
Ett samarbete inom cancervården 

i sydöstra sjukvårdsregionen  
 

 

Löften till cancerpatienter 
- resultatredovisning 

DIAGNOSGEMENSAMT 

September - 2013 
 

 

 



 

  

 

INNEHÅLL  
 

 

INLEDNING ..................................................................................................................... 3 

LÖFTE 1 

Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor ................................ 4 

LÖFTE 2 

Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best 
practice .............................................................................................................................. 4 

LÖFTE 3 

Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela 
vårdkedjan ......................................................................................................................... 5 

LÖFTE 4 

Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett 
bostadsort .......................................................................................................................... 6 

LÖFTE 5 

Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 
screeningprogram .............................................................................................................. 8 

LÖFTE 6 

Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom 
cancerområdet ................................................................................................................... 9 



Löften till cancerpatienter – resultatredovisning 
DIAGNOSGEMENSAMT 

September - 2013 

  sida 3 

INLEDNING 

Detta är den andra sammanställningen av registerdata i syfte att belysa cancervårdens aktuella 
måluppfyllelse och resultat i sydöstra sjukvårdsregionen i förhållande till de sex löftena till 
cancerpatienten. Presentationen har tagits fram i ett samarbete mellan statistikergruppen, regionala 
processledare och processcoacher inom Regionalt cancercentrum sydöst.  

Ett antal indikatorer, som matchar olika vårdprocesser och patientlöften har följts upp fr.o.m. 2011-
05-01 t.o.m. 2013-04-30 för de redovisade diagnoser förutom prostatacancer som följts fr.o.m. 
diagnosåret 2011 t.o.m. året 2012. Redovisningen presenteras för olika cancertyper för löfte 1-2 och i 
en diagnosgemensam resultatredovisning för löfte 3-6. Ett undantag är redovisningen av bröstcancer 
där även löfte 5 redovisas diagnosspecifikt. RCC sydöst kommer fortlöpande (var 3-4 månad), och 
på ett snarlikt sätt, redovisar aktuella resultat och därmed ger en bild av cancervårdens utveckling 
över tid.  
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LÖFTE 1  
Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra 
veckor 

I denna resultatredovisning presenteras löfte 1 för olika cancertyper. Resultat återfinns i 
resultatredovisningen för respektive cancertyp. 

LÖFTE 2  
Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling 
enligt Best practice  

I denna resultatredovisning presenteras löfte 2 för olika cancertyper. Resultat återfinns i 
resultatredovisningen för respektive cancertyp. 
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LÖFTE 3   
Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga 
genom hela vårdkedjan 

Kontaktsjuksköterska i cancervården 

Kontaktsjuksköterskorna fortsätter öka, just nu finns det 202 kontaksjuksköterskor namngivna för 
cancerpatienterna i sydöstra regionen. 

Ny utbildning planeras i samarbete med Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. Redan i februari 
2014 kommer utbildningen Kontaktsjuksköterskans omvårdnad (7,5 högskolepoäng) att starta. Under 
hösten kan platser sökas, 30 platser som fördelas på 10 platser per landsting och kursen är en 
uppdragsutbildning. Utbildningen kommer att ske på distans, delvis webbaserat och på halvfart.  

Patientföreträdare kommer att involveras som simulatorer för patientfall och även bidra med egna 
erfarenheter som patient och närstående. Utbildningens innehåll kommer att hållas inom följande 
ramar: 

• Kontaktsjuksköterskans roll  
• Min vårdplan 
• Det goda samtalet 
• Barn som närstående 
• Cancer rehabilitering 
• Palliativvård 

 

Individuell cancervårdplan – Min vårdplan 

Vårdplanen för cancerpatienter är ett nationellt dokument som tagits fram enligt följande kriterier: 

Alla patienter i cancervården bör ha en individuell, skriftlig vårdplan som ökar möjligheterna till 
delaktighet och självbestämmande.  

Min vårdplan-utredning och -behandling 
kommer att testas i ett pilotprojekt för 
bröstcancerpatienterna i sydöstra regionen. 
Piloten ska sedan utvärderas och förhoppningen 
är att alla patienter under 2014 får en vårdplan. 
På sikt är målet att kunna skriva och läsa 
vårdplanen i Cosmic så det underlättar för 
patienter, närstående och vården. Patienten ska få 
en vårdplan i handen efter sitt första besök. 
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LÖFTE 4  
Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ 
vård oavsett bostadsort 

I sydöstra regionen avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Flertalet av dessa har 
behov oavsett var vården sker, av palliativa insatser under kortare eller längre perioder. Svenska 
Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen 
som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll till exempel avseende brytpunktsamtal, 
smärtskattning, munhälsobedömning och vid behovs- ordination för viktiga symtom som smärta och 
ångest. 

Nedanstående diagram visar hur täckningsgraden i registret utvecklats i vår region. Täckningsgraden 
beräknas genom att dividera de som i registret är registrerade som avlidna med totalt antal avlidna. 

 
 

Graden av måluppfyllelse 

I Svenska palliativregistret anges målnivåer för ett antal indikatorer t ex brytpunktssamtal, 
smärtskattning, munhälsobedömning, förekomst av trycksår, information till närstående, 
efterlevandesamtal, närvaro och önskemål om vårdplats. Nedanstående diagram visar, med data från 
registret, graden av måluppfyllelse (resultat/mål) för cancerpatienter helår 2011 respektive nuläget 
(perioden tredje kvartalet 2012 till andra kvartalet 2013) med utgångspunkt i den avlidne 
cancerpatientens folkbokföringsort oavsett var vården i livets slutskede skedde. 
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Utgångsläge 2011  

 

Nuläge 
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LÖFTE 5  
Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 
välfungerande screeningprogram 

Cervixcancerprevention 
I enlighet med den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) är intentionen att minska insjuknande 
och dödlighet i cervixcancer och att minska skillnader i regionen, samt att minska negativa bieffekter 
av förebyggande interventioner.  

Den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention är tillsatt av RCC i samverkan och 
påbörjade sitt arbete under 2012. En nationell kartläggning av hur verksamheten bedrivs i respektive 
landsting har gjorts. Ett arbete med att ta fram en nationell kallelse/inbjudan till GCK (gynekologiska 
cellprovskontrollen= ”cervixcancerscreening”) samt till indicerade undersökningar är påbörjat. 
Utöver detta finns ett antal specifika uppdrag. Ett av de viktigaste uppdragen är att den nationella 
arbetsgruppen ska utveckla ett nationellt kvalitetsregister med utgångspunkt från det som kallas 
”Cytburken”. Fram till våren 2012 fanns ett nationellt register för cervixcancerprevention på 
Karolinska Institutet, finansierat av forskningsanslag, och hade som sin främsta uppgift att ta fram 
data för forskningsändamål. Data till detta register har i alla år levererats från landets 
Patolog/Cytologlaboratorier. Återrapportering från registret har dock varit sparsam, periodisk och 
med lång eftersläpning. Därför beslöt den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention att 
genomföra en sammanslagning av det befintliga forskningsregistret med ”Cytburken”. På så vis 
skapas ett enda gemensamt nationellt register som kan tillgodose både vårdprocessens behov och 
önskemålet om förbättrad möjlighet för kvalitetsuppföljning, analyser och forskning. Det nya namnet 
på registret är NaKcx (nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention). Hösten 2012 ansökte 
registret 3,5 mkr i bidrag för att kunna föra in det nya registret i samtliga landsting. Besked kom i 
början av 2013 att detta register erhållit det största anslaget av alla sökande men att det ”endast” 
rörde sig om 1,2 mkr. Sydöstra sjukvårdsregionen har nu fått erbjudande att under 2013 utgöra 3 av 
de 5 landsting som kan erbjudas införande av ”Cytburken” under året. Registerfunktionen är således 
ett av sätten att öka deltagandet genom att i förväg ta reda på vilka man ska erbjuda cellprov t.ex. då 
patienten kommer för besök av annan orsak. Detta kan göras inför varje enskild mottagning men 
också då patienten är på plats hos barnmorska eller gynekolog.  

  

Bröstcancerscreening återfinns i den diagnosspecifika redovisningen för bröstcancer under löfte 5.   
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LÖFTE 6  
Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära 
forskning inom cancerområdet 

Bland de nationellt fastslagna kriterierna som ska utmärka ett Regionalt cancercentrum ingår klinisk 
cancerforskning och innovation. Varje region ska bygga upp och utveckla en samordnande funktion 
gällande klinisk forskning inom cancerområdet som ska verka såväl på regional som på nationell 
nivå. I samordningsarbetet ska RCC samråda med universitet och högskolor i sin region. I första 
hand bör man arbeta med klinisk forskning i bredare mening, dvs. forskning inom biomedicin, 
omvårdnad, rehabilitering, klinisk epidemiologi, etc. Att främja translationell forskning, som tydligt 
involverar patienten, ingår i uppdraget. RCC har inte i uppgift att ekonomiskt stödja 
forskningsprojekt utan ska verka för att underlätta strukturering av klinisk cancerforskning.  

En regional klinisk cancerforskningssamordnare (Agneta Jansson) har uppdraget att arbeta med 
denna inriktning. Ett av de primära målen är att inventera regionens kliniska studier. För att stärka 
den kliniska cancerforskningen i regionen har RCC sydöst under våren 2013 bildat ett forskningsråd 
bestående av deltagare med representanter från hela regionen med bred vetenskaplig bakgrund. 
Syftet är att stärka klinisk cancerforskning och under 2013 ska en strategisk plan för framtida 
samordning av regionens cancerforskning fastställas. 

Nationellt samarbetar cancerforskningssamordnarna gemensamt från alla regioner i Sverige. En 
arbetsgrupp för klinisk cancerforskning har påbörjade sitt arbete i augusti 2013. Ambitionen att alla 
regioner ska samordnas i viktiga strukturella frågor. Huvudmål för den nationella gruppen är bl.a. att 
bygga upp en heltäckande databas över aktuella kliniska cancerstudier. Genom att göra registret 
enkelt åtkomlig för sjukvård, patienter och allmänhet underlättas bl.a. rekrytering av patienter.
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http://www.cancercentrum.se/sydost/

