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VI VILL GÄRNA VETA VAD DU TYCKER! 

Inom Regionalt cancercentrum sydöst arbetar vi kontinuerligt med att utveckla redovisningen av 
relevanta kvalitetsindikatorer, exempelvis aktuella väntetider inom cancervården i vår sjukvårdsregion. 
Resultatredovisningen är en del i det arbetet. Tanken är att Resultatredovisningen ska vara ett användbart 
verktyg för dig som vill vara med och utveckla framtidens cancervård. Därför vill vi gärna veta vad du 
tycker om den.  

Får du reda på det du behöver? Presenteras data på ett användbart sätt? Har du förbättringsförslag?  

 

Maila in dina svar till oss: 

Srinivas Uppugunduri  
verksamhetschef 
Srinivas.Uppugunduri@regionostergotland.se 

Linda Carlén-Hallström 
kommunikatör, webbredaktör 
Linda.Carlen.Hallstrom@regionostergotland.se 

Ola Magnell 
statistiker 
Ola.Magnell@regionostergotland.se 
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INLEDNING 
Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser 
cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Målnivåer för sydöstra 
sjukvårdsregionen (SÖSR) formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och 
medborgare. 

 

Alla patienter med cancer i vår region ska: 
1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 
2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice 
3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 
4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 
5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 
6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet 

För att kunna få en uppdaterad och samlad värdemätare över sydöstra sjukvårdsregionens 
cancervårdsresultat utifrån löfte 2 och 3 har flertalet cancergrupper tagits med i redovisningen. 
Resultaten av de specifika cancergrupperna redovisas utifrån olika tidsperioder och är uppdelade på 
patientens hemlän.  

Diagnosspecifika resultatredovisningar med kommentarer från respektive processledare är nu också 
tillgängliga. Samtliga av dessa rapporter tas fram och publiceras av RCC Sydöst två gånger per år, i 
mitten av maj samt i mitten av november.  

 

Inledande kommenterar 
För att kunna följa patienter som utreds via ett standardiserat vårdförlopp (SVF) registreras väntetiderna 
i regionernas vårdadministrativa system och varje region rapporterar data till SKR:s nationella 
väntetidsdatabas, Signe. Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från Signe-databasen. Samtliga diagnoser 
med ett standardiserat vårdförlopp ingår. Undantaget är diagnoser som är nationellt nivåstrukturerade, 
icke jämförelsebara eller där antalet understiger 5. Målnivån avser tiden från välgrundad misstanke till 
behandlingsstart och antal dagar är olika för olika diagnoser. Gemensamt för diagnoserna är att 80 % ska 
behandlas inom den uppsatta målnivån. 

Nämnaren i ledtidsmålet är de patienter som enligt Signe-databasen har startat sitt SVF i regionen följt av 
behandlingsstart. För SVF ”Allvarliga och ospecifika symptom” mäts tid från välgrundad misstanke till 
tidpunkt för cancermisstanke, bekräftad eller avskriven. En del personer som inkluderas här har alltså 
inte cancer, men ingår ändå i mätning av ledtidsmålet vilket gör att detta SVF skiljer sig från de övriga. 
Täljaren är de patienter i nämnaren som har startat behandling inom angiven ledtid. För patienter som 
påbörjat ett SVF i en region och sedan blivit skickad till annan region för behandling används den region 
där SVF startade. Om inget finns angivet blir plats för start av SVF densamma som plats för start av 
behandling. 

Data för löfte 2 kommer från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär 
konferens (MDK). Inkluderade diagnoser är bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm-, 
prostata- (högrisk), samt urinblåsecancer (T1-T4). 
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Data för löfte 3 kommer från kvalitetsregistren och mäter andelen som har en kontaktsjuksköterska 
(KSSK). Diagnoserna som ingår är prostata-, urinblåse-, bröst-, samt lungcancer. Dessa diagnoser har 
jämförbar data. 

Sedan mars 2020 pågår en världsomspännande pandemi, Covid-19. Pandemins effekter på cancervården 
följer smittspridningen och ser olika ut över landet. I stort har cancervården prioriterats och fungerat väl 
för patienter som sökt vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade 
cancerfall. Flera regioner rapporterar också minskat antal canceroperationer och fysiska besök. 
Omfördelning och sjukskrivning av vårdpersonal har på flera håll lett till att ordinarie verksamhet fått 
skalas ned. Arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) har påverkats på så sätt att färre patienter har 
registrerats för utredning enligt SVF. Dels beror det på att färre personer har sökt vård och på den 
pausade screeningverksamheten, dels på en minskad eller fördröjd registrering av SVF till den nationella 
väntetidsdatabasen vid SKR. 
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LÖFTE 1: ALLA PATIENTER MED CANCER I REGIONEN SKA 
FÅ BEHANDLING INOM FYRA VECKOR (OM INTE ANNAT 
ANGES I STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP) 
 

Datakällan till löfte 1 (SVF-data) är SKR:s väntetidsdatabas ”Signe” från 2021-03.  

Samtliga diagnoser som ingår i standardiserade vårdförlopp (SVF) mäter väntetiden från välgrundad 
misstanke till behandlingsstart. För att få en generell bild av cancervårdens väntetider har diagnoserna 
inom SVF slagits samman. Olika diagnoser har olika målnivåer vad gäller antalet dagar från välgrundad 
misstanke till behandlingsstart. Gemensamt för diagnoserna är att 80 % ska behandlas inom uppsatt 
målnivå.   

 

 

Figur 1. Andel inom målnivå enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen och alla diagnoser. Källa: SKRs väntetidsdatabas ”Signe”. 

Andelen patienter som fått sin behandlingsstart inom uppsatt målnivå har inom sydöstra 
sjukvårdsregionen förbättrats från 39 % (2019) till 47 % (2020). Dessutom har andelen patienter som 
väntat mer än 30 dagar sjunkit.  



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST 

7 

 

 

Figur 2. Måluppfyllelsen av ledtidsmålet enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen per behandlingsalternativ, uppdelat på år. 

Källa: SKRs väntetidsdatabas ”Signe”  

Måluppfyllelsen av ledtidsmålet har ökat för samtliga behandlingsalternativ. Något att beakta är att 
cancervården har varit ett prioriterat område under pandemiåret 2020, vilket kan ha påverkat resultatet. 
En nationell minskning av antal behandlingsstarter inom SVF under pandemiåret, en minskning som 
inte syns i den sydöstra sjukvårdsregionen.  

 

 

Figur 3. Andel inom målnivå enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen, uppdelat på region och alla diagnoser. Källa: SKRs 

väntetidsdatabas ”Signe”  
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I figur 3 syns en variation mellan regionerna. Region Jönköpings län och Region Östergötland har en 
förbättring av resultatet med cirka 10 %. Region Kalmar län har en svag positiv utveckling under den 
senaste perioden. Samtliga tre regioner har minskat andelen patienter som väntar längre än 30 dagar.  

I kommande fyra figurer finns tre grupper: gynekologisk cancer, cancer i övre GI och blodcancer, 
lymfom och myelom. I ”gynekologisk cancer” ingår cancer i livmoderhals, livmoderkropp och 
äggstockar. I ”cancer i övre GI” ingår cancer i lever, bukspottkörtel och gallvägar, samt matstrupe och 
magsäck. I ”blodcancer, lymfom och myelom” ingår ALL, AML, KLL, maligna lymfom och myelom.  

 

 

Figur 4. Andel inom målnivå enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen. Källa: SKRs väntetidsdatabas ”Signe” 

 

Andel patienter som klarar väntetidsmålen för SVF varierar mycket mellan de olika diagnoserna. Under 
2020 ses en positiv utveckling för merparten av diagnoserna jämfört med 2019.  
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Andelen som väntat längre än 30 dagar har minskat för följande diagnoser: hjärntumörer, 
sköldkörtelcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom, huvud- och halscancer, buksarkom, 
bröstcancer, blodcancer, lymfom och myelom, neuroendokrina buktumörer, samt cancer i övre GI.  

De SVF som har lägst andel behandlingsstarter inom uppsatt målnivå är cancer i urinblåsa och urinvägar, 
lungcancer, samt gynekologiska cancerdiagnoser.  

Notera att kodningsvägledningarna för allvarliga ospecifika symtom, samt cancer i urinblåsa och 
urinvägar har förändrats vilket påverkar hur tidsperioderna är jämförbara med varandra.  

  

 

Figur 5. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Jönköpings län. Källa: SKRs väntetidsdatabas ”Signe” 

Region Jönköpings län har under senaste perioden brutit den negativa utveckling som skedde under 
period 2. Förbättrade resultat jämfört med föregående period ses för de flesta förlopp.   
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Noterbart är att måluppfyllelsen för cancer i urinblåsa och urinvägar fortsatt är en utmaning, men att 
resultaten förändrats positivt. Utvecklingsarbete pågår, journalgranskning och registreringsrutiner gås 
igenom.  

Beträffande lungcancer pågår fortsatt flera utvecklingsinsatser vilka antas ha effekt på framtida resultat.  

Pågående pandemi ses inte ha påverkat cancervårdens processer i Region Jönköpings län på samma sätt 
som i övriga riket. Antal nya SVF-remisser har ökat under 2020 vilket kan tyda på att arbetssätt för att 
identifiera kriterium definierade i respektive SVF antas vara väl integrerade i verksamheten. Detta beror 
delvis på att cancervården är ett prioriterat område, samt att screeningverksamheten inte pausats vilket 
varit fallet i många andra regioner.  

 

 

Figur 6. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Kalmar län. Källa: SKRs väntetidsdatabas ”Signe” 
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Flera förlopp har haft en positiv utveckling i Region Kalmar län under senaste perioden. För patienter 
med bröstcancer, hudmelanom och huvud- och halscancer nås nu målnivån gällande ledtid. 

Under senaste mätperioden har följande diagnoser en tydligt uppåtgående trend gällande andelen inom 
målnivå: blodcancer, lymfom och myelom, cancer i övre GI, hjärntumörer, samt lungcancer. 

För diagnoserna cancer i urinblåsa och urinvägar, samt lungcancer ses positiva resultat. Främst har 
andelen patienter som väntat mer än 30 dagar minskat markant. Dessa vårdförlopp har under 2020 varit 
fokusområden inom Region Kalmar län och utvecklingsinsatser, t.ex. inom patologin, har lett fram till 
förbättringar. 

Minskning av andelen inom ledtid ses för njurcancer, CUP och gynekologisk cancer. De två stora 
vårdförloppen prostatacancer och tjock och ändtarmscancer har legat relativt konstant de senaste tre 
perioderna.  

 

 

Figur 7. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Östergötland. Källa: SKRs väntetidsdatabas ”Signe”  
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Andelen patienter som klarat väntetidsmålen för SVF har inom Region Östergötland sammantaget ökat 
under 2020. Inom flera vårdförlopp ses förbättrade resultat, bland annat för stora diagnosgrupper som 
bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Även inom de gynekologiska diagnosgrupperna ses 
sammantaget förbättrade resultat där samarbete med Region Kalmar län och Region Jönköpings län gett 
resultat. En av förklaringarna till det förbättrade resultatet bedöms vara arbetet kring gemensam 
operationsplanering inom Region Östergötland; för ett mer optimalt nyttjande av den totala 
operationskapaciteten för patienter med cancersjukdom. Regionen har trots sina förbättringar fortsatta 
utmaningar avseende väntetidsmålet och det gäller inte minst patienter inom de urologiska 
diagnosgrupperna där ett intensifierat utvecklingsarbete nu pågår. 

  



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST 

13 

LÖFTE 2: ALLA PATIENTER MED CANCER SKA ERBJUDAS 
DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING ENLIGT BEST PRACTICE 
 

Data till löfte 2 är hämtat från kvalitetsregister för respektive diagnos i INCA, 2021-05. 

Multidisciplinär konferens (MDK) är en viktig kvalitetsvariabel för löfte 2 och har blivit en 
handläggningsprincip som tillämpas i de allra flesta cancerfall. Sammantaget från 2014 till 2020 Q4 ser vi 
en uppåtgående trend där alla tre länen ligger nära eller precis över 90 %. Under 2020 har Östergötlands- 
och Jönköpings län rört sig runt 90 % medan Kalmar under 2020 Q2 var nere på strax under 80 %, för 
att sedan under 2020 Q3-Q4 röra sig upp mot 90 % igen.   

 

Figur 8. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 
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Figur 9. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på diagnos. 

Nästan alla patienter med diagnos bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer får sina fall diskuterade på 
MDK. Antalet patienter med lungcancer som får sina fall diskuterade på MDK har länge rört sig mellan 
75-80 % och efter att ha rört sig ned mot 70 % under 2017-2018 ser vi en tydlig uppgång upp över 75 % 
under 2019 och 2020. 

SVF för prostatacancer påbörjades under hösten 2015 och förändrade rutiner har haft inverkan även på 
MDK. Det är en stadig förbättring av andelen högriskpatienter inom prostatacancer som får tillgång till 
MDK under hela perioden fram till första halvåret 2018, då en minskning syns fram till 2020 Q3-Q4, där 
andelen nu ligger strax under 55 %.  

MDK för urinblåsecancer har över hela perioden (2014-2020) haft en uppåtgående trend och har rört sig 
från 48 % till 60 %. Under 2018 och 2020 verkar andelen patienter som får sina fall diskuterade på MDK 
stabilisera sig kring 60 %.  
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Observera att andelen redovisade MDK för tjock-och ändtarmscancer och bröstcancer avser antingen 
preoperativ eller posteroperativ MDK. För att se resultat uppdelat för respektive MDK och fler detaljer 
se respektive diagnosspecifik rapport på cancercentrum.se.  

 

 
Figur 10. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 
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I Jönköpings län är andelen patienter som diskuteras på MDK i princip 100 % för diagnoserna 
bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer från 2018 (Q3-Q3) till 2020 Q1-Q2. Huvud- och halscancer som 
under hela perioden visat 100 % har nu tappat 5 % till 95 % för 2020 Q3-Q4. Andelen MDK för 
prostatacancer som från 2019 Q1-Q2 till 2020 Q1-Q2 visat på en nedåtgående trend, har i senaste 
mätningen från 2020 Q3-Q4 återhämtat sig något.  

Lungcancer uppvisar fortfarande höga siffror med en andel strax under 90 % för 2020 Q3-Q4, även om 
siffran var nära 100 % i slutet av 2018 till början av 2019. Andelen patienter som diskuteras på MDK för 
urinblåsecancer ligger på 57 % för 2020 Q1-Q2 vilket kan jämföras med 47 % för 2018 Q3-Q4 (siffror 
från Samlade resultatredovisningen november 2020). 

  

Figur 11. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 
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Rutinen med att ha MDK i Kalmar är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. Alla 
dessa diagnoser ligger på 100 % för 2020 Q3-Q4. För prostatacancer har andelen rört sig mellan 63-88 
% under 2019 och 2020 och vid senaste mätningen (2020 Q3-Q4) är andelen 80 %. 

Lungcancer, som hade ett rejält uppsving till 69 % under 2019 verkar nu ha stabiliserat sig och visar för 
2020 Q3-Q4 en andel på 56 %. För urinblåsecancer har andelen patienter som diskuteras på MDK rört 
sig relativt oföränderligt mellan 48-52 % under 2019 Q3-Q4 och 2020 Q3-Q4. 

 

  
Figur 12. Multidisciplinär konferens för Östergötland län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 
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Andelen patienter som diskuteras på MDK i Östergötland för diagnoserna bröst-, tjock- och ändtarms- 
och huvud- och halscancer ligger alla på 99-100 % för den senaste perioden. 

Lungcancer, som rört sig nedåt och gått från 79-73 % mellan 2019 Q1-Q2 och 2020 Q1-Q2 visar nu 
upp högre värden för 2020 Q3-Q3 (86 %). Urinblåsecancer har under perioden 2019 till 2020 ökat 
andelen patienter som diskuteras på MDK från 68 % till 76 %. Prostatacancer har legat mellan 46 och 65 
% mellan 2019 och 2020.   
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LÖFTE 3: ALLA PATIENTER MED CANCER SKA VARA 
VÄLINFORMERADE OCH DELAKTIGA GENOM HELA 
VÅRDKEDJAN 
 
Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående under hela vårdkedjan. 
Enligt den nationella cancerstrategin ska alla patienter erbjudas detta.  

 

 

Figur 13. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

I sydöstra sjukvårdsregionen är det sedan 2019 strax under 90 % som har en kontaktsjuksköterska i 
samtliga tre län för diagnoserna som ingår i denna mätning (prostata-, urinblåse-, bröst- och lungcancer). 
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I början av 2016 vara andelen 7 % lägre för Kalmar- och Östergötlands län och 17 % lägre för 
Jönköpings län. 

 

Figur 14. Kontaktsjuksköterska uppdelad på diagnos 

Att använda kontaktsjuksköterskor är väl inrättat hos patienter med bröst-, lung-, och prostatacancer, 
där alla ligger över 90 %. Siffran för bröstcancer är nära 100 % och siffran har också legat stabilt över 95 
% sedan 2016 (de år som presenteras i rapporten). 

För patienter med urinblåsecancer är andelen som har tillgång till kontaktsjuksköterska lägre än för de 
övriga (72 %). Observera att trenden har varit uppåtgående sedan 2016 och att andelen låg på strax 
under 50 % det året.  
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Figur 15. Kontaktsjuksköterska för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Jönköping hade i princip alla patienter med bröstcancer en kontaktsjuksköterska (98-100 %) mellan 
2019-2020. För lungcancer har siffran pendlat mellan 89-95 % under hela perioden. För prostatacancer 
verkar andelen ha stabiliserat sig på 86 % för 2020 Q3-Q3. 

Andelen patienter som har tillgång till kontaktsjuksköterska för urinblåsecancer har en uppåtgående 
trend över 2019-2020, även om mätningen visade på högst värde (85 %) för 2019 Q3-Q4. Noterbart är 
att alla fyra diagnoser har minskat i andel sedan förra mätningen (2020 Q1-Q2 till 2020 Q3-Q4).  
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Figur 16. Kontaktsjuksköterska för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Närmare 100 % av alla patienter med bröst- och lungcancer har tillgång till kontaktsjuksköterska i 
Kalmar län. Siffran är väldigt hög även för prostatacancer. 2019 Q1-Q2 var andelen 85 % och för 2020 
Q3-Q4 är den 93 %.  

För urinblåsecancer ligger siffran på 74 % för 2020 Q3-Q4 jämfört med 56 % för 2018 Q3-Q4 (se 
resultatredovisningen för november 2020 för data tidigare än 2019).  
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Figur 17. Kontaktsjuksköterska för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Andelen patienter som har tillgång till kontaktsjuksköterska i Östergötlands län när det kommer till 
urinblåsecancer pendlar mellan 50-56 % under 2019 Q1-Q2 till 2020 Q1-Q2, men uppvisar för 2020 Q3-
Q4 en ökning till 73 %. Inom prostatacancer ser man för fjärde perioden i rad en andel över 90 % (95 % 
för 2020 Q3-Q4).  

Andelen patienter med kontaktsjuksköterska för lungcancer fortsätter succesivt att öka från 2019, 
nämligen med 12 procentenheter fram till 2020. För patienter med bröstcancer har andelen legat över 97 
% under 2019-2020. 
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Cancerrehabilitering 

Stimuleringsbidrag 
RCC Sydöst har för 2021 beviljat de tre regionerna bidrag på 500 000 kr inom ramen för att stimulera 
arbetet med cancerrehabilitering. 

Region Kalmar län 
I Kalmar kommer arbetet att inriktas på att bilda ett ”bedömarteam” inom cancerrehabilitering, för 
dialog och bedömning gällande patienter i behov av fördjupad utredning av rehabiliteringsbehov. 
Samordnare för bedömarteamet kallar till multidisciplinär konferens för rehabiliteringspatienter med 
komplexa behov, vilket bidrar till möjligheten för ökad livskvalitet. Tanken är att bedömarteamet även 
ska arbeta med att tydliggöra kontaktvägar för professioner inom cancervården och skapa förutsättningar 
för en ökad samverkan runt dessa patienter och deras närstående. 

Region Östergötland 
Projektledare för cancerrehabilitering kommer arbeta vidare med att: 

• Implementera ett arbete med cancerrehabilitering i enlighet med överenskommelsen mellan HSN 
och Hälso- och sjukvården för 2021.  

• Fortbilda kring vad cancerrehabilitering är på klinikerna, för olika professioner. 
• Bygga en intern hemsida på Region Östergötlands intranät för information om 

cancerrehabilitering.  
• Stötta i verksamhetsutveckling på vissa kliniker gällande omhändertagandet av 

cancerrehabiliteringsbehov. 
• Införa standardiserad behovsinventering på samtliga klinker som omhändertar patienter med 

cancer. 
• Skapa professionsnätverk för olika yrkesgrupper som arbetar med cancerrehabilitering för 

fortbildning, erfarenhetsutbyte och stöd. 
• Samordna hur vi bäst tar till vara på den resursfördelning som skett till cancerrehabilitering i 

Östergötland. 

Region Jönköpings län 
I Jönköping arbetar man med att beskriva befintliga strukturer och tydliggöra brister för invånare med 
cancerdiagnos och dess närstående. Detta för en jämlik rehabilitering i hela Region Jönköpings län. Man 
vill utveckla processledning inom cancerrehabilitering för patientens hela vårdförlopp mellan olika 
vårdnivåer. Här arbetas specifikt med samarbetet mellan sjukhusvården, primärvård, samt kommunen. 

Min vårdplan 
Arbete med implementering av digital Min vårdplan pågår (nationellt, sjukvårdsregionalt och regionalt). 
Projektledarna för Min vårdplan i våra tre regioner samarbetar med varandra inför införandet i 
respektive diagnos. De arbetar regionalt med arbetsgrupper på sjukhus och kliniker. Just nu arbetas med 
införande av Min vårdplan för bröstcancer och kolorektalcancer. Dessa arbetar tillsammans med 
regionala arbetsgrupper. 

Hälsoskattning 
Fortsatt arbete har pågått med att använda strukturerade instrument för att fånga vilka 
rehabiliteringsbehov patienten har. Nu finns en lösning för att kunna skriva in detta i journalsystemet 
Cosmic, vilket underlättar för verksamheterna. Hälsoskattningen är också en del av Min vårdplan. 
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Utbildningsinsatser 
Föreläsningar om cancerrehabilitering har under våren genomförts på läkar- och 
kontaktsjuksköterskeutbildningen. 

I Kalmar har man genomfört en digital nätverksträff för alla yrkeskategorier som arbetar med 
cancerrehabilitering. Här togs ämnen som aktivitet och rörelse vid cancer, min vårdplan och 
hälsoskattning upp. 

Eftersom många utbildningar nu har genomförts digitalt har de som arbetar kliniskt fått möjlighet att 
delta och på så vis få ökad kunskap inom fler områden. Bland annat har utbildningar kring lymfödem 
och sexuell hälsa varit uppskattade, med deltagande från sydöstra sjukvårdsregionen. 

Långtidsuppföljning efter barncancer 

Arbetet med uppföljningsmottagningen för barn och unga efter barncancer är i full gång och rutiner för 
arbetet börjar ta form. Samtliga besök är nybesök som man träffar digitalt via VISIBA-systemet. Utöver 
dessa är det ett antal uppföljande besök samt telefonkontakter. Remissfunktionen börjar komma igång 
(även remisser från annan vårdgivare). 

Totalt har brev skickats 51 personer i sydöstra sjukvårdsregionen, som erbjudits besök. Samtliga utskick 
skall följas upp med telefonsamtal eller kontakt via 1177. Här kan mycket justeras och förfinas med hjälp 
av 1177s vårdtjänster. Arbetet med att följa upp verksamheten pågår ständigt och vi har nu en 
vårdadministratör i teamet som kommer lägga fokus på detta. Från 1 maj finns en neuropsykolog i 
teamet och läkarrekryteringen pågår där vi har sökande. 

 

Patient- och närståenderådet (PNR) 
Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som utgörs av patient- och 
närståenderepresentanter alla tre regioner. Huvuduppgiften är att bevaka patientperspektivet i 
utvecklingen av framtidens cancervård. PNR finns representerat i RCC Sydösts styrgrupp och i de flesta 
processgrupper, i många av RCC:s utvecklingsprojekt, samt deltar vid utbildningar och konferenser som 
RCC Sydöst organiserar. Under 2020/2021 har nya medlemmar rekryterats. Ordförande och vice 
ordförande är med i NAP, ”nationella arbetsgruppen för patientsamverkan”, där man driver mer 
nationella arbeten. NAP träffar också RCC i samverkan två gånger per år.  

Under 2021 kommer PNR genomföra 4-5 möten. Mötena kommer att ske digitalt till dess att man kan 
genomföra dem fysiskt igen.   

 

Patientrapporterade data  
RCC Sydöst arbetar med två olika typer av patientrapporterade mått: ”Patient Reported Experience 
Measures” (PREM) som beskriver patientens erfarenhet av vården, samt ”Patient Reported Outcome 
Measures (PROM) som beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Målet är att verka för att 
patientens upplevelser samlas in och används på ett strukturerat sätt.  

RCC Sydöst stöttar två nationella PREM-mätningar som genomförs just nu. Den första syftar till att 
utvärdera den nationella nivåstruktureringen. Datainsamlingen är i sitt slutskede och analys pågår. 
Resultatet kommer därefter att återkopplas till klinikerna. Den andra är den mätning som följer upp 
patienternas erfarenheter av att utredas enligt standardiserade vårdförlopp (SVF). Mätningen är sedan 
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2020 frivillig, men samtliga regioner i sydöstra sjukvårdsregionen deltar. Resultat från 2020, samt tidigare 
år finns på patientenkat.se  

RCC Sydöst arbetar även med stöd till våra kvalitetsregister i implementering och användande av PROM 
och PREM. En PROM-mätning för melanompatienter testas nu i samband med införande av 
patientöversikten i INCA. Kvalitetsregistret för pankreascancer arbetar med att införa det norska 
PROM-instrumentet PACADI (Pancreatic Cancer Disease Index).  
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LÖFTE 4: ALLA PATIENTER MED CANCER I LIVETS 
SLUTSKEDE SKA FÅ LIKA GOD PALLIATIV VÅRD OAVSETT 
BOSTADSORT 
 
Data till Löfte 4 är hämtat ifrån Svenska palliativregistret (SPR), 2021-04. 
 
Bakgrund 

I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen cirka 10 000 människor, en av fyra i cancer. Svenska 
palliativregistret (SPR) är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personer 
som avlidit fick ta del av den palliativa vårdens innehåll sin sista vecka i livet.  

Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013 (Socialstyrelsen, 2013a, 
2016a) tagit fram nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. Av dessa kan åtta hämtas 
från SPR. Socialstyrelsen har fastställt nationella målnivåer för sex av de nio kvalitetsindikatorerna för att 
på så vis kunna förbättra och utveckla den palliativa vården.  

Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot, samt att bidra till att patienter 
får en god och jämlik vård. Det förutsätter att man registrerar i SPR. 

Förekomst av trycksår (grad 2–4)                                                                                 ≥ 90 % 
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel           ≥ 98 % 
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid mot smärta                         ≥ 98 % 
Dokumenterad munhälsobedömning                                                                           ≥ 90 % 
Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet                                            100 % 
Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)                                        ≥ 98 % 

Genom att regelbundet följa måluppfyllelsen för dessa indikatorer kan verksamheter upptäcka områden 
som kräver förbättring och också se förändring över tid. Gemensamt belyser dessa kvalitetsindikatorer 
kärnvärden i god palliativ vård i livets slutskede. 

I figur 18 visas siffror från SPR på täckningsgraden, som jämför juli – december 2019 (q3-q4) med juli – 
december 2020 (q3-q4). 

 
Figur 18. Täckningsgrad av inrapporterade dödsfall. Källa: SPR. 
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En marginell försämring i täckningsgraden kan ses mellan 2019 Q3 – Q4 och 2020 Q3 – Q4 i 
Jönköpings samt Östergötlands län. Dock ses istället en marginell förbättring i täckningsgrader i Kalmar 
län under samma period. 

 

Kvalitetsindikatorer  

Slutenvård  
Figur 19 visar på kvalitetsindikatorerna inom slutenvården i den sydöstra sjukvårdsregionen och jämför 
Q3-Q4 2019 med Q3-Q4 2020. Siffra och pil indikerar förändring i procentenheter jämfört med samma 
period 2019. Uppåtpilen ↑ innebär högre procent 2020 jämfört med 2019. 

Resultatet för dokumenterad munhälsobedömning visar på en försämring i hela sydöstra 
sjukvårdsregionen.  

Alla tre länsdelar har även försämrats gällande smärtskattning den sista levnadsveckan. Den största 
försämringen ses i Jönköpings län med hela 7,7 %, sedan kommer Kalmar med 5,4 %. Östergötland 
tappade endast 1,9 % jämfört med samma period förra året och har ett försprång jämfört med Kalmar 
och Jönköping upp till målnivå.  

Alla tre länsdelar har även försämrats när det gäller dokumenterat brytpunktssamtal. Där har Kalmar den 
största försämringen på hela 8,2 %, Jönköping på 3,8 % och Östergötland på 2,1 %. 

Det är marginella försämringar i alla tre regionerna vid ordinerat ångestdämpande läkemedel vid behov.  

                               

 
Figur 19. Kvalitetsindikatorerna inom slutenvården. Källa: SPR. 
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Kommun 
Figur 20 visar på kvalitetsindikatorerna inom kommunen inom den sydöstra sjukvårdsregionen och 
jämför Q3-Q4 2019 med Q3-Q4 2020. 

Smärtskattning i sista levnadsveckan har försämrats i både Kalmar och Östergötland med 6,5 % 
respektive 4,8 %. I Jönköping har den däremot förbättrats med 1,4 %. 

Marginella förändringar ses vid ordinerat ångestdämpande läkemedel vid behov och stark opioid vid 
smärtgenombrott. Östergötland och Kalmar är båda över Socialstyrelsens målnivåer medan Jönköping är 
strax under. 

Dokumenterat brytpunktssamtal har förbättrats med 4,1 % i Jönköping, men har försämrats med 1,2 % i 
Kalmar och 0,9 % i Östergötland. 

 

 
Figur 20. Kvalitetsindikatorerna inom kommuner. Källa: SPR. 

 

Specialiserad palliativ vård  
Figur 21 visar på kvalitetsindikatorerna inom specialiserad palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen och 
jämför Q3-Q4 2019 med Q3-Q4 2020. 

Siffrorna för dokumenterad munhälsobedömning den sista levnadsveckan har förbättrats med 8 % i 
Jönköping och med 1,8 % i Kalmar. I Östergötland har den dock försämrats med 4,5 %. 

Östergötland har även tappat med 8,9 % i smärtskattning den senaste levnadsveckan och Kalmar med 
4,5 %. Jönköping har dock förbättrat sig med 1,5 %. 

Ordinationer av ångestdämpande läkemedel och stark opioid att använda vid behov har försämrats 
marginellt både i Östergötland och Kalmar. Trots detta är de fortsatt över målnivå. Jönköping har 
antingen förbättrats marginellt eller legat stilla, men är också över målnivå. 
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Dokumenterat brytpunktssamtal har försämrats i Kalmar med 4,3 % och i Jönköping med 0,9 %. I 
Östergötland har det förbättrats med 0,9 %.  

Ofta är siffrorna väldigt jämna mellan de olika regionerna. Kalmar sticker dock ut när det gäller trycksår 
och smärtskattning. Detta trots att man har tappat 4,5 % på smärtskattning medan man har ökat med 
hela 7,5 % gällande trycksår. 

 

 

Figur 21. Kvalitetsindikatorerna inom specialiserad palliativ vård. Källa: SPR. 

Jämförelse mellan slutenvård, kommun och specialiserad palliativ vård  
Om man jämför slutenvård, kommunal vård och specialiserad vård ser man att den palliativa vården är 
ojämn. Man når upp till målnivå i ordination av ångestdämpande och smärtlindrande läkemedel i den 
specialiserade palliativa vården, samt i den kommunala vården (förutom i Jönköpings län där man är 
marginellt under målnivå). I slutenvården har man inte riktigt nått upp till målnivån. 

Inom slutenvården finns utrymme för förbättring, framförallt gällande smärtskattning under sista 
levnadsveckan. Den specialiserade vården är betydligt bättre på att smärtskatta.  

För dokumenterad munhälsobedömning syns inte så stor skillnad mellan slutenvård och den kommunala 
vården. Den specialiserade palliativa vården är bättre även gällande detta. 

Enligt siffrorna är kommunen bättre än slutenvården på att utföra dokumenterat brytpunktssamtal. Den 
specialiserade palliativa vården når nästan upp till målnivån 
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. 

Pågående projekt/aktiviteter 
I år kommer den regionala konferensen ”Palliation Sydöst” genomföras som en digital utbildning, den 
26 maj.  

Andra halvan av 2020 fortsatte ungefär som första på grund av Covid-19-pandemin. Många 
förbättringsarbeten är därför fortsatt uppskjutna. Dock har man under 2021 istället börjat tänka mer 
digitalt för utbildningar och möten. Covid-19 har även visat på att den palliativa vården inte är jämlik 
och att det finns många förbättringsområden att jobba vidare med. 

Den regionala processgruppen i palliativ vård, som har representanter i alla regionens länsdelar, träffas 2-
4 gånger/år. Under pandemin har man följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid mötena har 
man analyserat olikheter/likheter över våra tre regioner och fört diskussion kring Palliation ABC. Man 
har också börjat titta på olika möjligheter att öka täckningsgraden. 

 

Framtida utmaningar 
Sydöstra sjukvårdsregionens specialiserande palliativa vård är organisatoriskt uppbyggd på olika sätt. 
Därför bör fokus ligga på vårdinnehåll som kommer patienten till fördel, oavsett dödsplats. Den 
specialiserade palliativa vården är en fortsatt viktig del i att sprida kunskap till de som vårdar flest döende 
patienter, oberoende var man befinner sig i våra olika verksamheter. 

Socialstyrelsens målnivåer för kvalitetsindikatorerna ökar möjligheten till en jämlik och god vård. 
Målnivåerna är högt satta. De olika vårdformerna behöver fortsätta sträva mot att kvalitetssäkra arbetet. 
Det kan upplevas som en utmaning, att sätta upp delmål för sin egen organisation kan underlätta när det 
kommer till att nå Socialstyrelsens målnivåer.  

I den regionala palliativa processgruppen är det fortsatt fokus på kvalitetsindikatorerna, samt det 
vårdinnehåll som kommer den person som är i behov av palliativ vårt tillgodo, oavsett vårdform och 
bostadsort. 
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LÖFTE 5: ALLA SKA ERBJUDAS BÄSTA MÖJLIGA 
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH VÄLFUNGERANDE 
SCREENINGPROGRAM 
 
Prevention 

Förändringar under senaste perioden 
Den nationella arbetsgruppen (NAG) prevention har tagit fram en handlingsplan som ett komplement 
till den nationella cancerpreventionsplan som togs fram 2020. Handlingsplanen blev godkänd i oktober 
2020 och omfattar olika aktiviteter som ska stödja tre av målen i Vägen framåt: att följsamheten till den 
europeiska kodexen mot cancer ökar, att patienter som kommer till hälso- och sjukvården får 
information om och erbjuds stöd för en hälsofrämjande livsstil och att hälsofrämjande insatser följs upp 
på ett strukturerat.  

Processledaren har deltagit i återkommande möten med NAG, RCC Sydöst, samt haft möte med RPO 
hälsofrämjande. Under våren har en nulägesbeskrivning av hur förekomsten av ohälsosamma 
levnadsvanor ser ut och vilka aktiviteter som pågår i de olika regionerna tagits fram.  

På regional nivå har möte med rehabiliteringsgruppen genomförts och en sammanställning  

Pågående projekt/aktiviteter 
NAG prevention arbetar i dagsläget med att ta fram generiska texter för levnadsvanor att användas i 
olika vårdprogram inom cancerområdet. 

Samarbete med Strålskyddsmyndigheten avseende solvanor har fortsatt under hösten. En 
webbutbildning om barn och solråd framtagen för landets barnhälsovård och förskolor har tagits fram. 

NAG vårdförlopp levnadsvanor har tagit fram ett förslag på vårdprogram för ohälsosamma 
levnadsvanor som nu kommer att vara ute på remiss mellan den 15 april-15 juni. Den 16 april 2021 
kommer arbetet med att ta fram ett vårdförlopp för levnadsvanor att påbörjas. Representanter för NAG 
prevention deltar i arbetet för att integrera vårdprogrammet i olika vårdförlopp inom cancersjukvård. 
Arbetet beräknas vara klart hösten 2021.  

NAG prevention arbetar även med att uppdatera handlingsplanen Rökfritt Sverige.  

NAG prevention planerar för ett dialogmöte kring implementering av samtal om alkohol under 
cancerbehandling (cytostatika, strålning och kirurgisk behandling). Vilka hinder och möjligheter finns 
och vad behövs för att arbetet ska ske och bli hållbart över tid?  

På regional nivå pågår ett arbete med att forma en arbetsgrupp som kan driva frågorna om 
cancerprevention lokalt. Samarbete med RPO hälsofrämjande pågår.  

Framtida utmaningar 
För att minska insjuknandet i cancer och bidra till att minska ojämlikhet i hälsa, krävs att hälso- och 
sjukvården prioriterar och genrellt avsätter mer resurser till prevention och att cancerprevention, utifrån 
EU-kodex mot cancer, inkluderas i regionernas arbete. Samtidigt behöver hälso- och sjukvården, 
inklusive cancervården, arbeta systematiskt för att uppmärksamma och stödja personer med 

https://cancercentrum.se/sydost/om-oss/mal-och-inriktning/
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/maj/nu-finns-det-en-helt-ny-webbutbildning-om-barn-och-solrad-framtagen/
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ohälsosamma levnadsvanor i enlighet med Nationella riktlinjer för prevention och behandling för 
ohälsosamma levnadsvanor (NRL).  

I dag görs flera olika insatser på befolkningsnivå inom sydöstra sjukvårdsregionen som kan ha effekt på 
cancerprevention. Utmaningar för RCC Sydöst när det gäller arbetet med att förebygga cancer: 

• Fortsatt avsaknad av arenor och nätverk för samverkan kring cancerprevention på lokal nivå.   
• Utmaning när det gäller arbetet med att implementera nationella riktlinjer för prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor inom cancersjukvård: 
o bristande legitimitet för arbetet med levnadsvanor inom cancersjukvården. 
o bristande kunskap om levnadsvanors betydelse vid prevention och behandling vid 

cancersjukdom och hur levnadsvanor bör uppmärksammas inom cancervården. 
o avsaknad av rutiner för när patienter bör uppmärksammas på sina levnadsvanor, samt 

rutiner för åtgärd och dokumentation vid ohälsosamma levnadsvanor.  
o otydligt mandat för RCC Sydösts roll i implementeringsarbetet. 

 
Bröstcancerscreening 
Vi har tyvärr haft vakans på processledarposten sedan sommaren 2019.  

 

Tarmcancerscreening 
En stegvis uppstart av tarmcancerscreening i SÖSR planeras, med start september 2021. Varje 
sjukvårdsregion har fått erbjudande om att utse en region för pilotinförande redan under 2021. Den 
regionala arbetsgruppen för implementering av tarmcancerscreening i SÖSR har föreslagit ett ordnat 
införande med start/pilot i Region Östergötland (RÖ). Planen är att börja med en grupp 60-åringar och 
succesivt utvidga åldersgruppen. Piloten i RÖ kan sedan generera lärdomar för att bygga upp 
motsvarande struktur i Kalmar och Jönköping, för att kunna komma igång under 2022.   

Införande av tarmcancerscreening är en stor logistisk utmaning som kommer att kräva utbyggnad av 
koloskopikapaciteten i alla regioner. Fler koloskopister behövs och Kunskapsrådet kirurgi och cancer har 
gett i uppdrag att ta reda på framgångsfaktorer för sjukhus som har lyckats med rekrytering av 
koloskoperande sköterskor. En RCC medarbetare har fått i uppgift att intervjua koloskoperande 
sjuksköterskor, berörda enhetschefer och andra nyckelpersoner för att bilda en uppfattning om hur vi 
kan främja kompetensförsörjning inom tarmcancerscreening. 
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LÖFTE 6: REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST SKA 
PRIORITERA PATIENTNÄRA FORSKNING INOM 
CANCEROMRÅDET 
 
RCC Sydöst arbetar mot specifika mål för stöd och utveckling av klinisk cancerforskning.  

Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare med underhåll av databasen. 
Gruppen som har jobbat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum digitala möten. 
Databasen ligger på cancercentrum.se och underhålls av RCC Norr.  

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier har inte haft några 
träffar under pandemiåret då flera medlemmar haft andra arbetsuppgifter. Kontakten har dock 
upprätthållits via mail. 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  

Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 
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