföreträdare: Lena Hedman.

Arbete med kunskapsunderlag
En uppdaterad regional medicinsk riktlinje blev klart i oktober 2020. Information avseende det nya nationella 
vårdprogrammet har givits på regionala möten inom vulvacancergruppen samt dialogturné i regionen. Arbetet 
och färdigställande av RMR under året har bidragit med ökad kunskap på klinikerna i regionen, vilket tydligt 
synliggjorts i till exempel fullständiga utredningar och kompletta uppgifter i remisser till KK/SU.

Följsamhet till riktlinjer
Följsamheten är mycket god avseende vårdprogram och RMR. Vulvacancer är en ovanlig cancersjukdom, där 
antalet fall varierar stort i regionen från år till år (från 1-10 per sjukhus) och det gör att det är svårt att jämföra 
ledtiderna. All behandling sker på vo gynekologi och obstetrik eller vo onkologi SU. SU är ett nationellt centra för 
vulvacancer sedan 2017 och har varit ett regionalt centra sedan 1990-talet. Vi har inte sett att ledtiderna ökat sedan 
nationella nivåstruktureringen utan de har istället minskat. Ledtiden från diagnos-primäroperation har minskat 
inom region väst 2017-2020 från 80% behandlade inom 68 dagar till 80% behandlade inom 51 dagar.

Påverkan av covid-19-pandemin
Vi upplever inte att covid-19-pandemin har påverkat patientgruppen i någon större utsträckning. Andelen diagnos-
ticerade fall är som förväntat. Anhöriga har inte kunnat vara delaktiga i vården på samma sätt som tidigare till 
exempel de har inte kunnat närvara vid till exempel inskrivning till operation och återbesök mer än per telefon.

SVF
För att få bättre ifyllnadsgrad avseende SVF har fler sekreterare anställts på KKSU samt information utgått till 
regionala vulvacancergruppen. Det har resulterat i en markant ökning av SVF-registreringar. Under januari–maj 
2020 inkluderades 81% i SVF jämfört med 35% 2019. Täckningsgraden i kvalitetsregistret är god, för anmälnings-
blanketten är den 100% för 2019. SVF-tider har införts på vo onkologi SU för strålbehandling och PET-CT.

Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan
Kontaktsjuksköterskefunktionen fungerar väl på alla kvinnokliniker i regionen. Min Vårdplan används på klinikerna. 
Patientöversikt på INCA kommer diskuteras nästföljande år, ovarialcancergruppen är pilotgrupp. Psykosocialt 
stöd och cancerrehabilitering finns på alla enheter. Explicit på vo onkologi SU finns Bäckenrehab-mottagning 
för de som genomgått strålbehandling på grund av vulvacancer, men även för de som så önskar rehabilitering 
efter kirurgisk behandling.

Patientmedverkan
Patientrepresentant finns inom den regionala gruppen sedan hösten 2019. Vulvacancergruppen ingår i den 
patientgrupp som får PROM/PREM-enkäter.



43

GYNEKOLOGISK CANCER: ÄGGSTOCKSCANCER
Processägare: Pernilla Dahm Kähler, Karin Bergmark. Administrativ koordinator: Britt-Marie Landin Susanne Amsler Nordin. 
Statistiker: Christian Staf, Claudia Adok. Utvecklingsledare: Elin Ljungqvist, Ewa Carlsson-Lalloo, Malin Samuelsson. 
Produktägare: Marie Blom, Alexander Börjesson.

Arbete med kunskapsunderlag
Omfattande och flera revideringar av det nationella vårdprogrammet (NVP) för epitelial äggstockscancer/
ovarialcancer har skett under de senaste åren och ytterligare en revidering utfördes under 2020 och godkändes 
2020-06-01 Version: 3.1 En regional medicinsk riktlinje (RMR) för epitelial äggstockscancer efter NVP version 
3.1 utarbetades och färdigställdes under 2020 inkluderande konsekvensbeskrivning.

Den regionala VP gruppen har kontinuerligt arbetat med NVP och följt upp viktiga kvalitetsindikatorer så som 
makroskopisk tumörfrihet vid avancerad äggstockscancer, tiden från primäroperation till start av rekommenderad 
kemoterapi och BRCA reflextestning samt användning av nya läkemedel som angiogenes hämmare och PARP 
hämmare. Prioriterat arbete under 2020 har varit att skriva flödesschema för behandlingsriktlinjer för olika 
scenarier när det gäller äggstockscancer för att säkerställa rättvis och jämlik vård över regionen samt att följa 
upp BRCA reflextestningen.

Följsamhet till riktlinjer
Den gynekologiska cancerdialog turnén genomfördes för tionde året i rad i september 2020 där en utförlig 
genomgång av föregående års resultat presenterades. Utvärdering gjordes bland annat kring följsamhet till det 
NVP såsom kirurgiska utfallsmått, andel fördragande på MDK, BRCA-testning, centraliserade omhändertagna 
patienter och ledtider. Det finns vissa inomregionala skillnader på ledtider såsom tid till primäroperation och tid 
från primäroperation till start med kemoterapi men inga skillnader i onkologiskt utfall. Dessa skillnader har 
diskuterats och analyserats i den regionala gruppen samt tillsammans med verksamhetscheferna under dialog-
turnén.

Påverkan av covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har påverkats såtillvida att alla möten skett digitalt på länk sedan mars 2020 men arbetet har 
fortgått inklusive den årliga gynekologiska cancer dialogturnén med verksamhetschefer närvarande vid alla möten. 

Angående givna behandlingar så har primärkirurgi vid äggstockscancer fortgått men där man i vissa fall rekommen-
derat primär kemoterapi för att minimera risken för patienten. Vid den adjuvanta och neoadjuvanta medicinsk 
onkologiska behandlingen har en något modifierad kemoterapiregim använts för att minimera riskerna för  
patienten. Alla vårdmöten som har kunnat transfereras till digitala möten har utförts. Anhöriga har inte fått vara 
med personligt på inskrivningar, besök på avdelning eller utskrivningar men digital fortlöpande kontakt har 
utförts. Undantag för anhöriga har givits vid vård av terminalt sjuka patienter i äggstockscancer och vid första 
besöket på onkologiska kliniken vo onkologi SU där generell viktig information ges.

Utredning och ledtider enligt SVF
Den regionala äggstockscancer/ovarialcancer gruppen har vid upprepande möten redovisat sin SVF statistik 
för varje enskilt sjukhusområde och identifierat avvikelser och skillnader i registreringen. Arbetet har fortgått 
med att försöka förbättra ledtiderna, validera dem så de går att jämföra adekvat samt att de är tillförlitliga. Ett 
dialogmöte genomfördes i januari 2020 med regionens öppenvårdsgynekologer som agerar ”filterfunktion” i de 
gynekologiska cancer SVF-förloppen för att samordna registrering och start av SVF. SVF på INCA plattformen 
används vid alla verksamheter och fortlöpande utbildning av sekreterare har skett under 2020 med stöd från 
RCC Väst. SVF processarbetet har vidare medfört att gruppen granskat aktiva överlämningar när en patient 
remitteras till KKSU för extensiv ovarialcancer kirurgi och MDK. 



44

Nationellt pågår arbete för att samordna SVF INCA med det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer 
för att kunna få fram valida data kring de aktuella frågeställningarna kring SVF och äggstockscancer. Diagnosen 
äggstockscancer fås inte förrän efter start av behandling vilket försvårar analys av vilka som ingår i SVF och 
andelen med äggstockscancer som ingått i ett SVF-förlopp.

Ökad täckningsgrad i kvalitetsregister
Vid den årliga gynekologiska cancerturnén och rapporten redovisas täckningsgrader i det Svenska kvalitetsregistret 
för gynekologisk cancer. Äggstockscancer har generellt mycket god täckningsgrad i Västra sjukvårdsregionen och 
utmärker sig på ett positivt vis nationellt. Det är ett hårt arbete och fortlöpande återkoppling sker.

Kontaktsjuksköterskefunktionen
Alla kvinnor med äggstockscancer i regionen har kontaktsjuksköterskor på sin hemort och på universitetssjuk-
huset. Detta följs upp och återkopplas på den årliga gynekologiska cancerdialog turnén som också redovisas i 
den årliga rapporten.

Min Vårdplan
Nationellt utarbetas ”Min vårdplan” för äggstockscancer. Fram tills den är klar så pågår arbetet med ”Min vård-
plan” lokalt och regionalt. Det uppmuntras att alla kvinnor bör få med sig hem en skriftlig vårdplan. Idag så 
arbetar många enheter med lokala mallar och dokument som att använda i ”Vårdplan och läkemedels berättelse” 
i Melior. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en ovarialcancer processgrupp där en mall är utformad för ”Min 
vårdplan” som används sedan 2018.

Patientöversikt på INCA
Individuell patientöversikt (IPÖ) äggstockscancer färdigställdes under 2020. Arbetet fortgår med hur man  
implementerar IPÖ kliniskt på ett effektivt sätt.

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering
Alla kvinnor med äggstockscancer i Västra sjukvårdsregionen har goda möjligheter att få kontakt med kunniga 
kuratorer och dietister. Det har fortlöpande följts under den gynekologiska cancerdialog turnén. Det finns 
psyko socialt stöd vid varje regionalt sjukhus som omhändertar äggstockscancer och som har god kännedom 
och erfarenhet av patientgruppen. Specifik cancerrehabilitering för äggstockscancer finns inte.

Patient- och närståendemedverkan
En regional patientrepresentant från patientföreningen från Nätverket mot gynekologisk cancer har tillträtt 
under 2020.

Användande av PROM/PREM
VGR var pilot i det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer för några år sedan kring med bland annat 
äggstockscancer. PREM/PROM fick dessvärre avbrytas på grund av minskad finansiering för kvalitetsregistret. 
Diskussion fortgår i det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer att inkorporera PROM/PREM i 
IPÖ för implementering.

Digitala vårdmöten
Initiala diskussioner har utförts på respektive sjukhusenhet för att om möjligt starta digitala vårdmöten på några 
selekterade patientgrupper.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Arbete kring FVM pågår generellt när det gäller gynekologi och gynekologisk cancer där livmoderkroppscancer 
(corpuscancer) är pilotprojekt men där äggstockscancer inte ännu har egen process. Identifierade kunniga gyne-
kologkollegor är med i arbetsgruppen för FVM regionalt och lokalt.
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Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Ett regionalt dokument/PM för kvinnor med ärftlighet för gynekologisk cancer har fastställts med rekommenda-
tioner kring kontroller för bland annat BRCA och Lynch patienter. Det är produkter av ett samarbete mellan den 
regionala multidisciplinära vårdprogramsgruppen och klinisk genetik efter gemensamma möten och diskussioner.

Flödesschema över olika behandlingsscenarier har utarbetats för att säkerställa likvärdig och rättvis behandling 
i regionen. De föreligger olika indikationer för målinriktad terapi med angiogeneshämmare och PARP-hämmare 
och dessa är tämligen komplicerade förlopp med bland annat BRCA testning och kvarvarande tumör vid primär-
operation. Därutöver arbetas med ett flödesschema kring optimalt remissförfarande av diverse frågeställningar 
kring medicinsk gynekologisk onkologi i Västra sjukvårdsregionen.

HUDCANCER
Processägare: Olle Larkö. Administrativ koordinator: Kerstin Dreymertz.  
Utvecklingsledare: Sofie Grinneback. Patient- och närståendeföreträdare: Magnus Norin, Camilla Lindfors.

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument
Följsamheten till det nationella vårdprogrammet är god.

Webutbildning kring teledermatoskopi
Det är förfarandeproblem i införandet av teledermatologi där sedan flera år bara Närhälsan kan skicka remisser 
och foton digitalt. Detta leder till försenad diagnos vid remisser från den privata primärvården och innebär en 
onödig patientfara. Det rådet brist på patologer på SU vilket leder till långa ledtider. RCC Väst har under året 
utarbetat en nationell webutbildning kring teledermatoskopi på uppdrag av RCC i samverkan. Utbildningen ger 
dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänkt 
hudcancer.

Kontaktssjuksköterska
Kontaktsjuksköterska finns och fungerar väl.  

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM
Processgruppen har kontakt med melanomföreningen i vårdprocessarbetet.

HUVUD- OCH HALSCANCER
Processägare: Eva Hammerlid, Hedda Haugen Cange. Administrativ koordinator: Susanne Amsler Nordin. 
Utvecklingsledare: Malin Samuelsson, Sofie Grinneback. Produktägare: Anna Sandelin. 
Patient- och närståendeföreträdare: Elsy Samuelsson.

Arbete med kunskapsunderlag
Både det nationella vårdprogrammet och RMR reviderades 2019, den nya versionen av RMR publicerade no-
vember 2019. Följsamheten till det nationella VP och de RMR diskuteras på nationella och regionala möten 
efter det att statistik från kvalitetsregisistret för Huvud-halscancer (SweHNCR) tagits fram. Diskussionerna har 
berört hur målen för SVF (standardiserat vårdförlopp) kan nås, det vill säga hur kan ledtiderna förbättras, om 
riktlinjerna för val av diagnostiska utredningar följs, och hur patienterna följs upp samt hur om resurserna ska 
prioriteras. I år har också behovet förbättrade resurser för rehabilitering och uppföljning varit i focus för dis-
kussioner i de regionala grupperna.

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/januari/webbutbildning-i-teledermatoskopi-for-landets-primarvard/
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Måluppfyllelse
Ledtid från remissankomst till behandlingsbeslut: mål: medianvärde 23 dagar.
Median ledtiden inom regionens ÖNH- (öron-näs-hals) kliniker varierade mellan 18 och 28 dagar år 2019, samt 
mellan 18 och 35 dagar 2020 (till och med 30/6). 2019 samt uppnådde 3 av 5 ÖNH-kliniker målvärdet (Borås, 
NÄL, Halland) och 2020 två (Borås, Halland). Ledtiden varierar alltför mycket mellan regionens ÖNH kliniker 
och har alltid varierat även om tendensen över tid har varit att ledtiden har minskat. Orsaken till den förhållan-
devis stora variationen har diskuterats på de regionala vårdprocessmötena och flera orsaker har identifierats 
såsom ”kringresurser”, det vill säga tillgång till patolog, radiologisk utredning liksom möjligheten till flexibilitet 
avseende antal CV-tider/vecka på mottagningarna. Det pågår kontinuerliga förbättringsarbeten för att nå må-
len. För 2020 finns det en tendens till längre ledtid generellt även om hela året inte är inrapporterat ännu men 
siffrorna får tolkas med försiktighet. Huruvida det är en variation inom det normala eller en större påverkan på 
grund av covid-19-pandemin återstår att bedöma.

Ledtid från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling: mål: medianvärde 12 dagar.
Den kirurgiska behandlingen av huvud-halscancer sker på landets universitetssjukhus, så denna ledtid inom 
VGR beror enbart på operationskapacitet på ÖNH-kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus. Ledtiden varierar 
inte mellan regionens olika upptagningsområden, sjukhus. Ledtiden (median) från MDK (multidisciplinär kon-
ferens) till kirurgisk behandling var 19 dagar 2019 och kan jämföras med övriga landet där medianen var 14 
dagar. Första halvåret 2020 var mediantiden bättre, 14 dagar, jämfört med landet i övrigt 12 dagar. Således kan 
möjligen en förbättring skett men då siffrorna enbart gäller första halvåret får de tolkas med försiktighet.  

Ledtid från behandlingsbeslut till onkologisk behandling: mål: medianvärde 20 dagar.
Den kurativt syftande onkologiska behandlingen av huvud-halscancer sker enbart på vo onkologi SU. Ledtiden 
variera inte mellan regionens olika upptagningsområden-sjukhus. Ledtiden från MDK till start av onkologisk 
behandling var både 2019 och 2020 under målvärdet, 13 dagar, som kan jämföras med landet i övrigt där medi-
anvärdet var 19 dagar 2019 samt 20 dagar 2020. Medianvärdet har förbättrats avsevärt sedan SVF tider för start 
av onkologisk behandling infördes på SU, medan den 80% percentilen fortsatt varierar en hel del och ligger 
något högt.

Behandlingsbeslut på MDK, mål: 90%. Alla enheter inom regionen uppfyller målet sedan lång tid tillbaka.

Följsamhet mot behandlingsbeslut: mål 80%. Alla enheter inom regionen uppfyller målet. 

Relativ 5-årsöverlevnad: mål 70%. Den relativa 5-årsöverlevnaden i Sverige är nu cirka 69% och VG-regionen ligger 
på samma nivå som övriga delar av landet.

Påverkan av covid-19-pandemin
Statistiska underlag för 2020 saknas fortsatt då det finns en fördröjning i inrapporteringen men det finns vissa 
data som tyder på något färre inkommande SVF remisser samt att ledtiden för utredningen kan ha ökat. Farhågan 
finns att patienterna kommit senare till diagnos vilket ökar risken för att fler kommer till diagnos i ett mer avan-
cerat tumörstadium. Digitala vårdmöten har införts under covid-19-pandemin och använts i olika omfattning 
på de enheterna inom regionen.  

Utredning och ledtider enligt SVF
Ledtiderna följs kontinuerligt och följs upp och diskuteras vid de regionala vårdprogramsmötena.

Ökad täckningsgrad i kvalitetsregister
Täckningsgraden följs upp kontinuerlig. Registret har alltsedan det startade 2008, haft en mycket god täckningsgrad.
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Kontaktsjuksköterskefunktionen
Regionens kontaktsjuksköterskor träffas i den regionala omvårdnadsgruppen där de bl a arbetar med ”överlämning 
av patienter” mellan sjukhusen, min vårdplan och hur de bäst kan utföra sin funktion som kontaktsjuksköterska.

Min Vårdplan
Den regionala omvårdnadsgruppen arbetar med Min vårdplan, som nu finns på hemsidan, Cancercentrum.se. 
Man arbetar även på en digital vårdplan via 1177. Det arbetet har dock fördröjts något på grund av covid-19-pan-
demin.

PROM/PREM
Sedan 2018 tillfrågas alla patienter om att besvara en PREM enkät, 4 månader efter diagnos. Svarsfrekvensen, 
årligen, har varit mellan 65-70%. Varje år görs en sammanställning av resultaten som redovisas på hemsidan, 
Cancercentrum.se. På de flesta av frågorna uppger cirka 80-90%, att det är nöjde med den vård de erhållit, bemö-
tande och information. Framöver ska PREM resultaten analyseras på lokal och regional nivå för att möjliggöra 
lokala förbättringsarbeten. Sedan 2019 mäts PROM tre gånger, under ett år efter diagnos, för den största 
cancer gruppen inom huvud-halscancer, cancer i munhåla. Tidigare har PROM mätts vid cancer i svalget (orophar-
ynx) som är nästan lika vanligt som cancer i munhåla. De resultaten har publicerats i vetenskaplig tidskrift.

LUNGCANCER
Processägare: Bengt Bergman, Jan Nyman. Administrativ koordinator: Susanne Amsler Nordin. 
Utvecklingsledare: Edvin Andersson, Elin Ljungqvist. Patient- och närståendeföreträdare: Leine Persson.

Arbete med kunskapsunderlag
Det nationella vårdprogrammet har uppdaterats avseende flera centrala kapitel. Kapitlet om medicinsk behandling 
uppdateras nu minst en gång per år. I början av 2021 planeras en mer omfattande uppdatering av nationella 
vårdprogrammet. Implementering av nya kunskapsunderlag underlättas genom dialogmöten på alla behandlande 
sjukhus. Vid vårdprocessmöte samt regelbundna veckovisa regionala multidisciplinära behandlingskonferenser 
gås behandlingsförändringar igenom.

Följsamheten till aktuellt vårdprogram 
Täckningsgraden i kvalitetsregistret är mycket hög. I stort är följsamheten till vårdprogrammet god i regionen. 
Det finns en uttalad samsyn på utredning och behandling. När det gäller utredning är till exempel användning 
av PET-CT för patienter med möjlig kurativt syftande behandling mycket hög. Molekylärgenetisk analys görs 
också på nästan alla patienter. Det finns vissa skillnader i användning av EBUS (endoluminalt ultraljud) där det 
sker hos cirka 30% av patienterna på SÄS (högst i regionen och en rimlig siffra) medan mindre än 10% under-
söks med denna metod på SKAS. Planerad primär behandling skiljer sig i Halmstad där 60% planeras för med-
icinsk behandling primärt mot 40% i övriga regionen och ingen onkologisk behandling planeras för 20% i regi-
onen som helhet men för <10% i Halmstad.

Påverkan av covid-19-pandemin
Det har skett en mindre anpassning av behandlingsriktlinjerna i början av året som kvarstår. Det är färre patienter 
som genomgår SVF-förlopp och det finns en möjlig tendens till att utredningstiderna kortas, dock är data ännu 
ej klara. Det finns en uppenbar risk att patienter med lungcancer förblir oupptäckta under en längre tid, och 
senare kommer att diagnosticeras i ett mer avancerat stadium.  
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SVF
Figuren nedan visar utvecklingen av ledtider från remiss till behandlingsstart i VGR. Tiderna ökar liksom de gör 
i övriga riket. Vad som har hänt under pandemin är dock inte färdiganalyserat. Vi arbetar ändå träget med att 
försöka identifiera flaskhalsar och i bästa fall försöka påverka dessa. Dialogturnén är här mycket viktig, vilken 
vi lyckades genomföra fysiskt även i år. De vanligast förekommande problemområdena på samtliga enheter är 
långa svarstider från patologin, brist på tider för CT-ledda punktioner och läkarbrist

Andra utvecklingsarbeten i processen

• Patientöversikt på INCA har funnits en tid för lungcancer. I år har den utvecklats och nylanserats och  
 vi ser en tendens till ökad användning och möjlighet att den kommer att bli ett värdefullt instrument. 

• Omvårdnadsgruppen har haft ett flertal möten och arbetat med omhändertagande av biverkningar  
 efter strålbehandling.

• Aktiviteten med kliniska studier har ökat, 9 lungcancerstudier är öppna för inklusion, 5 studier har  
 fortsatt uppföljning och en studie startar inom kort.

NJURCANCER
Processägare: Magnus Fovaeus. Administrativ koordinator: Susanne Amsler Nordin. 
Uvecklingsledare: Johan Bengtssson. Patient- och närståendeföreträdare: Owe Jansson.

Arbete med kunskapsunderlag
Ny regional medicinsk riktlinje (RMR) baserad på 2019 års nationella vårdprogram har tagits fram under året och 
kommer att publiceras i början av 2021. Arbetet med ny revision av det nationella vårdprogrammet har initierats 
och förväntas komma i gång under våren 2021.

Följsamheten till aktuellt vårdprogram 
Från västra sjukvårdsregionen har vi en 100% täckningsgrad i kvalitetsregistret. Utifrån fastställda mål och indika-
torer ser man generellt god följsamhet till aktuellt vårdprogram utan geografiska avvikelser i regionen. Små 
njurtumörer opereras huvudsakligen med njursparande kirurgi och i samma utsträckning som i riket i genom-
snitt. Vi använder minimalinvasiv titthålskirurgi även vid större tumörer i mer än hälften av fallen och i högre 
utsträckning än i riket i genomsnitt. 

Målnivån att njurcancer ska opereras vid sjukhus med fler än 50 årliga operationer uppfylls bara av SU och 
Uddevalla i regionen. I vårdprocessgruppen har vi inga ambitioner att arbeta för att uppfylla det målet. 50 opera-
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tioner är en arbiträr siffra som saknar vetenskapligt underlag. Dessutom skulle priset för en strukturell föränd-
ring vara för högt. Urologi är en nationell och regional bristspecialitet med mycket stora patientvolymer. Urologin 
handlägger och behandlar 27% av regionens nya cancerfall vilket fordrar väl utbyggd öppen- och slutenvård på 
flera sjukhus. Enheterna i Uddevalla och Göteborg saknar dessutom kvantitativa resurser att öka produktionen 
ytterligare med aktuell brist på operationssalar och vårdplatser. 

Inget av sjukhusen i regionen förutom Uddevalla är i närheten av att uppfylla målnivån att 80% av patienterna 
ska ha en väntetid kortare än 27 kalenderdagar mellan utfärdande av remiss och start av behandling. Dessa 
väntetider skiljer sig inte från riket i genomsnitt.

Påverkan av covid-19-pandemin
Verksamhetsåret har helt dominerats av covid-19. Det har varit totalt fokus på kärnverksamhet och varken vård-
process- eller omvårdnadsgrupp har träffats för att utföra gemensamt arbete. Vi var dock tidigt ute att ändra våra 
arbetssätt under covid-19-pandemin. Lokala tillfälliga riktlinjer togs fram redan 16 mars och utvecklades sedan till 
att bli regionala. I riktlinjerna betonar vi att inte skjuta upp utredning eller behandlingsbeslut, utan de ska ses som 
ett stöd att välja ut patienter i riskgrupper där behandling kan dröja utan att det leder till försämring. 

Till följd av covid-19-pandemin försvann delar av våra operationsresurser för att kunna bemanna covid-19 
vården. Som en konsekvens såg vi oss tvingade att förkasta principerna för standardiserat vårdförlopp och i 
stället prioritera patienterna strikt medicinskt. Ledtiderna förlängdes i genomsnitt men det medicinska utfallet 
har sannolikt inte påverkats. Det är svårt att se uppenbara medicinska konsekvenser i vardagen. Vi vet inte än om 
färre har kommit till diagnos. Det vi sett är att många äldre patienter farit illa av isolering och färre fysiska sjuk-
vårdskontakter. Totalt sätt verkar vi ha kunnat upprätthålla en fungerande njurcancervård.

covid-19-pandemin möjliggjorde under året en mycket snabb utveckling mot en fungerande horisontell priori-
tering av kirurgi vilket gynnade njurcancerprocessen jämte många andra cancerprocesser. Trots att det förflutit 
24 år sedan riksdagens prioriteringslag har svensk sjukvård saknat fungerande, öppen, transparent horisontell 
prioritering. Folkvalda och tjänstemän har haft svårt att ta sig an problemet och det har givit upphov till slitning-
ar och konflikter i linjeorganisationer då chefer på samma nivå ska tävla med varandra om resurser. 

I mars blev bristen på bemannade operationssalar momentan samtidigt som sjukhusledningar på många håll tog 
ett steg tillbaka och tillät läkarprofessionen att ta kommandot i en krissituation. Under ett yttre hot såg vi plötsligt 
prov på en enad profession, bra samarbete och snabba beslutsvägar där man fokuserade på viktig kärnverksamhet. 
Pragmatism fick råda och över specialitetsgränser kunde vi komma överens om vilken vård som skulle stå till-
baka – en fungerande horisontell prioritering. Under en kris kunde vi kommunicera och hjälpa varandra mellan 
verksamheter. En imponerande mängd bibehållen cancerkirurgi vittnar om att vad politik och linjeorganisation 
inte kunnat åstadkomma på 24 år började fungera efter en veckas återprofessionalisering.

Digitala vårdmöten
Digital teknik har inget egenvärde i diagnostik och behandling av njurcancer. Vi har helt andra utfallsmått. Det 
kan ändå ha vissa marginella vinster i vissa fall, men i cancervården bör man tänka sig för. Vi har försökt att in-
skränka användningen av digitala vårdmöten till kontakter med välkända patienter med etablerad diagnos och 
bibehållen läkarkontinuitet. En viktig del av verksamheten är att ge patienter dåliga besked. Ibland är budskapet 
trubbigt, omänskligt och skoningslöst och det är nödvändigt att leverera det respektfullt och därefter empatiskt 
uppmärksamma reaktioner både från patient och anhöriga. Det är i detta moment man riskerar att gå vilse i den 
fjärranslutna konversationen varför mänskligt möte är att föredra. Vi bör undanta diagnosbesked och brytpunkt-
samtal från digitala vårdmöten i cancervården. 

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Den regionala processägaren har i rollen som ämnesexpert bistått i det omfattande designarbetet med att behovs-
anpassa systemet till urologi och komma överens om gemensamma processer och enhetliga arbetssätt. Det är till 
exempel viktigt att strukturera information på samma sätt för att göra det möjligt för informationen att följa pa-

tient och process oavsett vilket system som används för att slippa dubbeldokumentation. 
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PALLIATIV VÅRD
Processägare: Stina Nyblom, Inger Benkel. Utvecklingsledare: Carina Mannefred. 
Patient- och närståendeföreträdare: Jan-Åke Simonsson, Louise Holmqvist.

Nya kunskapsunderlag
Det nationella vårdprogrammet Palliativ vård har varit ute på remiss under hösten och beräknas vara reviderat 
under våren 2021.

Arbete i den regional vårdprocessgruppen 
Under våren genomfördes ett processgruppsmöte där temat var Sorg – sorgeprocessen och stöd till närstående. 
Regional processägare Inger Benkel föreläste och gruppen diskuterade hur stöd till efterlevande i palliativ vård 
kan utformas och förbättras. Workshop genomfördes om hur en närståendeenkät kan utformas för att utvärdera 
hur efterlevande upplever den palliativa vården. 

Ett digitalt regionalt processgruppsmöte har genomförts under hösten och vid detta möte diskuterades bland 
annat hur existentiella frågeställningar ska lyftas i den palliativa vården. Frågorna tas upp utifrån att det är en del 
av palliativa vården. 

En digital dialogturné genomfördes under året med alla konsult- och resursteam i VGR och Norra Halland. 
Dialog har förts kring hur de arbetar, antagningskriterier, patientansvar mm. Detta dokument sammanställs nu 
för att få en aktuell lägesbeskrivning att utgå ifrån i kommande arbete med RMR.

Nationell samverkan kring implementering
Processägarna ingår i ett nationellt nätverk för processledare inom palliativ vård och diskussion pågår om att detta 
nätverk ska övergå att bli en Nationell arbetsgrupp (NAG) inom ramen för RCC Samverkan. En viktig arbetsupp-
gift för kommande NAG kan vara att ta fram en gemensam nationell webbutbildning i allmän palliativ vård. Utöver 
detta bör NAG arbeta med implementeringsfrågor för de palliativa vårdprogrammen (både NVP för vuxna och 
barn), detta bör ske tillsammans med vårdprogramgrupperna och ordförandena i respektive vårdprogram.

Påverkan av covid-19-pandemin
Någon genomlysning av hur covid-19-pandemin påverkat palliativ vård har ännu inte utförts.

Måluppfyllelse
Svenska palliativregistret är en del i kvalitetsutveckling inom palliativ vård i livets slutskede. De registeransvariga vid 
varje sjukhusförvaltning har träffats vid ett tillfälle för att gemensamt titta på utdata från år 2020 för förvaltningar-
na samt för hela VGR och Region Halland samt för att diskutera hur man ligger till i förhållande till de nationella 
målnivåerna för kvalitetsindikatorer för god palliativ vård.

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering
Genom att lyfta upp den existentiella dimensionen inom palliativ vård kan bemötandet till patienter och närstående 
bli bättre. Genom ökad kunskap inom området kan personalen känna sig tryggare när dessa frågor kommer på tal.

Patient- och närståendemedverkan
Två närståenderepresentanter finns med i vårdprocessgruppens arbete.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
På ett processgruppsmöte har diskussion förts om att bygga in den Nationella vårdplanen för palliativ vård i  
Millenium. Denna vårdplan är tvärprofessionell och processgruppen ansåg att det är en fördel om den finns i 
journal systemet. Vi har fört fram önskemål om att samma nomenklatur som finns i Svenska palliativregistrets 
dödsfallsenkät ska återfinnas i Millenium, samt skattningsinstrumenten ESAS, IPOS, ROAG och Abbey Pain 
Scale. De regionala processägarna för palliativ vård kommer även att finna med som ämnesexperter i FVM-arbetet.
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PENISCANCER
Processägare: Kimia Kohestani. Administrativ koordinator: Helene Hagman. 
Utvecklingsledare: Johan Bengtsson, Anna Verdoes.

Nya kunskapsunderlag
Det har inte gjorts några uppdateringar i nationellt vårdprogram eller regional medicinsk riktlinje under året. För 
att säkerställa att patienter med den ovanliga diagnosen peniscancer får vård på lika villkor och för att öka följsam-
heten till riktlinjer för bland annat organbevarande behandling är denna diagnos nivåstrukturerad såväl regionalt 
som nationellt och ett nära nationellt samarbete föreligger. Täckningsgraden i det nationella peniscancerregistret är 
högt, 99%, men med eftersläpning i rapporteringen. Under det gånga året har formulären i det nationella kvalitets-
registret uppdaterats.

Kvalitetsindikatorernas mål och utfall
Att >90% patienterna med nyupptäckt peniscancer eller recidiv diskuteras vid nationell multidisciplinär konferens. Diagnosår 
2019 föredrogs 86% av patienterna på nationell multidisciplinär konferens. För patienter från västra sjukvårds-
regionen var andelen på 92% för diagnosår 2017-2019.

Ökad följsamhet till organbevarande behandling, att >90% av patienterna med PeIN, Ta- och T1-tumörer genomgår organbeva-
rande behandling. Andelen patienter från västra sjukvårdsregionen med dessa tumörstadier som genomgick organ-
bevarande kirurgi diagnosår 2018-2019 var 85%, det vill säga strax under målvärdet. 

Följsamhet till riktlinjer för stadieindelning av lymfkörtlar (tidig upptäckt och behandling av lymfkörtelmetast-
aser ger förbättrad överlevnad och är viktiga prognostiska faktorer varför korrekt stadieindelning är viktig). 
Målet är att >90% av riskpatienter för lymfkörtelmetastaser (pT≥1/G≥2) genomgår diagnostisk lymfkörtelkirurgi. Under 
diagnosår 2019 låg andelen på 82%.

Påverkan av covid-19-pandemin
Årets största utmaning har utan tvekan varit covid-19-pandemin med allt vad det har inneburit. Att fortsätta bedri-
va säker cancervård och samtidigt minska risk för smittspridning och inte utsätta patienter för risksituationer om 
dessa kan undvikas/skjutas fram har varit en svår avvägning. 

Digitala vårdmöten på det regionala centret har erbjudits patienter där behov av fysikalisk undersökning inte 
funnits. Denna form av vårdkontakt har tidigare inte erbjudits den här patientgruppen. De flesta patienter som 
fått det här erbjudandet har dock föredragit kontakt telefonledes. Med anledning av hög risk för progress och 
sämre överlevnad vid peniscancer har utredning av misstänkta fall och behandling av bekräftade fall fortgått 
med fysiska besök med samma prioritering som tidigare. Om inget medicinskt hinder funnits har återbesök 
under uppföljning efter behandling, som i största utsträckning görs på det regionala centret, skjutits fram eller 
konverterats till digital kontakt eller telefonkontakt under våren 2020. 

För att komma i kapp med fysiska återbesök genomfördes extramottagningar under hösten, innan den andra 
vågen slog till. Den nationella MDK:n som hålls varje vecka är ett naturligt forum för kontakt och diskussion 
nationellt. I slutet av konferensen, efter patientdiskussioner, har avstämning kring behov av anpassningar på 
grund av covid-19-pandemin gjorts. 

Våren 2020 avstods rekonstruktiva ingrepp, som medför ökad risk för komplikationer, i samband med kurativt 
syftande operationer för att minska risk för komplikationer och vårdbehov. Dessa rekonstruktiva ingrepp kan 
genomföras i en andra seans efter det första ingreppet. Om covid-19-pandemin har lett till fördröjda diagnoser 
hos den här patientgruppen återstår att utvärdera.

Min vårdplan
En nationell elektronisk Min vårdplan har tagits fram och kommer att tas i bruk i början av 2021. 
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SVF
Efter lång tid med icke-fungerande SVF-registrering på det regionala centret har nu en rutin för detta framtagits. 
Förhoppningen är att den tas i bruk nu så att såväl kontinuerlig registrering som efterregistrering av ledtider i 
SVF kan göras. 

PROM
PROM på INCA skulle införas under året men har skjutits fram på grund av covid-19-pandemin. 

PROSTATACANCER
Processägare: Ingela Franck Lissbrant, Johan Stranne. Administrativ koordinator: Lars-Göran Lindesjö.  
Utvecklingsledare: Johan Bengtsson, Veronica Lilja. Patient- och närståendeföreträdare: Anders Hansson, Inge Nilsson.

Arbete med kunskapsunderlag
Det nationella vårdprogrammet (NVP) för prostatacancer har reviderats under 2020 och är nu ute på remiss (fast-
ställs i mars 2021). Nyheter i korthet är en rekommendation att överväga PSMA-PET vid recidiv efter kurativt 
syftande behandling med stor risk för spridd sjukdom och ett förtydligande av rekommendationer för hur patienter 
under expektans och de som står på antiandrogenbehandling ska handhas vid progress av sjukdomen. Revision av 
RMR planeras efter att NVP är fastställt. 

Under året har RPÄ deltagit regionalt i arbetet med införande av Organiserad Prostatacancer Testning (OPT) som 
till slut lanserades den 1 september. RMR är under utformning av medicinskt ansvarig för OPT.

Påverkan av covid-19-pandemin
Prostatacancervården i regionen har likt andra verksamheter under 2020 präglats av covid-19-pandemin. Vid pane-
mins start i mars utarbetades temporära regionala riktlinjer i samarbete med patientföreträdare som framförallt  
berörde diagnostik av PC. Primärvården avråddes från att PSA-testa asymtomatiska män över 70 år. En konse-
kvens av detta är att incidensen har minskat med cirka 40% i VGR. Antalet genomförda kurativa behandlingar 
är trots detta på samma nivå som tidigare år. Viss uppföljning av män som genomgått kurativt syftande behand-
ling blev kortvarigt uppskjuten. Under tidsperioden mars-april ersattes vissa former av medicinsk behandling 
med behandlingar med lägre risk för infektionskänslighet. Andelen digitala vårdkontakter har ökat dramatiskt.  
Under sommar och höst har verksamheten successivt återgått till att ånyo kunna erbjuda våra patienter den 
behandling som rekommenderas i det nationella vårdprogrammet. Användningen av digitala verktyg i patient-
möten är fortsatt hög. Den regionala multidisciplinära konferensen har pågått utan avbrott.

Regionala vårdprocessgruppen
Gemensamma regionala vårdprocessmöten och utbildningsinsatser har helt skjutits upp under året för att  
minimera risken för smittspridning och för att kunna prioritera den kliniska verksamheten. Digitala avstämnings-
möten med patientrepresentanter har genomförts vid två tillfällen.

Stöd för implementering
Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) är med dess 98%-iga täckningsgrad grundbulten i arbetet med  
implementering av det nationella vårdprogrammet nationellt, regionalt och lokalt. RPÄ har deltagit i arbetet 
med revision av variabler o utdata så att innehållet i NPCR anpassats till de förändringar som gjorts i NVP.

NPCRs interaktiva onlinerapport ”RATTEN” (www.npcr.se) har kontinuerligt uppdaterats under 2020 och 
innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare och är publikt tillgänglig för såväl sjuk-
vårdspersonal, verksamhetsledning, beslutsfattare och patienter. Information om diagnostik, primärbehandling, 
väntetider och de nationellt framtagna kvalitetsindikatorerna finns fritt tillgängliga från 1998-2020 för jämförelse 
mellan olika vårdgivare och över tid

https://npcr.se
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För sjukvårdspersonal finns data dessutom redovisat i ”Koll på läget” på INCA-plattformen. ”Koll på läget” är 
en realtidsrapport som visar den egna klinikens resultat för tio utvalda kvalitetsindikatorer jämfört med medel-
värde för riket och fastställda målnivåer. På INCA finns också interaktiva rapporter tillgängliga där den egna 
kliniken resultat kan jämföras med resultat från andra sjukhus eller med alla regioner i realtid. För att underlätta 
för verksamhetsledning har Koll på läget skickats ut till verksamhetsledning kvartalsvis under 2020.

PROM
Ett prioriterat område i processarbetet under 2020 har varit implementering av NPCRs onlineformulär för att 
samla in information om symtom och livskvalitet, så kallat elektronisk PROM (patientrapporterade utfallsmått), 
före och efter operation och strålning (primär och postoperativ). Resultatet redovisas nu på klinik- och riksnivå, 
samt även på operatörsnivå och för enskilda patienter internt för varje enskild klinik. ePROM samlas också in 
för män med avancerad prostatacancer i IPÖ i samband med varje besök. Informationen finns omedelbart 
tillgänglig vid konsultationen och blir således ett stöd i patientmötet. Täckningsgraden för PROM kurativ finns 
sedan 2020 med som en kvalitetsindikator i ”Koll på läget”.

Patientöversikt
NPCR har även skapat Patientöversikt Prostatacancer (PPC) som under året bytt namn till Individuell patient-
översikt prostatacancer (IPÖ_PC). IPÖ_PC är ett grafiskt beslutsstöd som, förutom att ge vårdpersonal och 
patient en samlad bild av sjukdomsförloppet hos varje enskild patient, också ger en unik möjlighet att följa upp 
användning av nya läkemedel på den enskilda kliniken samt jämföra med andra kliniker (”benchmarking”).  
IPÖ_PC används också för avrop av ordnat införande inom VGR då rapporter finns tillgängliga utifrån de krav 
som ställts för införandet. RPÄ onkologi driver utvecklingen av IPÖ_PC nationellt och har under året aktivt 
deltagit i arbetet med utvecklingen av IPÖ för ytterligare sju cancerdiagnoser. Samarbete med myndigheter som 
TLV och LMV har initierats. 

RPÄ onkologi har deltagit i utredningen initierad av RCC som kartlagt behovet av onkologer och kontaktsjuk-
sköterskor med onkologikompetens i VGR (se onkologutredning). Slutsatsen är att det finns ett stort behov av 
förstärkning av bemanning av såväl kontaktsjuksköterskor som onkologer i regionen. Dessutom behövs fort-
bildningsinsatser för att höja onkologikompetensen för kontaktsjuksköterskor.

Förbättringar och resultat i processen
Följsamheten till NVP förbättras successivt år från år. Exempel på förbättringar är;

• Täckningsgraden i NPCR är mycket hög hos såväl offentliga som privata vårdgivare. Enstaka privata  
 vårdgivare släpar efter. 

• Över tre fjärdedelar av högriskpatienterna i regionen diskuteras på MDK innan beslut om behandling.  
 SÄS, Uddevalla och Sjukhusen i Väster når över 95%. Andelen patienter på SKaS, Sahlgrenska Uni- 
 versitetssjukhuset och i Region Halland har minskat något jämfört med 2019. De privata vårdgi- 
 varna sticker ut där samtliga ligger långt under målnivån.

• Andelen patienter med mycket lågrisk PC som behandlas med aktiv monitorering är fortsatt mycket hög.

• Andelen patienter med högriskcancer och lokalt avancerad prostatacancer som erbjuds kurativt  
 syftande behandling av patienter med lokaliserad högriskcancer ligger fortsatt kvar på en hög nivå,  
 nära målnivån på 90%.

• Andelen patienter med mellanriskcancer som väljer strålbehandlas har ökat sannolikt på grund av att  
 behandlingstiden minskat väsentligt (från 5,5 veckor till 2,5 veckor). Studier har visat att högre  
 stråldoser kan ges vid färre tillfällen med likvärdig effekt. 

• Väntetiden från remiss till start av kurativ primärbehandling (operation eller strålbehandling) är  
 oförändrad under 2020. Väntetiderna har förbättrats något sedan SVF 2015 infördes men är  
 fortfarande långt ifrån målnivån. 
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• Patienter med lokaliserad högriskcancer erhåller också i mycket hög utsträckning adjuvant hormon - 
 behandling i samband med strålbehandling, väl över målnivån på 80%.

• Behandlingsmöjligheterna för män med spridd prostatacancer vid diagnos har ökat väsentligt de  
 senaste åren. Det är därför av yttersta vikt att handläggningen av dessa patientgrupper diskuteras på  
 MDK och vi noterar därför med tillfredställelse att nästan alla offentligt drivna verksamheter uppnår  
 målnivån 80%. Siffror för de privata vårdgivarna saknas trots att de regionala medicinska riktlinjerna 
 för prostatacancer understryker betydelsen av att handläggningen av denna patientgrupp   
 diskuteras vid MDK.

• Genom förändrade arbetssätt på strålbehandlingen har andelen patienter aktuella för postoperativ  
 strålbehandling inom målnivå ökat från 0% till 30%.

• Genom förstärkt bemanning och förändrade arbetssätt har väntetiden från remiss från urolog till  
 besök hos onkolog för utfärdande av strålanmälan halverats från 27 dagar till 14 dagar. 

Utredning och ledtider enligt SVF
Arbetet med standardiserat vårdförlopp för prostatacancer har pågått i fem år. Genom att NPCR har 98% 
täckningsgrad kan väntetiderna för de patienter som fått cancerdiagnos noggrant följas. Tiden mellan remiss 
och start av första behandling har förvisso minskat något i regionen sedan 2015 men de flesta delledtider är 
fortfarande långt ifrån målnivån med stor variation mellan olika enheter. Under 2020 konstateras tyvärr en viss 
försämring. Tiden till första besök minskade fram till 2018 men har tyvärr ånyo ökat under 2019 och 2020. 
Andelen patienter som får sitt PAD-besked inom stipulerade 14 dagar är oacceptabelt låg.

Ökad täckningsgrad i kvalitetsregister 
Täckningsgraden i NPCR är fortsatt hög >98% jämfört med cancerregistret. Täckningsgraden för PROM inför 
kurativ varierar i regionen och når ännu inte upp till målnivån.

Kontaktsjuksköterskefunktionen 
Den mycket välfungerande omvårdnadsgruppen har på grund av covid-19-pandemin ej kunnat träffas för fort-
bildning eller andra aktiviteter.

Min Vårdplan  
Andelen patienter som erhåller skriftlig Min vårdplan ökar år från år. Uppgår nu till nästan 70%.

Patient- och närståendemedverkan 
Patientrepresentanter från Proliv Väst, Skaraborg och Halland deltar aktivt i processarbetet sedan flera år. Då 
covid-19-pandemin ej tillåtit fysiska möten har digitala avstämningsmöten genomförts vid två tillfällen. VGR:s  
patientrepresentant har under 2020 varit ordinarie medlem i den nationella vårdprogramgruppen och också 
suttit som representant i den nationella arbetsgruppen för patientöversikt prostatacancer.

”Som patientrepresentant är alla forum där vi får möjlighet att delta och medverka en del i den förståelse- och kunskapsuppbyggnad 
som är en förutsättning för en aktiv samverkan med professionen. Detta borde enligt vår uppfattning även gälla för OPT då detta 
är en utveckling vi vill ha en god insikt i. Två välplanerade och informativa digitala möten specifikt anpassade till oss patient-
representanter har genomförts under verksamhetsåret och utöver värdefull information från de regionala processägarna finns det 
också alltid utrymme för förberedda alternativt spontana frågeställningar. Den regionala processägargruppen är ett högt prioriterat 
och värdefullt forum för att vi patientrepresentanter aktivt skall kunna delta i utvecklingen inom prostatasjukvården.”

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM  
RPÄ Urologi har varit behjälplig som ämnesexpert i arbetet med FVM.
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BUKSARKOM
Processägare: Stefan Lindskog. Administrativ koordinator: Kerstin Dreymertz. Uvecklingsledare: Jessica Mellquist.

Arbete med kunskapsunderlag 
Ett helt nytt nationellt vårdprogram har arbetats fram och blivit fastställt oktober 2020. Arbetet med att ta fram 
regionala medicinska riktlinjer har påbörjats, vilket kommit innebära vissa avsteg från det nationella vårdpro-
grammet. För närvarande finns ingen fungerande processgrupp i regionen men arbetet har påbörjats för att 
skapa en sådan med planerat fösta möte 15 april 2021.

Följsamhet till aktuellt vårdprogram 
Det är en relativt liten grupp patienter och vi följer det nationella vårdprogrammet inom RCC Väst. På endast 
några få punkter gör VGR avsteg. Det gäller till exempel att vi avstår från PET-CT som kontroll efter att för-
behandling med medicin startat inför operation. Den undersökningen sparar vi till de patienter som har en tu-
mörtyp som inte säkert är känslig för medicinen patienten får som förbehandling. Att medicinen har effekt och 
att tumören är operabel kontrollerar vi ändå med konventionell skiktröntgen. Vidare föreslår det nationella 
vårdprogrammet att patienter med mycket låg risk eller låg risk för återfall ska följas upp med röntgenkontroller. 
De riskgrupperna har vi sedan lång tid tillbaka valt att förklara som botade utan uppföljning. Vi har bra stöd i 
litteraturen för att fortsätta med det.

Påverkan av covid-19-pandemin 
Vi har inte tillräcklig volym patienter för att beskriva säker påverkan men vi uppfattar att en del avstått eller 
fördröjt sina röntgenkontroller men vi kan inte se att det har påverkat deras sjukdomsutveckling. Det finns 
heller inget tydligt mönster att patienter söker sent i sjukdomsförloppet eftersom dessa tumörer ofta växer 
långsamt och sannolikt uppstått månader eller år före patienten söker sjukvård.

Utredning och ledtider enligt SVF 
Ytterligare klargöranden för hur förloppet ska se ut för att vara så effektivt som möjligt. Det innebär att vi be-
slutat att patienten kommer på ett tidigt första besök efter remissens ankomst innan utredningen är klar. Förut-
om sedvanlig kontroll av patientens olika statusparametrar erhåller patienten information om utredningsförloppet 
och tänkta utfall. Ett väl genomfört sådant första besök innebär mycket ofta att vi inte behöver vänta på ytter-
ligare besök innan behandlingsstart.

Kontaktsjuksköterskefunktionen 
Vi har börjat med ett projekt som innebär att kontaktsköterska också håller i uppföljningen av patienterna. Det 
innebär att det är via sköterskorna som resultaten av röntgenundersökningar och blodprovstagning förmedlas 
till patienterna. Oftast via telefon. Varje vecka stämmer läkare och sköterska tillsammans av och är överens om 
fortsatt uppföljning och kontaktväg.

Digitala vårdmöten 
Till följd av covid-19-pandemin har vi använt digitala vårdmöten ibland istället för återbesök. Det har fungerat 
bra och kräver att patienten är beredd på besked som inte är helt positivt. Vi behöver fortsätta utveckla det 
sättet att möta människor. Ofta är det praktiskt och uppskattat av patienter, men fel använt kan det leda till mer 
oro och därmed efterföljande fler vårdkontakter.

Processgruppens arbete 
Den planerade dialogturnén v. 45 ställdes in på grund av covid-19 och den tiden använde vi istället till att göra 
ett större omtag kring hela processarbetet. Vi har lagt en ny grundstruktur kring arbetet med återkommande 
AU-möten och fastställt årshjul. Vi håller på att skapa en egen regional processgrupp som skiljer sig från den 
tidigare som också var engagerad i neuroendokrina buktumörer. Det närmsta målet är att regionalt komma 
överens om processkarta och regionala medicinska riktlinjer.
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SKÖLDKÖRTELCANCER
Regional processägare: Jakob Dahlberg. Administrativ koordinator: Susanne Amsler Nordin. 
Utvecklingsledare Malin Samuelsson. Patient- och närståendeföreträdare: Peter Larkwijk, Hanna Nilsson.

Arbete med kunskapsunderlag 
Nationellt vårdprogram (NVP) har reviderats under 2020 och kommer att gälla från juni 2021. När reviderat 
NVP är godkänt kommer RMR att uppdateras. Den reviderade versionen av NVP kommer inte nämnvärt att 
påverka RMR. I februari 2020 hölls ett internat med Sahlgrenska och NÄL där bland annat RMR diskuterades, 
och det framkom då inte några önskemål om förändringar.

Följsamhet till aktuellt vårdprogram 
Följsamheten till vårdprogrammet är över 90%. Vi har sedan 2012 en väl fungerande MDK där samtliga enheter 
deltar och samtliga patienter som är aktuella för adjuvant behandling och uppföljning hanteras.

Påverkan av covid-19-pandemin 
Covid-19-pandemin har inte direkt påverkat väntetider i negativ riktning för patienter med sköldkörtelcancer 
eller misstanke därom eftersom majoriteten av all benign kirurgi ej prioriterats bort. Man ska dock ha klart för 
sig att bland patienter som opereras på grund av benign indikation, finns en inte försumbar andel som visar sig 
ha sköldkörtel cancer. Hur stor betydelse detta har i absoluta tal och kliniskt är dock svårt att uttala sig om.

SVF 
På nationell nivå har vi i vårdprogramgruppen haft diskussioner angående ledtider för sköldkörtelcancer. Vissa 
medlemmar i gruppen anser att ledtid från cytologisk diagnos till operation är allt för kort och kan inte motiveras 
medicinskt. Andra anser att vi inte bör ändra rekommenderade ledtider då det riskerar att öka patienternas oro. 
Vi har till nationellt vårdprogrammöte bjudit in nationell samordnare för diskussion avseende ledtider, men på 
grund av covid-19-pandemin har det inte varit möjligt att få till ett sådant möte. 

Enligt kvalitetsregistret har de flesta enheter, såväl regionalt som nationellt, ledtider som ligger i nivå med de 
som rekommenderas enligt SVF varför vi inte arbetat ytterligare med denna fråga. 

I region Väst har täckningsgrader för kvalitetsregistret ända sedan starten 2013 varit mycket god. Vi har mål-
medvetet byggt upp en god logistik för registrering och monitorering, vilket är helt nödvändigt för att få en god 
täckningsgrad. Tyvärr fungerar det mindre bra i andra delar av landet och regioner som tidigare haft dåliga 
täckningsgrader och har under 2020 haft än sämre täckningsgrad på grund av covid-19-pandemin. Sköldkörtel-
cancerregistret är för närvarande på certifieringsnivå 3. För att komma upp till nivå 2 krävs bland annat ökad regist-
reringsrad, men även införande av PROM/PREM samt validering av registret. Styrgruppen har beslutat att skjuta 
på införande av PROM/PREM och validering av registret tills vidare, med tanke på covid-19-pandemin.

Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Under året har vi börjat förbereda oss för en övergång från sex opererande enheter i regionen (SU, NÄL, SÄS, 
SkaS, Kungälv och Varberg) till tre (SU, NÄL och Varberg). Denna förändring beror på bristande kompetens-
försörjning. Vi anser inte att de ökade avstånden för vissa patienter avseende kirurgisk vård innebär något stort 
problem, då det är frågan om enstaka vårdtillfällen för varje enskild patient. Däremot anser vi att basal utred-
ning av knöl på halsen samt uppföljning av patienter med sköldkörtelcancer inte bör centraliseras. Utredning 
med ultraljud och cytologi kommer fortsatt att ske lokalt och det finns redan idag en lokal MDK för SVF pa-
tienter. Under 2020 har vi utökat denna MDK till att inkludera även patienter från SÄS. Utförande av diagnos-
tik kommer alltså fortsatt att ske lokalt men bedömningen av varje individuellt fall centraliseras till SU.

Vad gäller uppföljning av patienter med sköldkörtelcancer har denna skett lokalt på kirurgklinik. De enheter 
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som inte kommer att fortsätta med sköldkörtelkirurgi kan inte förväntas stå för uppföljning. Det är inte heller 
rimligt att uppföljning centraliseras, dels med tanke på svårigheter vid långa avstånd och periodvis täta kontroller 
men även då två kirurgiska enheter inte skulle klara av att hantera ökade volymer av återbesök. Diskussioner har 
därför inletts med endokrinologer i regionen som föreslås ta över uppföljning. Utbildningsinsatser kommer att 
ske i början av detta år och det finns redan nu bryggfinansiering för att starta denna omorganisation.

STAMCELLSTRANSPLANTATION
Processägare: Jan-Erik Johansson. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson, Inger Andersson.

Kunskapsunderlag
Under 2020 publicerades ”SFOG-råd till hematologer och gynekologer angående gynekologisk kontroll av 
patienter inför och efter allogen stamcellstransplantation”. Råden som är ett samarbetsprojekt mellan RCC- 
processerna för stamcellstransplantation och särskild gynekologisk dysplasi finns tillgängliga på hemsidorna för 
Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och SFH (Svensk förening för Hematologi). Med dessa 
råd som förebild har på initiativ av Svensk förening för benmärgstransplantation (SBMT) och med stöd av 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) startat ett arbete att ta fram ett nationellt vårdprogram för komplika-
tionen GVHD (Graft-versus-host disesae) som är en omvänd avstötningsreaktion som drabbar cirka 50% av  
patienterna efter allogen stamcellstransplantation och som orsakar betydande påverkan på patienternas livskvalitet 
och dessutom är den enskilt största mortalitetsorsaken efter återfall i blodcancer.

I dagsläget saknas ett nationellt vårdprogram för stamcellstransplantation. Arbetet som beskrivs ovan är ett 
första konkret steg mot ett sådant dokument.

Kvalitetsindikatorer
Allogena stamcellstransplantationer är centraliserade till sektionen för hematologi och koagulation SU/Sahlgrenska 
(SU/S) och verksamheten styrs av lokala behandlings-PM och riktlinjer. Autologa stamcellstransplantationer 
koordineras från SU/S men utförs delvis på länssjukhus. Vid årlig jämförelse av vissa utvalda kvalitetsindikatorer 
(till exempel vårdtid) har det inte påvisats några inomregionala skillnader av betydelse.

En glädjande notering är att patienterna enligt den årliga patientenkäten, trots covid-19-pandemin, var fortsatt 
nöjda och trygga med den vård de fick på Sektionen för hematologi och koagulation SU/Sahlgrenska under 
2020. Av de 90 patienter som besvarade enkäten var 100% nöjda och 99% trygga med den vård de fått!

Påverkan av covid-19-pandemin
Det av pandemiskäl helt nödvändiga beslutet om besöksförbud för anhöriga i både sluten- och öppenvård har 
haft en betydande påverkan på denna patientgrupp som genomgår omfattande och långvarig behandling med 
betydande och livshotande komplikationer. Under covid-19-pandemins första våg togs beslut om att skjuta upp 
icke helt nödvändiga stamcellstransplantationer vilket skapade oro bland patienterna. Dock kunde man under 
senare hälften av 2020 öka transplantationstakten och därmed begränsa förskjutningen av behandlingen. 

I dagsläget är det oklart huruvida förskjutningen av behandlingar påverkar patienternas långtidsprognos och det 
är därför viktigt att detta följs upp.första konkret steg mot ett sådant dokument.

SVF
Väntetiden till stamcellstransplantation styrs inte av någon formell SVF men monitoreras inom ramen för det 
ordinarie kvalitetsarbetet. Under 2020 har noterats en förlängning av tiden mellan att man identifierat en stam-
cellsdonator till dess att patienten kan beredas en plats på vårdavdelning. Den enskilt viktigaste orsaken har varit 
vårdplatsbrist. Problemet bedöms inte vara tillfälligt utan kräver en lösning genom öppnande av fler permanenta 
hematologiska vårdplatser på SU/Sahlgrenska.

Digitala vårdmöten
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Covid-19-pandemin har inneburit en ökning av antalet/andelen digitala vårdmöten. I de flesta fall har upplevel-
sen varit positiv, i synnerhet bland de patienter som har lång resväg och behov av täta medicinska bedömningar. 
Digitala vårdmöten kommer i framtiden sannolikt att ersätta vissa fysiska vårdmöten. Dock kommer en sådan 
utveckling att kräva förbättrat administrativt och tekniskt stöd.

Utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Under 2020 förlängdes efter inspektion sektionens ackreditering enligt JACIE (Joint Accreditation Committee- 
ISCT (Europe) & EBMT; European Group for Blood and Marrow Transplantation) som har accepterats som 
norm för kvalitetsgaranti för stamcellstransplantationsverksamhet inom EU. Ackrediteringen gäller i 4 år.

STRÅLBEHANDLING
Processägare: Hillevi Rylander, Jesper Lindberg. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback.

Påverkan av covid-19-pandemin
För några patientgrupper ändrades fraktionering till kortare behandlingsserier för att minska antalet gånger 
patienterna behövde resa.

Utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Under vintern uppgraderades strålbehandlingens IT-system och nya arbetssätt infördes, arbetet är nu digitaliserat 
där informationen kopplat till patientens förberedelser och behandling går att följa digitalt i det processorienterade 
systemet. Det var en stor fördel i corona-tider att ha kommit igång med det digitala, vilket möjliggjorde visst hem-
arbete för några yrkeskategorier.

Under 2020 har två nya behandlingsrum i Göteborg tagits i drift, samt en accelerator i Borås har bytts ut. I Borås 
finns nu två moderna acceleratorer och de båda avdelningarna har nu jämförbar prestanda. Det finns en framtagen 
utbytesplan för acceleratorerna där två byten (en på varje ort) kommer ske 2021 och två 2022 (i Göteborg). Planen 
är att vi kvartal 3, 2022 äntligen ska ha tillgång till 13 behandlingsrum i regionen. Glädjen kan bli kortvarigt då det 
redan 2024 kommer påbörjas utbyten igen med en accelerator per år.

Under höstterminen 2020 genomfördes den första strålbehandlingsutbildningen för sjuksköterskor och röntgen-
sjuksköterskor i egen regi, uppdragsutbildningen gavs via Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs 
Universitet. Kul att fler delar från utredningen En ännu bättre strålbehandling genomförs i praktiken.

Under året har det publicerats två vetenskapliga artiklar, en som beskriver strålbehandlingens utveckling, nuläge och 
framtid i Sverige och en artikel där enkätsvar från en nationell enkät redovisas.
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TESTIKELCANCER
Processägare: Anna Grenabo Bergdahl, Annika Hedlund. Registeradministratör: Susanne Amsler Nordin.  
Utvecklingsledare: Johan Bengtsson.

Kunskapsunderlag
Ett nytt vårdprogram har färdigställts och implementerats under hösten 2020. Detta arbete har skett inom 
SWENOTECA (Swedish Norwegian Testicular Cancer Group). SWENOTECA är sedan snart 40 år en väl-
fungerande arbetsgrupp för testikelcancer, med gemensamma riktlinjer vad det gäller diagnostik, behandling 
och uppföljning av testikelcancer. De största förändringarna i vårdprogrammet är ändringar i uppföljningsregimer 
och indikationen för primär retroperitoneal kirurgi vid metastaserad sjukdom. 

Vi har genomfört ett digitalt nationellt stormöte i höstas där onkologer och urologer från kliniker över hela 
Sverige och Norge deltog. Detta var inför införandet av det nya vårdprogrammet. Förändringar och nyheter 
presenterades och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och påverka slutversionen för att på så sätt undvika 
missförstånd och feltolkningar efter slutgiltig publicering. Planerad dialogturné till urologklinikerna i regionen 
fick tyvärr ställas in på grund av covid-19-pandemin.

Följsamhet till vårdprogrammet
All onkologi och uppföljning i regionen är centraliserad till onkologen Sahlgrenska/SU. Testikelcancer är en liten 
diagnos och patientgrupp. Genom att onkologisk behandling och uppföljning sker på ett sjukhus, minskar risken för 
avvikelser från vårdprogrammet. När det gäller urologin sker den primära diagnostiken och behandlingen (orki-
dektomin) på samtliga förvaltningar. Följsamheten till vårdprogrammet är något svår att mäta då inte alla instanser 
registrerar i till exempel SVF INCA.

Påverkan av covid-19-pandemin
En känsla är att antalet remisser minskade under vår och försommar. Vi får avvakta lite tills alla registreringar 
är införda i registret för att kunna jämföra 2020 med 2019. I våras införde vi vissa behandlingsrestriktioner, 
särskilt vad gäller adjuvant cytostatikabehandling vid icke-spridd sjukdom. Under hösten lättade vi något på 
restriktionerna, men vi gör fortsatt en noggrann avvägning när det gäller vilka som får behandlingen och i vilka 
fall vi avstår på grund av riskbedömningen. Vi har tillfälligt pausat inkluderingen i vår studie för adjuvant 
cytostatika behandling vid seminom. För patienterna har covid-19-pandemin inneburit ökad social isolering 
under sjukhusvistelser och även i hemmet under pågående behandling. Uppföljningen efter behandling har i 
huvudsak skett via telefon istället för genom fysiska läkarbesök.

Täckningsgrad i register
För att få en bättre täckning och relevanta data i kvalitetsregistret har det gjorts en genomgång och efterrapportering 
in i registret.

Kontaktsjuksköterskor
Två nya kontaktsjuksköterskor har anställts på onkologen, som delar sin tjänst med diagnoserna testikelcancer, 
sarkom och cancer i urinblåsan. Några av våra kontaktsjuksköterskor har gått utbildning i digitala vård-möten 
och arbetar med att utöka detta som ett alternativ till fysiska besök på sjukhuset.

Patientsamverkan
Vi hade startat upp ett projekt med ung cancer, där det var planerat en workshop i april, som fick ställas in på 
grund av covid-19-pandemin. En tidigare patient har blivit kontaktperson för unga patienter som är under be-
handling.
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Utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen

• Robotstudien pågår i syfte att minska de negativa effekterna av behandlingen vid spridd sjukdom.  
 Publikation planeras under 2021, datasammanställning pågår. 

• ABC studien fortgår, dock paus nu under covid-19-pandemin (studie med adjuvant cytostatikabehand- 
 ling vid icke spridd testikelcancer, seminom). 

• Vi ser just nu över cancerrehabiliteringen för våra patienter. Alla ska erbjudas kontakt till kurator  
 och sexolog. 

• En processkartläggning pågår på urologen där den nationella vården (retropertioneal lymfkörtel- 
 utrymning, RPLND) arbetas igenom för att standardisera flödet och effektivisera momenten (MDK,  
 bildlänkning, kallelse av patient, inskrivning, preoperativ information, postoperativ överlämning mm).  
 Vi hoppas också på att patienterna skall uppleva en mer sammanhållen och organiserad vård.

• Ihop med Huddinge (det andra nationella centrat) förs ett samtal kring PREM/PROM som reflekterar  
 kirurgin kring det nationella uppdraget (RPLND). Detta efterfrågas av Socialstyrelsen och Nationell  
 Högspecialiserad Vård och är en prioriterad fråga. 

TJOCKTARM-, ÄNDTARM- OCH ANALCANCER
Processägare: Mattias Prytz, Susanne Ottosson, Dan Asplund. Registeradministratör: Lars-Göran Lindesjö.  
Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. Patient- och närståendeföreträdare: Mia Boqvist Olsson.

Kunskapsunderlag
Nationellt vårdprogram kolorektalcancer är ute på sista remissrundan som är klar februari 2021. RMR är upp-
daterad i dagarna och planeras att vara klar 2021-01-15. Det har tagits fram ett nationellt dokument ”Handläggning 
av patienter med möjlig eller känd kolorektalcancer under pandemin med covid-19 som har reviderats och 
godkänts regionalt.

Stöd för implementering
Dialogturné genomfördes digitalt under april, med alla åtta sjukhus i Västra sjukvårdsregionen inklusive Varberg. Vi 
redovisade utdata från kvalitetsregistret och de lokala sjukhusen återkopplade data kring Standardiserat Vårdförlopp 
(SVF). Registreras SVF-data i SVF-INCA, vilket SU/Östra och SkaS gör, så är ledtiderna lätta att få fram. Vi disku-
terade situationen med covid-19.

Vårdprogram- och omvårdnadsmöte halvdag som genomfördes digitalt i april. Bland annat uppdateringar avseende 
neoadjuvant behandling vid lokalt avancerad ändtarmscancer. 

Regiondag digitalt i september. Extern föreläsning på temat ”sköra äldre” och hur man kan bedöma om en patient 
tål behandling eller ej. Presentation av ny klinisk studie, Mattias Prytz ”Sköra äldre och kirurgi”. Veronica Reivell, 
leverkirurg från SU/S, presenterade ny klinisk nationell studie ”Soulmate” som gäller patienter med avancerad  
lever metastasering av kolorektal cancer. 

Följsamhet till vårdprogram och riktlinjer 
Följsamheten är i stort god. I RMR framgår att patolog inte finns med på behandlingskonferenser på SU/Östra och 
Kungälvs sjukhus. Det stora problemet är att ledtiderna är för långa, framförallt från diagnos till behandlings start.
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Påverkan av covid-19-pandemin
Ett stort merarbete att bedöma alla patienter med eventuella symtom på covid-19 och ordna testning. Mycket 
arbete med logistik när en patient är smittad och all planering ändras. Mycket oro hos patienter som blivit smittade 
och behandlingar skjuts upp. 

Brist på intensivvårdsplatser och operationsutrymme leder till kraftiga undanträngningseffekter av icke-malign 
kirurgi när cancer och akutkirurgi måste prioriteras. Ibland har personal från Gastroendoskopin flyttats över till 
covid-19 vård på SU/Östra vilket påverkat tillgängligheten på koloskopi och stentbehandling. 

Endast en närstående med vid nybesök på onkolog- och kirurgmottagning. Vid återbesök har närstående som 
regel enbart fått deltaga per telefon. 

På såväl onkolog- som kirurgklinikerna i regionen har många återbesök gjorts om till telefonuppföljning/digitalt 
möte. Känner man patienten sedan innan har det ofta fungerat väl. Vissa patienter har upplevt det som en fördel. 

SVF
SVF-INCA (används i nuläget på SU/Östra och SkaS/Skövde) fungerar bra och man ser alla ledtider och vad 
man behöver jobba med. På Östra Sjukhuset har den totala ledtiden (SVF-start till kirurgi) minskat något, från 
46 dagar oktober–decenber 2019 till 42 dagar under samma period 2020. Det är väntetiden till koloskopi som 
minskat mest, från 21 dagar oktober–decenber 2019 till 15 dagar ett år senare. Endoskopienheterna arbetar hårt 
med tillgänglig heten för SVF-skopier – vilket dock riskerar att medföra undanträngningseffekter för rutinen-
doskopin. Tiden från koloskopi till behandlingsbeslut (med röntgen och mottagningsbesök emellan) ligger fortsatt 
inom stipulerad måltid, 15 dagar oktober–decenber 2019 och 14 dagar samma period 2020. Tiden från behand-
lingsbeslut till kirurgi har minskat med ett par dagar (från 22 till 20 dagar) men behöver minska ytterligare för 
att SVF-målet skall nås. 

Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
Kontaktsjuksköterskor har fortsatt en avgörande och viktig funktion, finns på alla sjukhus. En Nationell Min 
vårdplan, har arbetats fram under andra halvan av 2020 och kommer att finnas tillgänglig att börja användas 
under första kvartalet 2021. Kommer att finnas både i analog och digital utformning via 1177. 

Förbättringar i processen
Ett förbättringsarbete har gjorts på onkologmottagningen SU/Östra, där man lär patienterna att själva i hemmet 
koppla bort en så kallade Baxterpump när den är tom på cytostatika. Detta innebär ett besök mindre på sjuk-
huset inom varje tvåveckorsperiod. 
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URINBLÅSE- OCH URINVÄGSCANCER
Processägare: Viveka Ströck. Registeradministratör: Helene Hagman.  
Utvecklingsledare: Johan Bengtsson, Anna Verdoes. Patientföreträdare: Vakant.

Arbete med kunskapsunderlag
Under december 2020 påbörjades revidering av nationella vårdprogrammet och kommer fortsätta under våren 
2021, då även SVF-kriterierna kommer att ses över. Vid de två regionala mötena vi har haft under 2020 har vi 
diskuterat hur vi ska förbättra ledtider och att det är viktigt att vi tar upp patienterna på MDK för att behand-
lingen ska bli så bra som möjligt.

Följsamhet till riktlinjer
Det finns klart utrymme för förbättringar. Dock finns brister i registreringen, främst avseende onkologisk behand-
ling, då de inte alls registrerar, vilket gör siffrorna osäkra. Andelen som diskuteras på MDK ligger fortsatt på hög 
nivå. Vi måste se till att våra ledtider förbättras, men det är ett komplext arbete och utmaningarna kan se olika ut på 
olika enheter, till exempel att det saknas urologer, sjuksköterskor eller operationsutrymme. På vissa sjukhus har det 
även varit brist på radiologer vilket ökat ledtider. Ett utökat antal onkologer som sköter neoadjuvant behandling är 
också önskvärt, då de ofta har långa väntetider. Väntetiderna till strålbehandling är mycket långa, varför en del av de 
som väljer den behandlingen kan hinna förvärras i sin sjukdom innan de kommer till behandling.

Påverkan av covid-19-pandemin
Det blev en stor skillnad i antal patienter som remitterades under mars och april. I april ökade dock antalet som 
hade ”start av första behandling” till 16%, vilket övriga månader legat runt 11% i snitt. Vi fick begränsa vissa 
utredningar initialt, främst på SU och SkaS. Där hade man även vissa restriktioner i instillationsbehandling 
(blåssköljning med läkemedel för att förhindra återfall) under våren och sommaren. Dock förflöt utredning och 
behandling på övriga enheter som vanligt, vilket ledde till att det under den perioden var ojämlik vård, dock såg 
man även denna skillnad på många håll i landet. På onkologen sänkte man åldersgränsen från 75 år till 70 år 
under vår och sommaren, men det har tagits bort igen.

SVF 
Andel som utreds inom ledtid har sjunkit från 13-11% i regionen, men även övriga landet har låga siffror. An-
delen har sjunkit kraftigt i hela landet sedan 2018. Vi såg även en tydlig minskad andel som utreddes under 
mars-april. Dock har andelen som utreds enligt SVF nu ökat och är uppe på 83% i västra regionen (mål 70%). 
Andelen som får TURB (hyvling av blåstumör) inom stipulerade 14 dagar har sjunkit kraftigt i hela landet, inom 
regionen är det endast 28% (mål 80%). Dock finns mycket stora skillnader inom regionen, 8-75%. Här finns 
utrymme för stora förbättringar.

Täckningsgrad i kvalitetsregister
I skrivande stund är inte registreringen komplett (just nu på 84%), men för år 2019 var täckningsgraden 94%.

Kontaktsjuksköterskefunktionen 
På onkologen har teamet under året utökats med två kontaktsjuksköterskor. Det finns nu fyra kontaktsjuksköterskor 
i teamet varav en sjuksköterska är föräldraledig. Varje sjuksköterska har sin inriktning (testikelcancer, urologisk 
cancer och sarkom). En sjuksköterska arbetar med inriktning urologisk cancer. Kontaktsjuksköterska är med 
vid nybesök, regimbyte och brytpunktsamtal och håller i ledtider inför besök och behandling.

Min Vårdplan 
På onkologen har vi på nytt uppstartat med Min Vårdplan som skrivs enligt mall i Melior. Patienten fyller i ett 
formulär för hälsoskattning inför nybesöket och det är tänkt att de vid varje nytt läkarbesök skall fylla i hälso-
skattningen igen. Arbetet är under uppbyggnad och vi har en vårdplansgrupp som träffas någon gång i kvartalet. 
Även elektronisk variant är i uppstart. Patientöversikt på INCA.
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Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering
God kontakt med kuratorer, psykolog och dietist på onkologen.

Patient- och närståendemedverkan
Här kan vi bli mycket bättre. Det är inte alla patienter som läser sin journal via 1177, där de kan se sin vårdplan.

Användande av PROM/PREM
Används inte i dagsläget, men viss PROM finns för de som ingår i vissa studier samt en andel av de som ska 
genomgå cystektomi (nationellt).

Digitala vårdmöten
Vi har alldeles nyss startat upp digitala vårdmöten i form av ”Mitt vårdmöte”. Systemet fungerar väldigt bra och 
är lätt att använda för både patient och personal. Nu skall vi under våren arbeta för att konvertera telefonsamtal till 
digitala möten i större utsträckning. Både läkare och sjuksköterskor är tänkta att använda tjänsten för uppföljningar.

Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen 
På nationell nivå har certifieringsnivån för registret höjts till 2, vilket innebär en förbättrad ekonomi. En del av 
denna budget kommer att användas till att stötta registreringen till våra olika register, främst inom onkologin. 
En patientförening startades under 2020, vilket var efterlängtat. Förhoppningsvis kan vi inom professionen 
stötta dem. Vid första regionala mötet planerade vi en temakväll för allmänheten, som skulle bli under hösten 
2020. Det kom dock en pandemi i vägen, men planen är endast skjuten på framtiden.

NEUROENDOKRINA BUKTUMÖRER OCH BINJURECANCER
Processägare: Anna-Karin Elf. Registeradministratör: Kerstin Dremertz. 
Utvecklingsledare: Jessica Mellquist. Patientföreträdare: Vakant.

Arbete med kunskapsunderlag
Under 2020 har vi gjort en revidering av det nationella vårdprogrammet för GEP-NET och det skickades på 
remiss i oktober 2020. Det första nationella vårdprogrammet för binjuretumörer publicerades 2020. Det var en 
stor framgång att äntligen få detta på plats. RMR för både NET och binjuretumörer bör kunna färdigställas 
under 2021.

Under revisionen av NVP uppmärksammades att riktlinjer för NET i appendix behövde förändras och kom-
pletteras betydligt. I tidigare NVP var området ofullständigt dokumenterat. För att öka medvetenheten om och 
särskilt belysa detta ämne höll jag en nationell föreläsning om bakgrundsdata och förslag till förändring av 
handläggning. Vi hoppas att vi därmed kan öka följsamheten till kommande version av NVP avseende appen-
dix-NET.

Följsamheten till aktuellt vårdprogram 
Utredning, behandling och aktiv uppföljning av NET och binjurecancer sker i regionen nästan uteslutande på 
SU, viss uppföljning sker på NÄL. Vi har som mål att diskutera alla patienter på MDK och detta mål uppfylldes 
till >90%. Vid MDK fattas beslut om behandling och uppföljning i enlighet med NVP.

Påverkan av covid-19-pandemin
NET och binjurebarkcancer är relativt ovanliga sjukdomar och utgör endast en liten del av verksamheten på 
endokrinkirurgen i regionen och onkologen på SU. Vi har prioriterat att freda operationer och andra behand-
lingar av dessa patienter. Vad det gäller uppstart av SVF så har detta under 2020 ökat jämför med 2019 från 36 
till 68. Eftersom SVF-förloppen är så få och processen är så nystartad är det svårt att tolka siffrorna: antalet 
SVF har stigit för varje år. Det kan handla om att processen ej har påverkats nämnvärt, eller att vi ser en mindre 
ökning än vad som skulle blivit utan covid-19-pandemin.
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För att värdera effekterna för patientgruppen anordnades ett nordiskt webinarium i december, där data insamlats 
från stora centra. Dessutom diskuterades erfarenheter från experter inom området. Sammantaget kom man fram 
till att patientgruppen påverkats relativt lite vad det gäller behandling, men tillgången till uppföljning var möjligen 
något sämre. Fysiska läkarbesök ändrades till digitala i ganska stor utsträckning. Några större systematiska problem 
hade inte fångats upp från patientgruppen.

SVF 
Många patienter med misstanke om NET behöver göra 68Ga-DOTATATE-PET samt endoskopiskt ultraljud med 
biopsi via gastroskopi. Dessa utredningar görs uteslutande på SU. Under 2019 såg vi tilltagande problem med till-
gänglighet till dessa undersökningar. Vid mötet med SU på dialogturnén i slutet av 2019 synliggjordes problemet och 
under 2020 har vi sett en ökad tillgänglighet till undersökningarna. Både nuklearmedicin och GEA har fått en ökad 
medvetenhet och prioriterar SVF-märkta remisser för att dessa patienter ska få tillgång till undersökning snabbare.

Forskningsstudie
Arbetet med ”Patientresan” är slutfört. Detta är en studie av 20 patienter, där man gjort djupintervjuer av patienter 
och deras ”resa” från start av symptom till diagnos och behandling. Studien sammanställdes i en poster som var 
accepterad för presentation på ENETS, som är den största europeiska kongressen för NET. Tyvärr ställdes mötet 
in för forskningspresentationer på grund av covid-19.

LEVER OCH GALLVÄGSCANCER
Processägare: Magnus Rizell. Registeradministratör: Susanne Amsler Nordin.  
Utvecklingsledare: Marie Boethius. Patientföreträdare: Sten Carlson.

Revision av nationella vårdprogram 
Reviderat nationellt vårdprogram för levercancer har godkänts under 2020. Mot bakgrund av brist på genom-
slag av föregående riktlinje har vi inför revision av regional medicinsk riktlinje (RMR) startat en dialog med 
nationellt patientområde för mag-och tarmsjukdomar för att möjliggöra bättre genomslag för surveillance för 
patienter med underliggande leversjukdom.

Aktiviteter för att förbättra följsamheten till vårdprogrammet
Året har präglats av covid-19, och minskat antal patienter. Trots det upplever vi att SVF har fungerat under året, 
men tyvärr har registrering varit eftersläpande under covid-19-pandemin.  

Vi har istället för en dialogturne haft telefonavstämningar med enheterna. Vi har också tagit fram en rapport till 
varje enhet från kvalitetsregistret SweLiv där de kan se hur deras patienter har handlagts, och hur deras ledtider 
ligger i förhållande till rekommendation. 

Processledaren har fått möjlighet att skriva artikel om vårdprograms innehåll i Gastrokuriren (tidskrift för läkare 
som handlägger leversjuka).

Följsamhet och måluppfyllelse av kvalitetsindikatorer 
Siffror gäller fortfarande diagnosår 2019, 2020 års siffror förväntas inte vara valida förrän om ett halvår.  

Täckningsgrad
Täckningsgrad jämfört med cancerregistret är nära 100%, men det har uppnåtts genom att registrering skett 
centralt när det varit tunt med inrapportörer vid olika enheter. Monitor vid RCC spelar en avgörande roll för 
att uppnå full täckning.  
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Andel HCC som upptäcks vid surveillance som har planerats för kurativt syftande kirurgi
Mål som uppnås i västra götalandsregionen (diagnosår 2019): 71%. Nationellt: 72%.
Kommentar: Förhoppning finns att strukturerad surveillance kan förbättra andel som kan behandlas än mer.

Andel av HCC med underliggande leversjukdom som har planerats för kurativt syftande behandling
Uppnådd andel 2019: 49%. För riket 51%.

Tid från påvisad tumör till MDK vid gallvägscancer
Måltal är harmoniserat med MDK, och anger andel som kan genomföra 
regional MDK inom 21 dagar från påvisad tumör. 
Mål: 80% inom 21 dagar, median 20 dagar.

Tid från MDK till ingrepp vid gallvägscancer
Mått: Antal dagar från MDK till ingrepp. 
Måltal: 21 dagars mediantid från diagnos till behandlingsstart. 
Mediantid i västra regionen: 22 dagar.

Tid från påvisad tumör till ingrepp
Mått: Antal dagar från diagnos till ingrepp. Diagnos enligt definition i SweLiv.
Måltal: 43 dagars mediantid från diagnos till behandlingsstart. 
Mediantid: 58 dagar.

Andel av patienterna som blir föremål för kurativt syftande behandling vid gallvägscancer 
Mått: Andel av patienter med diagnos C23-C24 i SweLiv sor som genomgår kurativt syftande 
ablativ behandling, resektion eller transplantation.
Måltal: 30% ska bli föremål för kurativt syftande behandling. 
Uppnådd andel: 20%, och i riket 23%.

Hur har covid-19-pandemin påverkat processen 
Covid-19-pandemin har påverkat patienternas omhändertagande både i positiv och negativ bemärkelse. Att få 
ge besked om cancer via telefon eller via digitalt vårdmöte har tyvärr blivit en klinisk vardag men samtidigt så 
uppfattar vi att många patienter uppskattar digitala vårdmöten. Möten där patienten sitter i hemmet kan ge 
bättre möjligheter till bedömning av psykosocial situation.

Många kliniskt aktiva har behövt hjälpa till på covid-19 enheter och resurser har behövt prioriteras till covid-19 
vården, vilket bland annat speglas i data angående registrerad SVF. I praktiken har dock den centrala verksam-
heten av ingrepp etc vid Sahlgrenska kunnat prioriteras, och väntetider har därför inte byggts upp till ingrepp.

SVF 
Trots covid-19 har det funnits en acceptans på röntgenenheterna för SVF och SVF tider har bibehållits.

Ökad täckningsgrad i kvalitetsregister
Under året har vi påbörjat ett arbete för att 2021 i studieform kunna jämföra diagnos i kvalitetsregister och 
klinik för att bedöma om täckningsgrad är så hög som vi uppger i registret. 

Kontaktsjuksköterskefunktionen
Efter turbulens i regionen finns nu fungerande kontaktsjuksköterskor. Tyvärr har det ju inte varit möjligt att få 
stöttning med utbildning på samma sätt från RCC under covid-19-pandemin och kontaktsjuksköterskeutbild-
ning är efterfrågad. 
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Min vårdplan
I vår process används skriftlig min vårdplan, men när många vårdmöten ersätts med digital kontakt så riskerar 
detta att försämras. Vi ser fram emot RCCs projekt med digital vårdplan, där vi under 2021 räknar med att bidra 
avseende patienter med levermetastaser. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering
Under året har vi bidragit till uppdatering av text på 1177.se samt patientinriktad information via PALEMA. 

Patientmedverkan och användande av PROM/PREM
Under 2020 börjades ett projekt för att registrera PROM vid levercancer. Målgrupp är patienter med levercancer 
som genomgår behandling med kemoembolisering, kirurgi eller ablation där PROM registreras innan behandling 
samt en och sex månader efter behandling. 

Andra utvecklings- och förbättringsarbeten inom processen
Vi har under 2020 lanserat en ombyggnation av SweLiv, vilket krävt stora resurser både på RCC och från process-
ägaren. Vi är nöjda med resultatet, och ser därför fram mot kommande år.

I oktober genomfördes webinarium om lever och gallvägscancer på initiativ från patientföreningen PALEMA. 
Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete med patientföreningarna.
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Ledningsfunktion  
och RCC i samverkan
RCC Västs ledningsgrupp består av verksamhetschef, de fyra enhetscheferna och kommunikationsansvarig. 
RCC Västs verksamhetschef  sitter även med i RCC i samverkan, som består av de sex regionala RCC-cheferna 
och Sveriges Kommuner och Regioners cancersamordnare.

STYRGRUPP

Styrgruppens medlemmar har utöver sedvanligt styrelsearbete varit engagerade i införandet av den regionala 
utvecklingsplanen för cancervården och införandet av de standardiserade vårdförloppen. Styrgruppen har un-
der året haft följande sammansättning:

• Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst

• Marie Röllgårdh, strateg, Digitalisering, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

• Ann-Sofi Isaksson, verksamhetschef, Kvalitet inom Hälso- och sjukvård, Regionkontoret,  
 Region Halland

• Per Karlsson, professor, Sahlgrenska Akademin

• Ingrid Kössler, representant för Patient- och närståenderådet

• Claes Jönsson, områdeschef, område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

• Olof  Ekre, områdeschef, NU-sjukvården

• Jeanette Törnqvist, verksamhetschef, Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret,  
 Region Halland

• Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus

• Karin Looström Muth, chefsläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

• Karin Mellgren, verksamhetschef, vo Barncancercentrum, Drottning Silvias Barn-  
 och Ungdomssjukhus

• Mats Elm, chefläkare, Närhälsan och representant för regionala primärvårdsrådet

• Åsa Meland, utvecklingschef, Sjukhusen i väster

• Ralph Harlid, strateg, Södra Älvsborgs sjukhus

• Magnus Olsson, verksamhetschef  K2, Skaraborgs sjukhus

• Jacob Wulfsberg, chefläkare, Sjukhusen i väster

Adjungerade:

• Johanna Svensson, verksamhetschef  onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

• Fredrik Bärg, ledamot, kansliansvarig, Samverkansnämnden i Västra Sjukvårdsregionen,  
 kontaktperson för Västra Sjukvårdsregionen

• Anna Verdoes Karevi, enhetschef, Regionalt cancercentrum väst

• Max Själander, kommunikatör, Kommunikation och externa relationer, Koncernkontoret,  
 Västra Götalandsregionen
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Patient- och Närståenderådet, PNR
PNR inom RCC väst har som uppdrag att som patienter och närstående ge perspektiv på vård och omhänder-
tagande av cancersjuka, svara på remisser och vara medskapare i utvecklingen av cancervården. 

Under 2020 firades 10 år med den nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum. Genom samarbete 
mellan staten, regionerna, SKR och RCC har cancervården under de 10 senaste åren genomgått en betydande 
utveckling och förbättring. Överlevnaden har ökat och patienterna är mer nöjda. Men många utmaningar åter-
står. 

I nationell samverkan med övriga PNR och patientmedverkansansvariga inom respektive RCC har ett arbete att 
ta fram gemensamma dokument gällande överenskommelsemall och enkät för utvärdering tidigare gjorts. 
Överenskommelsemallen har som syfte att tydliggöra rollen som patient och/eller närståendeföreträdare (PNF) 
inom RCC. Enkäten gällande utvärderingen besvaras en gång årligen av samtliga PNF inom varje RCC med 
syfte att förbättra och stödja deras roll i olika processer.

I likhet med tidigare år har RCC västs ledning erbjudit deltagarna i PNR att få möjlighet att en dag per år delta 
på valfri konferens eller utbildning under förutsättning att det gynnar den process man ingår i. Deltagarna har 
även inbjudits till den föreläsningsserie om olika cancerdiagnoser som arrangerats av RCC Väst. Syftet är att 
erbjuda en möjlighet att förkovra sig samt inspirera till nya idéer. Under 2020 har möjligheten att delta i konfe-
renser varit begränsad då ett flertal av dem ställts in på grund av covid-19-pandemin. I några fall har konferen-
ser genomförts digitalt med deltagare från PNR Väst. 

Vid slutet av 2020 har PNR följande sammansättning:

Thomas Axberg

Sten B Carlson

Gerd de Neergaard

Nahid Ebadi

Inger Franzén

Christina Hansson

Louise Holmqvist

Felicia Jansson

Ingrid Kössler

Christer Petersson

Mia Boqvist Olsson

Elsy Samuelsson

Jan-Åke Simonsson

Natalie Stoltz

Elin Svensson

Per Svensson

Bertil Uppström 

Sara Wendel
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Från PNR har under 2020 patient- och närståendeföreträdare varit med i följande projekt och sammanhang:

• Granskning webbutbildning Graviditet och cancer

• Uppdragsbeskrivning för PNR Väst,

• Införande av SVF

• PREM-frågor studie som syftar till att skapa en frågebank med PREM frågor 

• Genomlysning av medicinsk onkologi i VGR

• Cancerrehabiliteringsplanen

• Kraftens Hus arbetsgrupp för etablering i Göteborg 

• Granskning av ny film om strålbehandling

• Granskning av Film om Cytostatika

• OPT – Organiserad prostatacancertestning

• Visualisering en metod som fanns med i kartläggningen av cancerrehabiliteringen.

• RCC västs styrgrupp 

• Föreläsningar av processägare internt 

• Processledaren har deltagit vid tre möten för RPÄ

• PNR vid möte för RPÄ i december

• Regionala omvårdnadsordförande

• Regional omvårdnadsgrupp bröstcancer

• Regional omvårdnadsgrupp hematologen

• Regional omvårdnadsgrupp huvud-halscancer

• Workshop personcentrerad vård
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Ekonomi
REGIONALT CANCERCENTRUM 

Intäkter (tkr) 

Driftbidrag 23 444
Övriga intäkter 76 709

Summa 100 153

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader 34 437
Lokalhyra, el mm 2 249
Resor, kost, logi, utbildning 1 409
Köpt tjänst, material 60 459
Kontorsmaterial, telefon 1 454
Trycksaker, annonsering 128
Utrustning 786

Summa 100 923
 
RESULTAT 2020 -770

SVF

Intäkter (tkr) 

Driftbidrag 0
Övriga intäkter 5 000

Summa 5 000

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader 766
Lokalhyra, el mm 0
Resor, kost, logi, utbildning 31
Köpt tjänst, material 4 196
Kontorsmaterial, telefon 0
Trycksaker, annonsering 0
Utrustning 0

Summa 4 993
 
RESULTAT 2020 7

REGIONAL CANCERSTRATEGI 

Intäkter (tkr) 

Driftbidrag 15 155
Övriga intäkter 749

Summa 15 904

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader 1 689
Lokalhyra, el mm 229
Resor, kost, logi, utbildning 331
Köpt tjänst, material 10 210
Kontorsmaterial, telefon 31
Trycksaker, annonsering 0
Utrustning 13

Summa 12 502
 
RESULTAT 2020 3 402

INRÄTTANDE RCC3

Intäkter (tkr) 

Driftbidrag 0
Övriga intäkter 6 959

Summa 6 959

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader 2 439
Lokalhyra, el mm 0
Resor, kost, logi, utbildning 45
Köpt tjänst, material 4 387
Kontorsmaterial, telefon 19
Trycksaker, annonsering 69
Utrustning 0

Summa 6 959
 
RESULTAT 2020 0
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Bilagor
UTFALL KVALITETSINDIKATORER 2020

Indikator Antal
patienter

Region Väst
Riket

Måluppfyllelse
2016-2019

125 av 1468

958 av 7769

9 %

12 %

143 av 193

1021 av 1427

74 %

72 %

472 av 1182

2864 av 5958

40 %

48 %

1140 av 1180

5901 av 5964

97 %

99 %

109 av 290

725 av 1487

38 %

49 %

52 av 76

312 av 507

68 %

62 %

70 av 94

362 av 424

74 %

85 %

20 av 204

157 av 1023

10 %

15 %

74 av 197

475 av 1115

38 %

43 %

57 av 100

331 av 556

57 %

60 %

77 av 369

367 av 2114

21 %

17 %

30 av 41

316 av 434

73 %

73 %

338 av 766

1807 av 3638

44 %

50 %

Andel patienter med prostatacancer som fått PAD-
besked om cancerdiagnos senast 11 dagar efter
datum för utförd prostatabiopsi.

Andel patienter med prostatacancer yngre än 81 år
med hög risk som diskuterats på multidisciplinär
konferens (MDK).

Andel bröstcancerpatienter som opererats senast
28 dagar från välgrundad misstanke om cancer.

Andel bröstcancerpatienter som är primärt opererade
och som diskuterats i postoperativ multidisciplinär
konferens (MDK).

Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-
halsregionen där behandlingsbeslut fattats senast
18 dagar efter första besök vid öron-näsa-hals-klinik
(ÖNH-klinik).

Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-
halsregionen där elektiv onkologisk behandling i
kurativt syfte inledes inom 20 dagar efter beslut på
multidisciplinär konferens (MDK).

Andel patienter med diagnosticerad cancer i huvud-
halsregionen där primär kirurgi utförs i kurativt syfte
inom 12 dagar efter beslut på multidisciplinär
konferens (MDK)

Andel patienter med lungcancer där datum för
behandlingsstart (kirurgi eller radioterapi) är 
senast44 dagar efter datum då remiss skrevs 
till utredande klinik.

Andel patienter med lungcancer som startat
behandling med läkemedel senast 40 dagar efter
datum då remiss skrevs till utredande klinik.

Andel patienter med blåscancer stadium T1 
som fått intravesikal behandling.

Andel patienter med blåscancer som genomgått
transuretral resektion senast 13 dagar efter
utfärdande av remiss för utredning av urinblåsecancer
enligt SVF.

Andel patienter med behandlingskrävande myelom,
där man genomfört FISH-analys vid diagnos.

Andel patienter med hudmelanom som genomgått
primär operation senast 7 dagar från första besök.

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%95

95%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%75

75%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%50

50%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19
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UTFALL KVALITETSINDIKATORER 2019

451 av 790

2100 av 3540

57 %

59 %

373 av 929

1879 av 4011

40 %

47 %

41 av 60

204 av 239

68 %

85 %

191 av 231

814 av 1045

83 %

78 %

5 av 21

22 av 96

24 %

23 %

16 av 86

91 av 579

19 %

16 %

Andel patienter primärt opererade för hudmelanom
där PAD-svar finns senast 14 dagar efter datum för
operation.

Andel patienter med tjock- eller ändtarmscancer
som startat behandling senast 28 dagar efter datum
för diagnos.

Andel patienter opererade för äggstockscancer
som uppnått tumörfrihet efter primäroperation.

Andel patienter med livmoderkroppscancer som
opereras med minimal invasiv teknik d.v.s.
laparoskopisk kirurgi eller vaginal kirurgi enbart 
eller kombinerad vaginal och laparoskopisk kirurgi 
eller robot-assisterad laparoskopisk kirurgi.

Andel patienter med vulvacancer som genomgått
primärbehandling med kirurgi inom 30 dagar från
diagnosdatum.

Andel patienter med njurcancer som genomgått
primär operation senast 28 dagar efter utfärdande
av remiss.

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%50

50%

16 17 18 19

%70

70%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

%80

80%

16 17 18 19

Indikator Antal
patienter

Region Väst
Riket

Måluppfyllelse
2015-2018

108 av 115

509 av 541

94 %

94 %

33 av 84

301 av 809

39 %

37 %

236 av 372

1019 av 1879

63 %

54 %

7 av 22

21 av 80

32 %

26 %

66 av 81

325 av 499

81 %

65 %

Andel patienter med prostatacancer 75 år eller yngre
med mycket låg risk som fått aktiv monitorering.

Andel patienter med behandlingskrävande malignt
lymfom som startat läkemedelsbehandling senast
18 dagar efter remissbeslut.

Andel patienter med malignt lymfom som
diagnosticerats med kirurgisk biopsi.

Andel patienter opererade för äggstockscancer som
rekommenderats kemoterapi postoperativt och som
startat kemoterapi senast 28 dagar efter datum för
primäroperation.

Andel patienter med T1a-tumör (tumör <4 cm) 
som opereras kurativt med njursparande kirurgi
(njurresektion)

%95

95%

15 16 17 18

%80

80%

15 16 17 18

%75

75%

15 16 17 18

%80

80%

15 16 17 18

%80

80%

15 16 17 18

För nedanstående indikatorer redovisas utfall till och med 2019. Anledningen är att estimerad täckningsgrad är 
så pass låg för vissa indikatorer att vi inte vill redovisa utfall till och med 2020 ännu.



Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland. 
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande. 

www.rccvast.se
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