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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 

Ola Magnell 
statistiker 
Ola.Magnell@regionostergotland.se 

  

mailto:Srinivas.Uppugunduri@regionostergotland.se
mailto: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 
Sydöstrasjukvårdsregionen (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 Sydöstrasjukvårdsregionens 
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) 
 

Datakälla till löfte 1 (SVF-data) är SKR:s väntetidsdatabas ”Signe” från 2022-03-10.  

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.   

 

 

Andelen patienter som fått behandling inom uppsatt målnivå har inom Sydöstra sjukvårdsregionen 
sjunkit jämfört med 2020, men ligger högre än innan pandemin startade. 2020 var ett år då cancervården 
prioriterades framför vård som ansågs kunna anstå. Värt att notera är att antalet patienter som utreds 
och behandlingsstartas inom ett SVF har ökat med ~100 patienter senaste året. Ökningen förklaras 
främst av att Region Östergötland inkluderat fler patienter än tidigare, medan Region Jönköpings län och 
Region Kalmar län inkluderat något färre än tidigare, se figur 3 nedan.  
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Måluppfyllelsen av ledtidsmålet har sjunkit för samtliga behandlingsalternativ. Att beakta är att 
cancervården varit prioriterad under pandemin, vilket kan ha påverkat resultatet, främst under 2020. 
Palliativ vård når samma nivå som innan pandemin och exspektans når nu 46 % mot 53 % innan. Alla 
övriga behandlingsalternativ når högre resultat jämfört med 2019. 
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Andel patienter som klarar väntetidsmålen för SVF varierar mycket mellan de olika diagnoserna. Under 
senaste mätperioden ses en positiv utveckling för endast tre av diagnoserna jämfört med perioderna 
innan.  

Andelen som fått vänta längre än 30 dagar har ökat för merparten av diagnoserna med undantag av 
buksarkom, som kraftigt förkortat sina ledtider. Även gynekologisk cancer, CUP och hjärntumörer har 
förbättrat sina resultat vad gäller ledtider.  
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Det totala inflödet av SVF-remisser är till antal i princip oförändrat mellan åren 2020 och 2021. Andelen 
inom ledtid har sjunkit med 5% mellan dessa år, vilket är i paritet med de nationella resultaten.  

De diagnoser som har förbättrat sina resultat för 2021 är huvud-/halscancer, hjärntumörer och cancer 
utan känd primärtumör (CUP). 

Urologisk cancer är ett område som utmanar hela riket. För diagnosen cancer i urinblåsa och urinvägar 
har dock andelen som fått vänta över 30 dagar minskat. Detta ses även inom diagnoserna buksarkom, 
CUP, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud-/halscancer och NET.    
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Figur 6. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Kalmar län, uppdelat på år och diagnosgrupp. Källa: SKRs väntetidsdatabas 

”Signe” 

Andelen som fått behandlingsstart inom angiven ledtid är relativt stabil under de tre mätperioderna. 
Andelen som väntat mer än 30 dagar har minskat senaste perioden totalt sett. För senaste mätperioden 
ses främst en förbättring inom gynekologisk cancer där andel patienter som fått behandlingsstart inom 
ledtid ökat. Även tjock- och ändtarmscancer har en positiv utveckling vad gäller ledtidsmålet. Ledtid till 
behandlingsstart för urologisk cancer är ett område som utmanar hela riket. Värt att notera är att för 
njurcancer och prostatacancer i Region Kalmar län har andel patienter inom angiven ledtid ökat senaste 
perioden. Tyvärr  har andelen patienter inom ledtid för huvud-halscancer minskat under 2021, från en 
tidigare hög andel inom målnivå. 

 



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST 

11 

 

Andelen patienter som klarat väntetidsmålen för SVF har inom Region Östergötland sammantaget 
minskat med fyra procentenheter från 41 % till 37 % under den aktuella tidsperioden. Glädjande har 
antalet som utretts via standardiserat vårdförlopp ökat med 238 personer under 2021. För vissa förlopp, 
såsom buksarkom, gynekologisk cancer, hjärntumörer, testikelcancer, huvud-halscancer samt tjock- och 
ändtarmscancer ser vi en förbättring. Hjärntumörer är det enda förloppet som når 100 %. Detta är dock 
ett litet förlopp med låg inkludering. De urologiska diagnoserna utmanar hela riket. Där har dock 
andelen patienter med cancer i urinblåsa och urinvägar samt testikelcancer som behöver vänta mer än 30 
dagar på behandling minskat. Det ses även för gynekologisk cancer. 
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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, 2022-05 

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 2021 ser vi att 
länens siffror rört sig mellan 80-95 %. Kalmar län som under 2020 var nere under 80 % har nu hämtat 
sig och stabiliserat sig kring 88 %. Både Östergötland- och Jönköpings län ligger relativt stabila över 90 
%-markeringen med en notering kring 93 % för 2021 Q4. 
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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 rört sig runt 70-80 % 
under merparten av de uppmätta  åren (2014-2021). Två nedgångar under 70 %-strecket kan dock 
påvisas, den ena under  2017 och den andra 2021 (senaste mätningarna). 

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 2018. Från 2018 till 2020 har andelen patienter som får sina fall 
diskuterade på MDK legat mellan 50-60 % för patienter med prostatacancer. Därpå ses en tydlig 
uppgång och för den senaste mätningen (2021 Q3-Q4) har vi en andel på 68 %. 

MDK för urinblåsecancer har en liknande kurva som den för prostatacancer. Från 2014 till 2021 har 
andelen ökat från 48 % till 68 %.  
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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, huvud- och halscancer samt tjock- och ändtarmscancer för hela mätperioden.  

Andelen MDK för prostatacancer har svängt en del, men på det stora hela ser vi en ökning från 38 % 
2020 Q1-Q2 till 55 % 2021 Q3-Q4. 

Andelen patienter som diskuteras på MDK för lungcancer hade i början av 2021 en andel nära 100 %, 
medan de andra tre mätningarna uppvisar ett snitt på 88 %.  

Andelen MDK för urinblåsecancer som under 2019 Q3-Q4 uppvisade en andel på 74 % (siffra tagen 
från november-rapporten) har i de senaste mätningarna tappat. 2020 Q1-Q2 var siffran 59 % och 2021 
Q3-Q4 var siffran 44 %. 
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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, eller väldigt nära 100 % för 2020-2021.  

För prostatacancer verkar andelen patienter som diskuterats på multidisciplinär konferens röra sig mellan 
80-90 %.  

Lungcancer har för de fyra senaste mätningarna legat relativt stabilt mellan 48-56 %.  

För urinblåsecancer har andelen patienter som diskuteras på MDK i Kalmar gått från 48 % 2020 till 
nivåer över 60 % för 2021. 
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Figur 12. Multidisciplinär konferens för Östergötland län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Andelen patienter som diskuteras på MDK i Östergötland för diagnoserna bröst-, tjock- och ändtarms- 
och huvud- och halscancer ligger alla på, eller strax under 100 % under 2020-2021.  

Lungcancer, som 2020 Q1-Q2 hade en siffra på 73 % har de tre senaste perioderna rört sig uppåt, varav 
de tre senaste mätningarna ligger mellan 80-90 %.  

Andelen MDK för urinblåsecancer i Östergötland har gått från 61 % första halvan 2020 till 78 % andra 
halvan 2021. För prostatacancer har siffran rört sig mellan 40-61 %.   
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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.  

 

 

Andelen patienter med cancer som har en kontaktsjuksköterska, i den Sydöstrasjukvårdsregionen 
fortsätter att uppvisa siffror över 90 %-strecket. Kalmar län ligger högst av de tre länen och rör sig nu 
ovanför 95 %-nivån. Observera att endast prostata-, urinblåse-, -bröst och lungcancer ingår i dessa 
mätningar.  
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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 har legat stabilt kring denna nivå i 
många år.  

För patienter med urinblåsecancer är andelen som har tillgång till kontaktsjuksköterska uppåtgående från 
2016 Q1-Q2 till 2021 Q3-Q4. Ökningen har gått från strax under 50 % till strax under 80 % på 5 år, dvs 
en ökning med 30 procentenheter.  
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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 (98-99 %) mellan 
2020-2021. För lungcancer har siffran legat mellan 89-97 % för tre av mätpunkterna, men uppvisar en 
något lägre siffra i den senaste mätningen (2021 Q3-Q4) på 78 %.  

För prostatacancer verkar andelen ha stabiliserat sig runt, eller strax under 90 %.  

Andelen patienter som har tillgång till kontaktsjuksköterska för urinblåsecancer i Jönköping ligger mellan 
72-83 % under de fyra mätperioderna.    
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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 som under de fyra mätperioderna legat mellan 93-97 %.  

För urinblåsecancer ser vi en stadig ökning under alla fyra mätperioderna. Från 72 % första halvan av 
2020 till 88 % andra halvan av 2021. 
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Figur 17. Kontaktsjuksköterska för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Andelen patienter med urinblåsecancer som har tillgång till kontaktsjuksköterska i Östergötlands län låg 
under första halvan av 2020 på 50 % men har sen dess rört sig uppåt och stabiliserat sig över 70 %. 

Andelen MDK för bröstcancer verkar ha stabiliserat sig kring 95-98 %-nivån. Även för prostatacancer är 
siffran hög, med siffror mellan 91-96 % under 2020-2021.  

Andelen patienter med kontaktsjuksköterska för lungcancer har legat strax över 90 % från första halvan 
2020 till första halvan 2021 och därefter minskat till 87 % andra halvan 2021. 
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Cancerrehabilitering 

 
Stimuleringsbidrag 
 
RCC Sydöst har för 2022 beviljat Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län 
bidrag på 500 000 kr  för att stimulera arbetet med cancerrehabilitering.  

I Kalmar län har bedömarteamet startat upp. Då bedömning görs att en patient är i behov av fördjupad 
utredning av rehabiliteringsbehov tas kontakt med det så kallade bedömarteamet. Man gör bedömningar 
utifrån dialog med patienten samt resultat från en hälsoskattning för cancerrehabilitering som patienten 
får fylla i samt från. 

Kontaktnät byggs och dialoger utökas i takt med införande av det nationella Min vårdplan. En 
Rehabguide har utformats i samarbete med rehabilitering och kontaktssjuksköterskor för att guida 
vårdgivare att hjälpa patienten vidare till rätt instans och på rätt vårdnivå och/eller rekommendera 
egenvård. Arbetssättet har formats i södra länsdelen och speglas nu även inom norra länsdelen, men 
inom ramen för ”mobilt rehabteam”, som är en redan befintlig verksamhet. Stimulansmedlen har 
bekostat samordnare under uppstartsprocessen. Nu finns behov av att tillsätta fortsatta stimulansmedel 
för att kunna fortsätta att utveckla bedömarteam/mobilt rehabteam. I Region Östergötland fortsätter 
arbetet med att samordna, processleda och stimulera till ett arbete som leder till en god 
cancerrehabilitering. Aktiviteterna ska framför allt genomföras av processledare för cancerrehabilitering i 
Region Östergötland. De aktiviteter som ska genomföras är bland annat: 

• Fortsatt fortbildning kring cancerrehabilitering i läkargrupper 
• Starta MDK-rehab via specialiserade cancerrehabteam/bedömarteam för rådgivning via tidigare 

bildad arbetsgrupp för cancerrehab 
• Skapa och implementera en Rehabguide kring cancerrehabilitering för de som arbetar runt 

cancerpatienten 
• Starta projekt med Mediyoga för cancerpatienter 
• Sapa strukturerat omhändertagande för patienter som löper risk att utveckla lymfödem 
• Informations- och inspirationsföreläsning för patienter som ska påbörjaonkologisk behandling 
• Teamhandledning och rehabläkarkonsult i flera av cancerteamen (övre GI Kirurgen US, Huvud-

halsteamet på ÖNH, Rehabteamet på Lungmedicinska kliniken) 
• Processkartlägga vissa diagnoser (huvud-, hals-, hjärn- och övre GI-cancerprocessen)  
• Stötta arbete med en mötesplats för cancerpatienter med engagemang och finansiering i 

civilsamhället. 

I Region Jönköpings län har arbetet med att utveckla processledning inom cancerrehabilitering för 
patientens hela vårdförlopp mellan olika vårdnivåer inte kunnat påbörjas på grund av sjukskrivning. 
Arbete pågår att se över hur förankring med primärvård kommer att gå till och vilka personer som kan 
knytas till projektet.  
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Min vårdplan 
 
Min vårdplan har införts och är igång i hela Sydöstrasjukvårdsregionen för tjock- och ändtarmscancer, 
prostatacancer och äggstockscancer  Vad gäller tumörer i centrala nervsystemet är Min vårdplan 
implementerat i Region Kalmar och Jönköpings län. I Region Östergötland har endast Neurokirurgiska 
kliniken påbörjat användandestartat. Onkologiska kliniken  inklusive Strålbehandlingen är i 
startgroparna. 

När det gäller bröstcancer har Region Kalmar län och Region Östergötland börjat använda Min 
vårdplan, medan Region Jönköpings län planerar vara klara med införandet under våren 2022. 
Sydöstrasjukvårdsregionen beräknar att även vara igång med Min vårdplan för peniscancer och 
urinblåsecancer under våren. Implementeringsarbetet med Min vårdplan för huvud- och halscancer, 
myelom och lungcancer startas nu under våren och beräknas kunna köra igång i slutet av året. 
Sammanfattningsvis ser vi att implementeringarna har genomförts med gott resultat trots utmaningarna 
som pandemin fört med sig. 

Hälsoskattning 
 
Hälsoskattningen införs på allt bredare front i Sydöstrasjukvårdsregionen koordinerat med införande av 
Min Vårdplan, för att strukturerat fånga vilka rehabiliteringsbehov patienten har. Dokumentationsmall i 
journalsystemet Cosmic är framtagen i hela sjukvårdsregionen. Arbete pågår för att möjliggöra att 
Hälsoskattningen ska kunna skickas till patienterna via Cosmic. 

 
Bäckencancerrehabilitering 
 
Under våren 2022 pågår arbete med att uppdatera den vägledninge som finns framtagen för 
bäckencancerrehabilitering och skapa en ny del kring omvårdnad i dokumentet.  
Respektive region i sydöst fortsätter sitt arbete med implementering av bäckencancerrehabilitering i 
aktuella vårdprocesser.  
På Universitetssjukhuset i Linköping används sedan tidigare multidisciplinär konferens gällande 
bäckencancerrehabilitering Remissmöjligheter till den finns för hela Sydöstrasjukvårdsregionen och 
information om denna möjlighet har förtydligats i relevanta kanaler. 

Aktiviteter utanför vården  
 
I Region Östergötland har en stiftelse startat promenadgrupp samt en träningsgrupp på Friskis&Svettis, 
som är kostnadsfri för deltagarna. Look Good Feel Better (hudvård- och makeupkurser för kvinnor 
under onkologisk behandling) har utökats i antal.  

Region Kalmar har nu kommit igång med träning hos privata aktörer och fortsätter arbetet med att 
sprida information till vårdgivare och invånare. Information på APT är erbjudna till länets alla 
hälsocentraler och information rullar på samtliga väntrumsskärmar. 

Befintligt samarbete med friskvårdsaktörer gällande träning fortsätter i alla tre regionerna. Region 
Jönköping har sedan innan ett implementerat arbetssätt och samarbete med Friskis&Svettis vad gäller 
fysiska träningsgrupper på flera ställen och tillgång till digital träning via Friskis&Svettis app.  
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Utbildningsinsatser  
 
Föreläsningar om cancerrehabilitering har genomförts under våren på kontaktsjuksköterske- och 
läkarutbildningen vid Linköpings universitet. I april anordnar RCC Sydöst en digital halvdagsutbildning i 
komplementär och integrativ medicin. På Utvecklingskraft cancer i maj håller processledarna i 
cancerrehabilitering i seminariet kring cancerrehabilitering – inspiration från sjukvårdsregionen. Den 
nationella arbetsgruppen för implementering av cancerrehabilitering arbetar med att ta fram 
webbutbildningar riktade till primärvården samt strukturerad behovsbedömning förcancerrehabilitering. 
Detta beräknas vara klart till hösten. 

 

Uppföljningsenheten för vuxna efter barncancer 
Uppföljningsenheten för vuxna efter barncancer (UFE) har, utifrån den nationella cancerstrategin från 
2009, uppdraget att i Sydöstrasjukvårdsregionen verka för förlängd överlevnadstid och förbättrad 
livskvalitet hos vuxna som genomgått behandling för cancer i barndomen. UFE har en roll som 
kompetenscentrum för vuxna som haft cancerbehandling i barndomen, vårdgivare och andra 
samhällsaktörer. I Sydöstrasjukvårdsregionen beräknas det finnas cirka 1000 vuxna individer som haft 
cancer i barndomen, och dessa individer blir allt fler. 

UFE:s uppdrag bidrar till måluppfyllelse inom flera olika löftesområden för den specifika målgruppen, 
utifrån synsättet att uppföljning är en viktig del i vårdförloppet. 

UFE är organiserad under onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping men träffar 
individer från hela Sydöstrasjukvårdsregionen.  

UFE:s verksamhet utgår från en gemensam basstandard för uppföljningsmottagningar i Sverige och det 
nyligen reviderade nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. 

 

Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer  
 
Basstandarden innebär att tidigare barncancerpatienter vid 18 års ålder ska ha kännedom om UFE och 
remitteras dit för ett besök vid 25 års ålder. Individer med större behov ska erbjudas besök tidigare än så. 
Besöket innebär en genomgång av tidigare barncancerdiagnos, dess behandling och risk för sena 
komplikationer. Behovet av uppföljning för den enskilda individen bedöms och en rekommendation av 
lämplig uppföljning lämnas, både muntligt och skriftligt. Uppföljning kan gälla neurokognition, andra 
organfunktioner eller vara av psykosocial karaktär. Uppföljningen registreras i kvalitetsregistret Svenska 
arbetsgruppen långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB). 

Eftersom UFE-verksamheten i Sydöstrasjukvårdsregionen endast funnits i ett år är många individer 
betydligt äldre än 25 år vid UFE-besöket, men de har aldrig tidigare tagit del av uppföljning i vuxen 
ålder. Besöken sker ofta som teambesök hos läkare och sjuksköterska. UFE har tillgång till kurator och 
neuropsykolog. Majoriteten av besöken är digitala. Under första året har ca 100 individer genomgått 
kartläggning och fått uppföljningsrekommendationer. 90 % av dessa har själva kontaktat enheten efter 
informationsbrev, övriga har remitterats från andra vårdgivare. 

Forskning inriktad på registerstudier vid långtidsuppföljning av barncancer och livskvalitet efter 
onkologisk behandling i barndomen pågår nationellt och lokalt. Utmaningar för framtiden är att nå ut till 
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målgruppen; att göra UFE:s verksamhet känd för individer och vårdgivare i hela 
Sydöstrasjukvårdsregionen.  

Erfarenheten efter ett års verksamhet är att det finns omfattande rehabiliteringsbehov för individer långt 
efter genomgången cancerbehandling, och att UFE:s uppdrag inte sträcker sig längre än till kartläggning 
av detta. En annan erfarenhet efter första året är att strukturen att fortsatta, ibland livslånga, kontroller 
av organfunktioner ska utföras av andra vårdgivare, behöver förankras. Arbetssätt för livslång 
strukturerad uppföljning behöver utarbetas tillsammans med flera olika vårdgivare i hela 
Sydöstrasjukvårdsregionen. Båda dessa erfarenheter är utmaningar för framtiden. För mer info om 
’Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer’ följ denna länk. 

 

Patient- och närståenderådet (PNR) 
Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som just nu utgörs av 16 
patient- och närståenderepresentanter, 7 kvinnor och 9 män. 10 av dessa är från Östergötland, 3 är från 
Kalmar och 3 från Jönköping. Huvuduppgiften är att bevaka patientperspektivet i utvecklingen av 
framtidens cancervård. PNR har två platser i RCC Sydösts ledningsgrupp och finns med i de flesta 
processgrupperna, i många av RCCs utvecklingsprojekt samt deltar vid utbildningar och konferenser 
som RCC Sydöst organiserar, t.ex. kontaktsjuksköterske-utbildningen och utvecklingskraft cancer-
konferensen. Under 2021 har några medlemmar lämnat PNR, men vi har också fått in några nya.  

Två medlemmar (ordförande och vice ordförande) är också med i Nationella arbetsgruppen för 
patientsamverkan(NAP), där man driver nationella frågor och arbeten. NAP träffar också RCC i 
samverkan två gånger per år.  

Under 2022 planerar PNR att ha både digitala och fysiska möten. 

 

Patientrapporterade data  
RCC Sydöst arbetar för att patienternas egenrapporterade symtomskattningar och hälsorelaterade 
livskvalitet (PROM) samt erfarenheter (PREM) tas tillvara inom vården.   

RCC Sydöst stödjer den nationella PREM-mätning som följer upp patienternas erfarenheter av att 
utredas enligt standardiserade vårdförlopp. Från 2022 är mätningen åter obligatorisk efter att ha varit 
valfri under två år. Samtliga regioner i sydöst har dock deltagit i mätningen även under de år då det varit 
valfritt. Resultat från 2021 och tidigare år finns på patientenkat.se samt cancercentrum.se. Ett 
vetenskapligt arbete som undersöker effekten av covid-19-pandemin är under arbete och beräknas 
färdigställas under våren.  

RCC Sydöst arbetar även med stöd till kvalitetsregistren i implementering och användande av PROM 
och PREM. Exempelvis testas nu en PROM-mätning för melanompatienter i samband med införande 
av patientöversikten i INCA. RCC Sydöst stöder också European Organisation for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) i sitt arbete med att ta fram ett nytt formulär för uppföljning av 
melanompatienter som går på onkologisk behandling. Kvalitetsregistret för pankreascancer arbetar med 
att införa det norska PROM-instrumentet PACADI (Pancreatic Cancer Disease Index). Testning har 
pågått under vintern och arbetet kommer att utvärderas i vår.  

  

file://lio.se/Gemensam/CVU/07%20Verksamhetsomr%C3%A5den/Regionalt%20cancercentrum%20syd%C3%B6st/05%20Projekt/%C3%85terkommande/Resultatredovisningen/F%C3%A4rdigst%C3%A4llda%20rapporter/2022_1/Samlad/Nationellt%20v%C3%A5rdprogram%20l%C3%A5ngtidsuppf%C3%B6ljning%20efter%20barncancer
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LÖFTE 4: ALLA PATIENTER MED CANCER I LIVETS 
SLUTSKEDE SKA FÅ LIKA GOD PALLIATIV VÅRD OAVSETT 
BOSTADSORT 
 
Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett 
bostadsort 

Bakgrund 
I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen ca 10 000 människor, en av fyra i cancer. Svenska 
palliativregistret (SPR) är det enda kvalitetsregister i världen som på patientnivå mäter i vilken grad 
personen som avlidit fått ta del av den palliativa vårdens innehåll sista veckan i livet. 

För att kunna förbättra och utveckla den palliativ vården används kvalitetsindikatorer med målnivåer. 
Det är Socialstyrelsen som i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013 har tagit fram nio 
kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. Syftet är att ge hälso- och sjukvården tydliga 
kvalitetsmål att arbeta mot samt att bidra till att patienter får en god och jämlik vård. Detta förutsätter att 
alla registrerar i Svenska Palliativregistret. Sex indikatorer kan fångas via registrering i Svenska 
Palliativregistret. De ses här nedan tillsammans med målnivå: 

 

 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 % 
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Nedan visar siffror från palliativregistret som jämför juli – december 2020 med juli – december 
2021: 
 

Täckningsgrad 2020 q3 – q4 och 2021 q3 – q4 

 
 

Det ses en försämring i täckningsgraden över hela sydöstra sjukvårdsregionen mellan 2020-06-12 och 
2021-06-12. Störst är försämringen i Jönköping där det ses en försämring på 7,52 % följt av Kalmar på 
5,26 %. Östergötland som hade störst försämring första halvåret har endast försämrats med 2,7 %.  

 

Kvalitetsindikatorer  
 
Bilden nedan visar på kvalitetsindikatorerna. Mörkblått är Östergötland, gult är Kalmar och ljusblå är 
Jönköping. Siffra och pil indikerar förändring i procentenheter jämfört med samma period 2020. Uppåt-
pilen ↑ innebär högre procent 2021 jämfört med 2020. 

 

Kommun 
 
Överlag är siffrorna i kommunerna förbättrade 2021 Q3-Q4 jämfört med 2020 Q3-Q4. Störst 
förbättring visar siffrorna för hur många som smärtskattats den sista levnadsveckan i Östergötland. 
Smärtskattningen har ökat med hela 8,9 %. I Jönköping har smärtskattningen ökat under samma period 
med 5,2 %. Kalmar har också ökat sin smärtskattning med 2,3 %.   

Dokumenterat brytpunktssamtal har också förbättrats i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Störst 
förbättring är det i Östergötland med 3,6 % tätt följt av Jönköping på 3,0 % och Kalmar på 2,9 %.  
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Störst försämring visar siffrorna för parametern avliden utan trycksår. Där är Jönköping sämst med en 
försämring på hela 3,1 %. Östergötland har försämrats med 1,6 % medan Kalmar har försämrats 
marginellt (0,1 %). 

 

 

 

Slutenvård  
Bilden nedan visar på resultatet inom slutenvården.  

Resultatet visar på en förbättring överlag detta trots att det är en försämring på dokumenterad 
smärtskattning både i Östergötland och Kalmar, 1,6 % respektive 0,8 %. Där emot har Jönköping 
förbättrat sin smärtskattning med hela 5,6 %. Trots det är det mindre än 40 % av personer som avlider 
inom slutenvården i region Jönköpings län som smärtskattas den sista levnadsveckan. 

Dokumenterat brytpunktssamtal har förbättrats i Kalmar med 3,8 % men har försämrats med 2,6 % i 
Jönköping och 0,3 % i Östergötland.  

Jämförelsevis är det fortsatt bättre vård inom kommunen jämfört med slutenvården detta trots att 
slutenvården har förbättrats överlag med hela 18,5%.  
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Specialiserad palliativ vård  
Inom den specialiserade palliativa vården har siffrorna förändrats marginellt. Dock har Jönköping 
förbättrat siffrorna för avliden utan trycksår med hela 6,8 % följt av Östergötland med 3,2 %. Kalmar 
har dock försämrats med 2,4 %.  

Dokumenterad smärtskattning har försämrats över hela regionen. Störst försämring är Jönköping som 
har tappat med hela 9,4 %. Kalmar har tappat 6,7 % medan Östergötland endast har tappat 0,6 %.   

Dokumenterat brytpunktssamtal har ökat över hela regionen. Störst ökning är det i Jönköping med 2,9 
% medan Östergötland ökade med 1,5 % och Kalmar med 0,3 %.  
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Jämförelse mellan slutenvården, kommun och specialiserad palliativ vård 
 
Om man jämför slutenvård, kommunal och specialiserad palliativ vård ser man att den palliativa vården 
är fortsatt ojämn. Det är fortsatt jämnt mellan specialiserad och kommunal palliativ vård. Trots det så 
har den specialiserade palliativa vården försämrats mycket när det kommer till dokumenterad 
smärtskattning. Slutenvården ligger fortfarande efter men har förbättrats.  

Pågående projekt/aktiviteter 
 
Den regionala konferensen ”Palliation Sydöst”, där personer som är intresserade av att utöka sin 
kunskap i palliativ vård träffas och utbyter erfarenheter, kommer att äga rum den 20 oktober i 
Linköping.  

Sakta men säkert börjar förbättringsarbeten komma igång igen efter pandemin. Man har börjat att hålla 
ombudsträffar över hela sydöstra regionen. Det är först nu om en del nätverksträffar har fått hållas, 
vilket har varit väldigt uppskattat.  

I år fick Palliativ vård en plats vid Utvecklingskraft Cancer som ägde rum den 11 maj. Kristina 
Gustafsson specialistläkare i palliativ medicin och rehabiliteringsmedicin, Specialiserad sjukvård i 
hemmet (SSIH) Jönköping, pratade med ämnet Hur identifierar vi personer som har palliativa vårdbehov 
och hur kan vi få till en tidig inklusion till palliativ vård? Det blev ett uppskattat inslag.  

Den regionala processgruppen i palliativ vård, som har representanter i alla regionens länsdelar samt 
patient- och närståendeföreträdare, träffas 4 gånger/år. Nu under pandemin har man följt 
Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vid mötena har man analyserat täckningsgraden och 
diskussion kring Palliation ABC samt olikheter/likheter över regionerna. 

Framtida utmaningar 
 
Sydöstra sjukvårdsregionens specialiserade palliativa vård är organisatoriskt uppbyggd på olika sätt. 
Därför bör fokus ligga på vårdinnehållet som kommer patenten till fördel, oavsett dödsplats. Den 
specialiserade palliativa vården har en fortsatt viktig del i att sprida kunskap till de som vårdar flest 
döende patienter oberoende var i de olika verksamheterna man är organiserad. 

För att kunskapen ska komma alla patienter tillgodo bör det rådgivande uppdraget bli tydligare. 

I den regionala palliativa processgruppen fortsätter fokus att vara täckningsgrad och 
kvalitetsindikatorerna samt det vårdinnehåll som kommer den person som är i behov av palliativ vård 
tillgodo, oavsett vårdform och bostadsort. 

Socialstyrelsens målnivåer som är satta på kvalitetsindikatorerna ökar möjligheten till en jämlik och god 
vård. Trots att målnivåerna är högt satta behöver de olika vårdformerna fortsätta strävan att 
kvalitetssäkra arbetet. Detta kan upplevas som en utmaning. Att man sätter upp egna delmål för sin 
organisation kan underlätta att nå målnivåerna.  
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LÖFTE 5: ALLA SKA ERBJUDAS BÄSTA MÖJLIGA 
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH VÄLFUNGERANDE 
SCREENINGPROGRAM 
 
Prevention 

Förändringar under senaste perioden 
 
Sedan hösten 2021 har processledaren deltagit i digitala möten med NAG prevention varannan vecka 
samt haft möten med representanter från kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringsgruppen såväl i 
Östergötland som på nationell nivå. Preventionsgruppen har bidragit med generella texter om 
levnadsvanor i vårdprogramsmallen och i mallen för standardiserade vårdförlopp i cancervården (SVF) 
samt gett förslag till nya texter till vårdprogram cancerrehabilitering. Under våren har NAG prevention 
genomfört fyra webbinarier med fokus på alkohol och cancer. De  har inlett ett samarbete med flera 
olika nationella aktörer för att sprida kunskap om EU kodex med fokus på alkohol och cancer. NAG 
prevention har tillsammans med cancerfonden och fyra professionsföreningar tagit fram sex 
utbildningsfilmer om levnadsvanor; tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor, fysisk aktivitet, solvanor samt 
övervikt respektive obesitas. Dessutom har man tagit fram ytterligare två som kan användas för 
introduktion respektive summering av utbildningen. Utbildningen vänder sig i första hand till hälso- och 
sjukvårdspersonal som arbetar inom primärvården. Under våren genomförde NAG prevention även ett 
webbinarium där resultatet från NOVUS-undersökningen Cancerprevention i primärvård presenterades.  

Processledaren har även deltagit på möte med PRO hälsofrämjande och Hälsorådet i Östergötland.  
NAG prevention har fortsatt sitt samarbete med Strålskyddsmyndigheten. 

Pågående projekt/aktiviteter 
 
NAG prevention kommer att fortsätta samarbetet med andra nationella aktörer för att sprida kunskap 
om sambandet mellan alkohol och cancer dels till befolkning och dels till hälso-och sjukvård.  De 
kommer även att fortsätta samarbetet med strålskyddsmyndigheten.  

Under hösten kommer filmer om cancerprevention i primärvården att spridas.  

NAG prevention har två representanter som kommer att fortsätta delta i NAG vårdförlopp 
levnadsvanor där man arbetar  med att ta fram moduler kring levnadsvanor som kan kopplas på olika 
vårdförlopp inom cancersjukvård. Detta arbete kommer att pågå till och med årsskiftet 2022/2023. 

Framtida utmaningar 
 
En av de stora utmaningar som kommer att påverka arbetet för NAG prevention under hösten är att två 
av medlemmarna kommer att gå på föräldraledighet till sommaren och att en kommer att lämna 
temagruppen. Det kommer att påverka arbetet i gruppen och kommer att kunna göra att arbetet stannar 
av lite.  

Den största utmaningen för NAG prevention ligger i att nå de grupper som har störst behov, så att de 
insatser som görs bidrar till att minska skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper. Det finns 
en stark koppling till socioekonomi när det gäller riskfaktorer för cancer och andra livsstilsrelaterade 

https://static-files.cancerfonden.se/Novusrapporten%202022.pdf
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sjukdomar. För att minska insjuknandet i cancer och bidra till att minska ojämlikhet i hälsa, krävs dels 
breda satsningar på befolkningsnivå i samverkan med olika aktörer både på nationell och regional nivå 
och dels att hälso- och sjukvården prioriterar och avsätter resurser för det befolkningsinriktade arbetet 
med cancerprevention, med utgångspunkt i EU-kodex mot cancer. En utmaning med 
befolkningsinriktat arbetet är att hitta kanaler för att nå befolkningen utan att det tas emot på ett negativt 
sätt.  

Det krävs också att hälso- och sjukvården arbetar systematiskt för att uppmärksamma och stödja 
personer med ohälsosamma levnadsvanor i enlighet med Nationella riktlinjer för prevention och 
behandling för ohälsosamma levnadsvanor (NRL). Utmaningar i arbetet med att implementera 
vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor är bland annat att få legitimitet för arbetet i alla 
professioner, att arbetet med levnadsvanor dokumenteras på ett liknade sett och att arbetet följs upp 
inom hälso- och sjukvården.  

 

Tarmcancerscreening 

Förändringar under senaste perioden 
 
Införandet av tarmcancerscreening i Sydöstrasjukvårdsregionen pågår. Region Östergötland startade upp 
oktober 2021, Region Jönköpings län i februari 2022 och Region Kalmar län planerar start september 
2022.  
Screeningen införs successivt och startar med en till två åldersgrupper för att sedan utökas till hela den 
aktuella ålderskategorin inom fem år efter start. Tarmcancerscreening omfattar alla invånare mellan 60 
och 74 år och de ska komma att erbjudas provtagning vartannat år. Regionerna har stöd av ett 
gemensamt kallelsekansli (GSK) -  ett nationellt kallelsekansli för tarmcancerscreening med sin placering 
på RCC Stockholm Gotland. 
Utifrån nationella uppgifter så räknar man med ca 70% deltagande. Ca 30-40%av deltagarna beräknas få 
konstaterat att de har polyper varav några beräknas vara förstadier till cancer (”hög dysplasi”). 5-8 % 
beräknas få en cancerdiagnos. 

Pågående projekt/aktiviteter 
 
Region Östergötland kommer under 2022 inkludera ytterligare tre åldersgrupper. Region Jönköping 
startade upp i februari 2022 och inkluderar då två åldersgrupper. Region Kalmar planerar och förbereder 
sig för uppstart i september 2022. 
Informations- och erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt mellan de tre regionerna i 
Sydöstrasjukvårdsregionen men även nationellt.  
2022 kommer ett nationellt vårdprogram för tarmcancerscreening att publiceras. 

Framtida utmaningar 
Att införa tarmcancerscreening och utöka till att omfatta hela målgruppen är en stor logistisk utmaning. 
Det kommer att kräva att man kan utöka och bibehålla koloskopikapaciteten i alla regioner. Fler 
koloskopister behövs och det är viktigt att främja kompetensförsörjning inom tarmcancerscreening 
genom utbildning, task shifting och rekrytering. Det är även viktigt att se till att det finns tillräckligt med 
ändamålsenliga lokaler. 
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Cervixcancerscreening  
Förändringar under senaste perioden  

I augusti 2021 år  införde Region Östergötland självprovtagning av HPV (humant papillomvirus) för 
kvinnor mellan 23 och 64 år. När det är dags för självprovtagning får man ett brev, antingen till sin 
digitala brevlåda eller via post. I brevet framgår hur man beställer ett test. Testet skickas sedan in till ett 
laboratorium för analys. När provet är klart får man svar i sin inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster. 
Vanligtvis tar det upp till 28 dagar. 

Det är nu viktigt att RCC Sydöst följer upp deltagandet för självprovtagning HPV i Region Östergötland. 
Hittills har ca  45% av de som kallats beställt hem sina självtester och ca 30% av de som kallats har 
skickat in självtestet för analys. 

2021 års täckningsgrad för åldersgruppen 23-70 år var 81.1% i Sydöstrasjukvårdsregionen. Fördelat över 
regionerna var siffrorna78.8% för Östergötland, 82.3% för Jönköping och 83.8% för Kalmar. 
Täckningsgraden skiljer sig också mellan kommunerna.  

Högst i Sydöstrasjukvårdsregionen ligger Habo kommun, som har en täckningsgrad på 86.8%, och lägst 
ligger Kinda kommun med en täckningsgrad på 70.1%. 

Det nationella målvärdet är 85%. 

Pågående projekt/aktiviteter  
 

I början av juni  2021 fattade Sydöstrasjukvårdsregionen beslutet att ställa sig bakom det  nationella 
forskningsprojektet Utrotning av livmoderhalscancer. RCC Sydöst tilldelades uppgiften att driva 
projektet på regional nivå och anställde den 1 september en projektledare för detta. Projektet ska erbjuda 
kostnadsfri HPV-vaccination till kvinnor 23-26 års(födda 94-98) ålder med 9-valent HPV-vaccin. I 
Sydöstrasjukvårdsregionen handlar detta om ca  31800 kvinnor. Dels att identifiera kvinnor med högst 
risk för livmoderhalscancer och erbjuda självprovtagning. 

Arbetet med implementeringen pågår i samtliga tre regioner och förhoppningen är att kunna påbörja 
vaccinationerna under höstterminen 2022.  

Framtida utmaningar  
 
För att upptäcka livmoderhalscancer tidigt och få behandling är det viktigt att kvinnorna hörsammar sina 
kallelser och går på kontroll alternativt beställer och skickar in sitt självtest. Sydöstrasjukvårdsregionen 
har en lägre täckningsgrad i vissa av kommunerna men också en varierande täckningsgrad inom enskilda 
kommuner. Exempelvis har Linköping en genomsnittlig täckningsgrad på 80.5 % men har en påtagligt 
lägre täckningsgrad i vissa utsatta områden, exempelvis i Skäggetorp (69,2 %) och Ryd (62,5 %). 
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Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Förändringar under senaste perioden 
 
Region Jönköpings län  genomför ett pilotprojekt som en del i det nationella arbetet med organiserad 
prostatacancertestning (OPT). Målet är att ta fram en process inom OPT som i så hög grad som möjligt 
är digitaliserad. Framtagen process ska kunna omsättas i övriga regioner i Sydöstrasjukvårdsregionen.  
Projektledare för pilotprojektet i Region Jönköping är utsedd och projektorganisation är formerad. 
Piloten planeras att starta upp Q4 2022.  

Pågående projekt/aktiviteter 
 
I OPT-projektet i Region Jönköping pågår arbetet med förberedelser inför uppstart av piloten. Projektet 
bedrivs i två delar - en verksamhetsdel (arbetssätt, kommunikation, samverkan) och en IT-del 
(digitalisering så långt som möjligt fram till och med att invånare får PSA-svar). Projektet inhämtar 
kunskap och erfarenhet från andra regioner i Sverige som arbetar med OPT, bl.a. Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne. Projektet deltar i nationella forum och berörda parter i Region 
Kalmar och Region Östergötland informeras kontinuerligt. 

Framtida utmaningar  
 
En utmaning är att finna digitala lösningar inom OPT-processen som möjliggör att invånarna är aktiva 
och delaktiga och som samtidigt är resurseffektiva för vården. Det är också viktigt att Region Kalmar 
och Region Östergötland får information om och genomför de förberedelser som krävs för att kunna 
tillämpa framtagen process i pilotprojektet. 
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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.  

Underhållsarbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare. Gruppen som har 
jobbat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum digitala möten. Databasen ligger på 
RCC:s webbplats och underhålls av RCC Umeå.  

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier har inte haft några 
träffar under 2021, eftersom många av forskningssjuksköterskorna har haft andra arbetsuppgifter. 
Kontakt via e-post har tagits för att upprätthålla kontakten. 
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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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