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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 formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare. 

 

Alla cancerpatienter 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.  

 

Nytt i rapporten 
Nytt från och med årets resultatredovisning är att väntetiderna för löfte 1 är hämtade från 
standardiserade vårdförlopp (SVF) – Signe-databasen. Tidigare togs data från kvalitetsregistren och 
inkluderade endast fem diagnoser. Nu inkluderas samtliga diagnoser som ingår i SVF. Undantaget är 
diagnoser som är nationellt nivåstrukturerade, icke jämförelsebara eller där antalet understiger 10. 
Målnivån avser tiden från välgrundad misstanke till behandlingsstart och är olika antal dagar för olika 
diagnoser. Gemensamt för diagnoserna är att 80 % ska behandlas inom den uppsatta målnivån. 

För löfte 2 är data likt tidigare från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på 
multidisciplinär konferens (MDK). Nytt är att urinblåsecancer är tillagd till de tidigare inkluderade 
diagnoserna bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm- samt prostatacancer (högrisk). 

För löfte 3 är nu andel som har en kontaktsjuksköterska tillagd som kvalitetsindikator. Diagnoserna som 
ingår är prostata-, urinblåse-, bröst- samt lungcancer. Det är de diagnoser som har jämförbar data. 
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SAMMANFATTNING AV LÖFTEN 
Standardiserade vårdförlopp: En redovisning av resultaten av standardiserade vårdförlopp finns nu på 
cancercentrum.se. https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/ 

 
Löfte 1 
Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF) – Signe-databasen. Nu 
inkluderas samtliga diagnoser som ingår i SVF. Undantaget är diagnoser som är nationellt 
nivåstrukturerade, icke jämförelsebara eller där antalet understiger 10. Målnivån avser tiden från 
välgrundad misstanke till behandlingsstart och är olika antal dagar för olika diagnoser. Gemensamt för 
diagnoserna är att 80 % ska behandlas inom den uppsatta målnivån. 

Mätningen i denna rapport redovisas från och med 2017 då de flesta av de standardiserade 
vårdförloppen hade kommit igång med registreringen i Signe-databasen. 

I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas cirka 40 % av patienterna inom den uppsatta målnivån. I Kalmar 
är det högst andel med 53 %, därefter kommer Jönköping med 39 % och lägst andel hittas i 
Östergötland med 28 %. Värt att notera är att både Jönköping och Kalmar har förbättrat sina resultat 
sedan 2018 Q3-Q4 medan Östergötland har försämrat sitt.  

För de olika diagnoserna varierar uppfylld målnivå mellan 24-51 %. Totalt sett ligger siffran på 38 % för 
alla diagnoser för 2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 vilket är i samma nivå som för 2017-07-01 t.o.m. 2018-
06-30. 

 

Löfte 2 
Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens 
(MDK). Sammantaget över tid ser vi en förbättring under hela tidslinjen fram till 2019, med en 
stabilisering kring 90 % för Östergötland och Kalmar. Samma gäller för Jönköping, men här har trenden 
inte stannat av utan andelen MDK fortsätter att öka och ligger första halvåret 2019 på 95 %. Rutinen är 
väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och halscancer.  Inom lungcancervården har 
andelen patienter som får sina fall diskuterade på MDK länge legat kring 75 %, men nu ses en tydlig 
minskning sedan 2017. För urinblåsecancer syns en positiv trend mellan 2017-2018 följt av en 
nedåtgående trend fram till första halvan av 2019. Prostatacancer, som haft en stadig ökning sedan 2014, 
men som vid förra avläsningen 2018 (Q3-Q4) började avta ser nu ut att öka igen.  

 

Löfte 3 
Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela 
vårdkedjan. Det är något som alla patienter ska erbjudas enligt den nationella cancerstrategin. I sydöstra 
sjukvårdsregionen är det sedan 2018 cirka 90 % som har en kontaktsjuksköterska för de diagnoser som 
ingår i denna mätning (prostata-, urinblåse-, bröst- och lungcancer). I början av 2016 var denna andel ca 
80 %. För bröstcancer har nästan alla patienter en kontaktsjuksköterska. För prostatacancer, som 
fortsätter sin positiva trend ses nu för första gången en andel på över 90 %. För lungcancer syns en 
tillbakagång till cirka 85 % för 2019 (Q1-Q2). För urinblåsecancer ligger siffran en bit under de andra, 
där har ca 65 % av patienterna en kontaktsjuksköterska.  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/


6 

Det reviderade vårdprogrammet för cancerrehabilitering godkändes för publicering i februari 2019. 
Revidering av nationellt vårdprogram cancerrehabilitering har startat och ska publiceras 2021.  

Under hösten har medarbetare från RCC föreläst kring cancerrehabilitering både på läkarutbildningen 
termin 7 och för ST-läkare.  

Gemensam temadag för sydöstra sjukvårdsregionen intresserar huvudsakligen kontaktsjuksköterskor och 
är ett tillfälle att nå ut med information och skapa nätverk. I Östergötland hölls en första nätverksträff 
för kontaktsjuksköterskor i september med fortsatt planering att kalla till nätverksträff en gång per 
termin.  

Under våren 2019 fick RCC i samverkan en utvärdering där syftet var att samla in patienters och 
vårdpersonals synpunkter på gällande Min vårdplan på 1177.se. Baserat på resultatet har RCC i 
samverkan beslutat ta ansvar för att etablera en nationell förvaltning av patientinformation till Min 
vårdplan samt att vara utgivare av nationella Min vårdplaner på 1177.se. Arbetet med att ta fram 
nationella Min vårdplan för de olika diagnoserna påbörjas parallellt.  

Under slutet av sommaren och hösten skedde en riktad utbildning till primärvården i Jönköpings län och 
på Läkarutbildningen i Linköping gällande bäckenrehabilitering. Arbete sker i samarbete med processen 
cancerrehabilitering kring gemensamma frågor till exempel behovsbedömning och Min Vårdplan. 

Region Jönköping har under ett års tid genomfört ett projekt med fysisk aktivitet för patienter under och 
efter cancerbehandling. Projektet är ett samarbete mellan Folkhälsoavdelningen, Rehabiliteringscentrum, 
Onkologkliniken, Smålandsidrotten och Friskis & Svettis. I Östergötland har ett friskvårdsprojekt för 
personer som har behandlats för cancer påbörjats i början av oktober på Friskis & Svettis i Norrköping, 
Medley i Linköping och Korpen i Motala.  

Processledare för cancerrehabilitering arrangerar årligen en temadag som vänder sig till berörda 
professioner, patientrepresentanter och chefer. Årets temadag handlade denna gång om hälsosamma 
levnadsvanor vid cancer. 

Under året har RCC Sydöst haft regionala stödteamsmöten med varje processledare, där 
cancerrehabilitering finns med på agendan för att följa upp hur rehabiliteringens olika delar fungerar och 
vilket stöd som behövs. 

I september hölls ett möte med företrädare från alla verksamheter som bedriver cancervård i Region 
Östergötland om specialiserat cancerrehabiliteringsteam i RÖ. Syftet var att ge inspiration och sondera 
behovet av skapande av specialiserat cancerrehabiliteringsteam i RÖ. 

Patient och närstående rådet (PNR) träffas regelbundet och rekryteringen har under året varit god. 

Arbetet i Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP) fortsätter. 

En rapport för SVF PREM finns på RCCs websida och resultaten från mätningen kan följas löpande på 
https://patientenkat.se/sv/.  

Resultat för PROM-mätningen i Melanomregistret finns publicerat i British Journal of Dermatology. 

Pankreasregistret arbetar med att påbörja PROM-mätning med PACADI-instrumentet.  

 
  

https://patientenkat.se/sv/
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Löfte 4 
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad 
personen som avlidit fått ta del av den palliativa vårdens innehåll under sista veckan i livet. 
Täckningsgraden i det Svenska palliativregistret ligger i sydöstra sjukvårdsregionen runt 65 %. 

Den regionala konferensen ”Palliation sydöst” ägde rum den 9 oktober 2019, med tema ”Utmaningar 
inom palliativ vård”. Det var ca 250 deltagare från kommun, landsting från olika professioner. 

Det pågår flertalet förbättringsarbeten och projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen. Novatavlan, som är 
en teknisk plattform som möjliggör ett digitalt arbetssätt, ska införas i Östergötland samt Region 
Jönköping på några av deras slutenvårdsavdelningar 

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både regioner och kommuner i 
den sydöstra sjukvårdsregionen, fortsätter att träffas och analysera kvalitetsindikatorerna. Vidare förs 
diskussion kring dokumentation, etiska dilemman och webbutbildning. Delar av processgruppen har 
bjudit in sig till både kommuner och regioner för att informera om vad god palliativ vård är.  

Kvalitetsindikatorerna och dess höga målnivåer stärker den palliativa vården och ökar möjligheten till en 
jämlik och god vård. I den sjukvårdsregionala palliativa processgruppen fortsätter fokus att vara 
kvalitetsindikatorerna och det vårdinnehåll som kommer den palliativa patienten tillgodo, oavsett 
vårdform och bostadsort. 

 

Löfte 5 
Under tidig höst 2019 har Kalmar och Linköping implementerat det nationella vårdprogrammet i 
cervixcancerprevention, Jönköping kom igång redan i början av 2018. 

Från Nationella kvalitetsregistret rapporteras fortsatt stigande täckningsgrad i sydöstra 
sjukvårdsregionen. 

Under 2020 kommer Ineras projekt Screeningstöd livmoderhals att starta en pilotstudie. Målet är att man 
senare under året ska kunna införa screeningstödet med syfte att kallelsegrundande 
screeningsinformation ska kunna delas nationellt. 

Sedan 2017 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att HPV-vaccination ska erbjudas även för 
pojkar. Från hösten 2020 har regeringen nu budgeterat för denna vaccination vilket väntas leda till en 
reducering av antalet livmoderhalscancrar ytterligare jämfört med då enbart flickor vaccineras.  

Incidensen av livmoderhalscancer fortsätter öka under perioden 2015-2017 jämfört med tidigare år, 
ökningen ses i hela sydöstra regionen. Arbetet med att förhindra uppkomsten av livmoderhalscancer 
måste fortsätta. 
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Löfte 6 
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. 
Databasen ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC Umeå.  

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier hade en 
nätverksträff den 23 oktober 2019. Det var 13 forskningssjuksköterskor från hela sjukvårdsregionen som 
deltog. 

Resultat från den PROM-mätning som genomförts i melanomregistret har publicerats i British Journal of 
Dermatology och huvudfyndet i studien visar att den hälsorelaterade livskvaliteten är högre hos patienter 
med melanom tunnare än 2mm jämfört med patienter med melanom tjockare än 2mm. Detta trots att 
behandlingssätt ändras vid 1mm. Vår studie visar på vikten av att använda PROM både i det kliniska 
arbetet för att fånga patientens unika behov och i långtidsuppföljning via register för att se effekter på 
gruppnivå. 
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LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor 
(om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 
 

 

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

2019-10-31. 

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. I sydöstra sjukvårdsregionen uppnår cirka 40 % den uppsatta målnivån. I figur 1 syns en negativ 
trend för Jönköping och Östergötland. I Kalmar har en förbättring skett sedan Q3-Q4 2017 med runt 10 
%.  
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Figur 2. Andel inom måltid enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-10-31. 

I ovan figur, och i kommande tre figurer, har tre grupper skapats: Gynekologisk cancer, Cancer i övre 
GI och Blodcancer, lymfom, 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.  

De olika diagnoserna uppfyller väntetidsmålet i varierande utsträckning med cirka 25-50 % för båda 
perioderna (där period 1 är 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30 och period 2 är 2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30). 
Störst ökning har skett för huvud- och halscancer (precis som i rapporten från i maj). Tjock- och 
ändtarmscancer, hudmelanom, huvud- och halscancer och blodcancer ligger nära 50 % i måluppfyllelse. 
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Figur 3. Andel inom måltid enligt SVF i Region Jönköpings län. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-10-31. 

I Jönköping är det hudmelanom samt tjock- och ändtarmscancer som har störst andel som klarar 
målnivån (58 %). För de flesta diagnoserna ligger andelen på 25-50 %. Prostatacancer har störst ökad 
andel från period 1 till period 2. Bröstcancer är den diagnos med lägst andel (22 %). Det är också den 
diagnos som minskat mest sen 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30 (från 46 till 22 %). Eftersom bröstcancer 
tillhör den diagnos med flest patienter så har detta såklart en stor inverkan på totalen, som från 2017-07-
01 t.o.m. 2018-06-30 till 2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 minskat med 6 % överlag.   
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Figur 4. Andel inom måltid enligt SVF i Region Kalmar län. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-10-31. 

I Kalmar är det bröstcancer som utmärker sig med en stor förbättring sedan period 1 och uppnår 
målnivån i 71 % av fallen period 2. Även blodcancer, lymfom och myelom, cancer i övre GI, 
gynekologisk cancer, hudmelanom, samt tjock- och ändtarmscancer har en förbättring sedan perioden 
innan. Lungcancer (26 %) och Njurcancer (19 %) är de diagnoser med lägst andel, och båda dessa har 
minskat sedan tidigare avläsning. Sammantaget har andelen som fått behandling inom uppsatt målnivå 
ökat med 5 % över de två perioderna. De diagnosers resultat som inte redovisas här (hjärntumörer och 
sköldkörtelcancer) beror på lågt antal registreringar. Endast antal med 10 eller fler redovisas. 
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Figur 5. Andel inom måltid enligt SVF i Region Östergötland. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-10-31. 

I Östergötland klarar de flesta diagnoserna målnivån i 25-50 % av fallen. Variationen mellan diagnoserna 
är mindre jämfört med Jönköping och Kalmar. För de flesta diagnoserna är andelen som klarar målnivån 
2018-07-01 t.o.m. 2019-06-30 i nivå med resultatet för 2017-07-01 t.o.m. 2018-06-30. Den diagnos som 
minskat mest är Njurcancer, som gått från 18 % till 4 %. Totalandelen av de som klarar målnivån är i 
princip oförändrat mellan de två perioderna.  
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LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt 
best practice 
 

Multidisciplinär konferens (MDK) är en viktig kvalitetsvariabel för löfte 2 och har blivit en 
handläggningsprincip som praktiseras i de allra flesta cancerfall. Sammantaget över tid ser vi en 
förbättring under hela tidslinjen fram till 2019, med en stabilisering kring 90 % för Östergötland och 
Kalmar. Samma gäller för Jönköping, men här har trenden inte stannat av utan andelen MDK fortsätter 
att öka och ligger första halvåret 2019 på 95 %. 

 

 

Figur 6. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 
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Figur 7. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. Nära 100 % av 
patienterna i dessa diagnosgrupper får sina fall diskuterade på MDK. Inom lungcancervården har 
andelen patienter som får sina fall diskuterade på MDK länge legat kring 75 %, men nu ses en tydlig 
minskning sedan 2017. 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, dock med tecken på återhämtning för 2019 (Q1-Q2). För urinblåsecancer syns en 
positiv trend mellan 2017-2018 följt av en nedåtgående trend fram till första halvan av 2019. 

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 cancercentrums hemsida.  
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Figur 8. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer i Jönköping. 100 % av 
patienterna fick sina fall diskuterade på MDK för dessa diagnoser. För lungcancer syns en tydlig 
förbättring sista åren, och man uppnår 100 % för första halvåret 2019. Observera att täckningsgraden för 
lungcancer är låg för 2019. Rutinen att ha MDK för prostatacancer ligger nu mellan 60-70 % i 
Jönköpings län. För urinblåsecancer varierar andelen mellan 38-64 % från 2017-2019.  

2017 (Q3-Q4)
2018 (Q1-Q2)
2018 (Q3-Q4)
2019 (Q1-Q2)

2017 (Q3-Q4)
2018 (Q1-Q2)
2018 (Q3-Q4)
2019 (Q1-Q2)

2017 (Q3-Q4)
2018 (Q1-Q2)
2018 (Q3-Q4)
2019 (Q1-Q2)

2017 (Q3-Q4)
2018 (Q1-Q2)
2018 (Q3-Q4)
2019 (Q1-Q2)

2017 (Q3-Q4)
2018 (Q1-Q2)
2018 (Q3-Q4)
2019 (Q1-Q2)

2017 (Q3-Q4)
2018 (Q1-Q2)
2018 (Q3-Q4)
2019 (Q1-Q2)

100%80%60%40%20%0%

Prostatacancer 
(högrisk)

B
röstcancer

Tjock- och 
ändtarm

scancer
H

uvud- och 
halscancer

Lungcancer
U

rinblåsecancer 
(T1-T4)

100%
100%
100%
100%

99%
100%
99%
100%

74%
84%

96%
100%

26%
16%

4%

69%
67%

61%
73%

31%
33%

39%
27%

64%
38%

47%
44%

36%
63%

53%
56%

99%
99%
99%
100%

Jönköpings län

Multidisciplinär konferens

-Inkluderade diagnoser är prostata (högrisk)-, bröst-, urinblåse-, tjock- och ändtarm-, lung- samt huvud- och halscancer (ej läppcancer).

Ja
Nej

(Totalantal) 

(32)

(49)

(38)

(30)

(152)

(193)

(168)

(178)

(92)

(116)

(111)

(97)

(19)

(24)

(20)

(14)

(43)

(62)

(45)

(10)

(22)

(24)

(17)

(9)



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST 

17 

  

Figur 9. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK i Kalmar verkar vara väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. 
Andel MDK för prostatacancer varierar från allt mellan 54-93 %. För lungcancer verkar andelen ha 
befästs runt 40 % från 2018 (Q1-Q2) till 2019 (Q1-Q2). Den stadiga förbättringen som man tidigare år 
kunde se för urinblåsecancer har nu stannats av, och man har för första halvan av 2019 30 %. Observera 
att täckningsgraden är låg för urinblåsecancer den sista perioden.   
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Figur 10. Multidisciplinär konferens för Östergötland län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer i Östergötland, där nära 
100 % av patienterna får tillgång till MDK. För lungcancer ligger andelen mellan 70-80 %. Prostatacancer 
som andra halvåret 2017 hade en andel på 83 % rör sig nu mellan 40-50 %. För urinblåsecancer ligger 
andelen runt 60 % sista två avläsningarna.  
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LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom 
hela vårdkedjan 
 
 
Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela 
vårdkedjan. Enligt den nationella cancerstrategin är detta något som alla patienter ska erbjudas. I 
sydöstra sjukvårdsregionen är det sedan 2018 cirka 90 % som har en kontaktsjuksköterska för de 
diagnoser som ingår i denna mätning (prostata-, urinblåse-, bröst- och lungcancer). I början av 2016 var 
denna andel 10 procentenheter lägre.  

 

Figur 11. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Det är närmare 90 % (Östergötland något högre) av patienterna i de fyra diagnosgrupperna som har en 
kontaktsjuksköterska. Det är en förbättring i alla tre län sedan 2016.  

  

20
19

 (Q
1-

Q
2)

20
18

 (Q
3-

Q
4)

20
18

 (Q
1-

Q
2)

20
17

 (Q
3-

Q
4)

20
17

 (Q
1-

Q
2)

20
16

 (Q
3-

Q
4)

20
16

 (Q
1-

Q
2)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sydöstra sjukvårdsregionen
Kontaktsjuksköterska

-Diagnoserna som är inkluderade är prostata-, urinblåse- bröst- och lungcancer.

Kalmar län
Jönköpings län
Östergötlands län



20 

 

Figur 12. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på diagnos 

För bröst- och prostatacancer är det över 90 % av patienterna som har en kontaktsjuksköterska. För 
prostatacancer syns en genomgående positiv trend från 2018 medan det för lungcancer syns en negativ 
trend. Urinblåsecancer som vid första avläsningen 2016 låg på 48 % har senaste åren varierat mellan 59 
och 67 %. 
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Figur 13. Kontaktsjuksköterska för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Jönköping har cirka 90 % av patienter med prostatacancer en kontaktsjuksköterska första halvåret 
2019. Det är nästan 10 % högre än för andra halvåret 2018. För bröstcancer så har i princip alla patienter 
en kontaktsjuksköterska i Jönköping (98-99 % sista året). För lungcancer är andelen 90 % första halvåret 
2019. För urinblåsecancer är siffran 64 %.   
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Figur 14. Kontaktsjuksköterska för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Kalmar har patienter med prostatacancer en kontaktsjuksköterska i cirka 90 % av fallen. För bröst- och 
lungcancer är andelen 97-100 %. För urinblåsecancer är det 66 % av patienterna som har en 
kontaktsjuksköterska för första halvåret 2019. 
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Figur 15. Kontaktsjuksköterska för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

För prostata- och bröstcancer är det närmare 100 % av patienterna i Östergötland som har en 
kontaktsjuksköterska. För lungcancer och urinblåsecancer är andelen betydligt lägre med 75 respektive 
65 % första halvåret 2019. 
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Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering  
Målsättning med vårdprogrammet är att det ska användas som underlag för beslut om konkret 
tillämpning på olika nivåer utifrån de förutsättningar som gäller i respektive region.  

Arbete för att implementera cancerrehabilitering pågår kontinuerligt på olika sätt i respektive län och 
genom gemensamma satsningar. Checklista som tagits fram som stöd i implementeringsarbetet har rönt 
nationell uppskattning. Det finns en avsikt att bilägga en uppdatering av denna checklista i kommande 
vårdprogram där rekommendationerna samstämmer med checklistan.  

Revidering av nationellt vårdprogram cancerrehabilitering har startat och det ska publiceras 2021.  

Nationella indikatorer för uppföljning av behovsbedömning och rehabiliteringsplan har föreslagits och 
reviderats efter synpunkter från vårdprogramsgruppen. Kapitlet om kvalitetsindikatorer kommer att 
uppdateras i relation till detta.  

Nära vård och patientkontakt är andra stora nationella projekt som påverkar vårdprogramsutvecklingen.  

 

Kompetensutveckling  
Under hösten har medarbetare från RCC föreläst kring cancerrehabilitering både på läkarutbildningen 
termin 7 och för ST-läkare. 

 

Kontaktsjuksköterskor 
Gemensam temadag för sydöstra sjukvårdsregionen intresserar huvudsakligen kontaktsjuksköterskor och 
är ett tillfälle att nå ut med information och skapa nätverk. I Östergötland hölls en första nätverksträff 
för kontaktsjuksköterskor i september med fortsatt planering att kalla till nätverksträff en gång per 
termin. 

  

Min vårdplan 
Under våren 2019 fick RCC i samverkan en utvärdering där syftet var att samla in patienters och 
vårdpersonalens synpunkter på nyttan och användbarheten gällande Min vårdplan på 1177.se och den 
nationellt sammanställda patientinformationen som används i Min vårdplan. Utvärdering av Min 
vårdplan på 1177.se (pdf, nytt fönster). 

Baserat på resultatet från utvärderingen har RCC i samverkan beslutat ta ansvar för att etablera en 
nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan samt att vara utgivare av nationella Min 
vårdplaner på 1177.se. Det pågår nu ett arbete med att etablera en förvaltning för detta. Arbetet med att 
ta fram nationella Min vårdplan för de olika diagnoserna påbörjas parallellt. Planen är att ta fram och ge 
ut en nationell Min vårdplan per diagnos/diagnosgrupp dels i pappersform, dels på 1177.se. Prioriterade 
diagnoser är prostata och bröstcancer och planen är att de ska vara färdiga runt årsskiftet. I sydöstra 
sjukvårdsregionen har ett arbete med etablering av regionala projektledare, förvaltning och införandestöd 
påbörjats. De verksamheter som är igång med digitala vårdplaner kommer att fortsätta. 

Det har också startat ett projekt för införande av digital hälsoskattning och Min vårdplan i 
prostatacancerprocessen. 

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/mvp/utvarderingsrapport-min-vardplan-rcc-samverkan-2019-09-10.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/patient-och-narstaende/samverkan/mvp/utvarderingsrapport-min-vardplan-rcc-samverkan-2019-09-10.pdf
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Bäckenrehabilitering  
Under slutet av sommaren och hösten skedde en riktad utbildning till primärvården i Jönköpings län och 
på Läkarutbildningen i Linköping gällande bäckenrehabilitering. Arbete sker i samarbete med processen 
cancerrehabilitering kring gemensamma frågor till exempel behovsbedömning och Min Vårdplan. 

 

Mötesplatser för cancerpatienter 
Region Jönköping har under ett års tid genomfört ett projekt (ladda ner broschyr här) med fysisk 
aktivitet för patienter under och efter cancerbehandling med främsta syfte att slussa ut patienter från 
sjukvården till friskvården.  Projektet är ett samarbete mellan Folkhälsoavdelningen, 
Rehabiliteringscentrum, Onkologkliniken, Smålandsidrotten och Friskis & Svettis. Deltagarantalet har 
varit cirka 25-30 personer per gång, en dag i veckan med efterföljande fika. Individuell utvärdering har 
gjorts med ett frågeformulär om fysisk aktivitet, tester av kondition och styrka, hälsoskattning med EQ-
5D samt trötthetsskala. 14 deltagare har kunnat följas under testperioden januari – juni. Övervägande 
delen av deltagarna uppger att deras hälsotillstånd är ganska dåligt men att de tränar trots det. Flera har 
också utökat sin fysiska aktivitet jämfört med före projektets start. Vardagsmotionen har ökat. Mer än 
hälften har förbättrat sin kondition. På gruppnivå är deltagarna mycket nöjda främst med att det är en 
riktad grupp med avdelad ledare. Även den sociala aspekteten uppskattas. Projektet har nu gått över i en 
införande- och spridningsfas till fler orter i länet. Avsikten är att aktiviteten ska drivas helt utan 
sjukvårdens inblandning. I Östergötland har ett friskvårdsprojekt (ladda ner broschyr här) för personer 
som har behandlats för cancer påbörjats i början av oktober på Friskis & Svettis i Norrköping, Medley i 
Linköping och Korpen i Motala. RCC har initierat och samordnat projektet.  
 
Temadag cancerrehabilitering 15 oktober 2019 
Processledare för cancerrehabilitering arrangerar årligen en temadag som vänder sig till berörda 
professioner, patientrepresentanter och chefer. Årets temadag handlade om hälsosamma levnadsvanor 
vid cancer och anordnas tillsammans med Sjuksköterskor i cancervård och Svensk 
sjuksköterskeförening. På programmet fanns föredrag om bland annat fysisk aktivitet, kostvanor, 
alkohol, rökning och hur viktiga dessa faktorer är för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen, 
samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom. Samarbetet mellan folkhälsoutvecklarna i 
sydöstra regionen presenterades. Under dagen ordnades också ett ”Hälsogalleri” med blandad 
information från sydöstra sjukvårdsregionens verksamheter och patientföreningar för att visa på utbud 
och goda exempel från regionen. Liknande dagar har under 2018 genomförts i RCC:s övriga regioner. 
120 personer deltog och i utvärderingen framkom att det var ett bra upplägg på hela konferensen med 
aktuellt tema, intressanta och givande föreläsningarna, samt mycket matnyttigt att ta med hem till 
patientarbetet. 

 

Stöd till övriga processledare RCC Sydöst 
Under året har RCC Sydöst haft regionala stödteamsmöten med varje processledare, där 
cancerrehabilitering finns med på agendan för att följa upp hur rehabiliteringens olika delar fungerar och 
vilket stöd som behövs. Processledare inom cancerrehabilitering har också varit delaktiga i regionala 
träffar och workshops såsom för t ex bröstcancer, gyncancer och hudmelanom och bidrar vid dessa 
träffar med cancerrehabilteringsperspektivet.  

 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/infofolder_om_fysisk_traning_projektet_rjl.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/fysisk-aktivitet-broschyr-utskrift.pdf
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Specialiserat cancerrehabteam 
I september hölls ett möte med företrädare från alla verksamheter som bedriver cancervård i Region 
Östergötland om specialiserat cancerrehabiliteringsteam i RÖ. Syftet var att ge inspiration och sondera 
behovet av skapande av specialiserat cancerrehabiliteringsteam i RÖ. På mötet delgav 
cancersamordnaren i Region Kronoberg deras erfarenheter av arbete i cancerrehabiliteringsteam och 
deltagarna på mötet diskuterade hur cancerrehabilitering kan stärkas och vilken modell som kan vara 
lämplig i RÖ.  Alla var eniga om att RÖ har ett behov av att någon specialiserad funktion/team skapas 
och var överens om att hellre starta teamet i liten skala för att sedan utvidga efter behov. Flera kliniker 
skulle förslagsvis kunna samverka kring rehabilitering redan nu (även om rehabpersonalen är anställd på 
olika kliniker) oberoende av arbetet med specialiserat cancerrehabteam.  
Under hösten 2019 kommer projektledare att utses och påbörja sitt arbete i början av 2020. På grund av 
omorganisation inom RÖ avvaktas starten av detta projekt till efter årsskiftet. Då är det förhoppningsvis 
lättare att få till en projektgrupp som har förankring i verksamheten som kan arbeta vidare med frågan 
tillsammans med de utsedda projektledarna. 

Patient- och närståenderådet (PNR) 
Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som just nu utgörs av 20 
patient- och närståenderepresentanter, 12 kvinnor och 8 män, 13 från Östergötland, 4 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 RCC:s utvecklingsprojekt, samt deltar vid utbildningar och konferenser 
som RCC Sydöst organiserar, t.ex. kontaktsjuksköterskeutbildningen och Utvecklingskraft cancer. Under 
våren/sommaren 2019 några nya medlemmar tillkommit. Två medlemmar (ordförande och vice 
ordförande) är också med i NAP, ”nationella arbetsgruppen för patientsamverkan”, där man driver mer 
nationella arbeten. NAP träffar också RCC i samverkan två gånger per år.  

Hittills under 2019 har PNR haft fyra möten. Två projekt har drivits under året: Hjärtats rums framtid, 
där man föreslog nedläggning av verksamheten. Beslut har därefter tagits att verksamheten ska 
avvecklas. Vid ett PNR-möte hade vi en workshop om vilka rehabmöjligheter som finns för 
cancerpatienter i regionen. Detta har sedan skrivits ihop och redovisats som en rullande powerpoint vid 
”Temadag cancerrehabilitering” i Nässjö den 15 oktober 2019. Förhoppningen är att det i framtiden ska 
bli mer arbete i projekt inom PNR. 

Patientrapporterade data  
RCC Sydöst arbetar med två olika typer av patientrapporterade mått: ”Patient Reported Experience 
Measures” (PREM) som beskriver hur patienterna upplever vården, samt ”Patient Reported Outcome 
Measures” (PROM) som beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Målet är att mäta hur nöjda 
patienterna är med vården och tillgängligheten, samt hur deras livskvalitet påverkas. Resultaten för den 
PREM-enkät som används i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp kan löpande följas på 
patientenkat.se samt RCC:s webbplats. Resultat för hela 2018 finns publicerat och resultat för första 
halvåret 2019 publiceras inom kort. En rapport över de samlade lärdomarna och resultaten från 
projektet publicerades i oktober på RCC:s webbplats. Fokus ligger nu på att nå ut med data till de 
enheter som berörs så att resultaten kan omsättas i förbättringsarbeten. RCC Sydöst arbetar även med 
stöd till våra kvalitetsregister i implementering och användande av PROM och PREM. Resultat från den 
PROM-mätning som genomförts i melanomregistret har publicerats i British Journal of Dermatology 
och ytterligare publikationer med fokus på information planeras. Kvalitetsregistret för pankreascancer 

https://patientenkat.se/sv/
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planerar att börja med det norska PROM-instrumentet PACADI (Pancreatic Cancer Disease Index). 
Konstruktion av en svensk version är pågående och kommer att finnas på INCA inom kort. Planering 
inför implementeringsfasen är pågående. 
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LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård 
oavsett bostadsort 
 
Bakgrund  
I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Svenska 
palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som 
avlidit fått ta del av den palliativa vårdens innehåll under sista veckan i livet. För att kunna förbättra och 
utveckla den palliativ vården används kvalitetsindikatorer med målnivåer, framtagna av Socialstyrelsen. 
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 man registrerar i Svenska palliativregistret. Sju indikatorer 
kan fångas via registrering i Svenska palliativregistret. De ses här nedan tillsammans med målnivå: 

 

Täckningsgrad i registret (redovisat ovan)                                       
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 % 

Förändringar under senaste perioden 
Täckningsgraden i registret ligger relativt stabil i sydöstra sjukvårdsregionen. Bilderna som följer visar 
täckningsgraden i regionen januari – juni 2019 (Q1-Q2) jämfört med samma period 2018. Resultatet 
visar att Jönköping ligger fortfarande i topp i regionen följt av Östergötland, som dock har tappat lite, 
sedan, väldigt tätt efter, Kalmar län, som har tappat marginellt. 

 

 
Bilden nedan visar kvalitetsindikatorerna inom slutenvården fördelat på de tre regionerna i sydöstra 
sjukvårdsregionen Q1 – Q2 2019 jämfört med samma tid 2018. Resultaten på smärtskattning och 
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munhälsobedömning är låga. Detta trots att både Jönköpings region och Östergötlands region har ökat 
med 12,7 % respektive 12 % jämfört med 2018 på smärtskattning. Munhälsobedömningen har ökat med 
5,5 % respektive 4,1 % för Jönköpings region och Östergötlands region. Vi ser även att dokumenterat 
brytpunktssamtal är lågt för alla tre delarna. Det finns ett fortsatt behov av utbildningsinsatser i palliativ 
vård inom slutenvården. 

 

Kvalitetsindikatorer, Slutenvården 

 
 

Nästa bild visar den kommunala hälso- och sjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. Resultatet här är 
bättre än slutenvården. Här visar Kalmar ett försprång när det kommer till smärtskattning trots att 
Östergötland har ökat med 7,3 % sedan 2018. Det är det fortfarande en bit kvar för att nå upp till 
målvärdena. Kvalitetsindikatorerna som visar på ordinationer mot ångest och smärta ligger på målnivå. 
Dokumenterat brytpunkssamtal har ökat över regionen framförallt i Kalmar och Jönköping medan utan 
trycksår har minskat i alla tre regionsdelar.  
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Kvalitetsindikatorer kommuner 

     

 

Bilden nedan visar kvalitetsindikatorerna inom den specialiserade palliativa vården i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Kvalitetsindikatorerna som visar på ordination mot ångest, smärta och 
brytpunktsamtal ligger på målnivå. Även dokumenterat brytpunktssamtal ligger antingen på målnivå eller 
strax under. Kalmar sticker ut igen med sin smärtskattning, trots att de har minskat lite. Annars ligger 
smärtskattningen ganska jämt mellan Östergötland, som har ökat med 6,7 % sedan förra året, och 
Jönköping, även om att Jönköping har tappat med 2,9 %.  Kalmar och Östergötland ligger jämt i 
munhälsobedömning. Där har Jönköping tappat med 3,7 %. Det visar att även i den specialiserade 
palliativa vården finns det rum för förbättring. 

 

Kvalitetsindikatorer specialiserad palliativ vård 
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Pågående projekt/aktiviteter 
Den regionala konferensen ”Palliation sydöst” ägde rum den 9 oktober 2019. Det var ca 250 deltagare 
från kommun, landsting från olika professioner. Temat var ”Utmaningar inom palliativ vård”. 
Gästföreläsare var Hani Hattar, Överläkare, Smärtenheten, Västerviks sjukhus, som pratade om Smärta, 
sjukdom, döende och död ur ett mångkulturellt perspektiv. Margareta Stenmarker, överläkare och 
barnonkolog i Region Jönköpings län pratade om översikt av mediciniska, psykologiska, existentiella och 
utvecklingsmässiga aspekter vid palliativ vård och barn. Conny Karlsson, sjukhuspräst, Centrallasarettet i 
Växjö, pratade om existentiella samtal. Helene Wendell, samt Monika Berg båda processledare 
cancerrehabilitering RCC Sydöst, pratade om Cancerrehabilitering; ”Hur och med vad jobbar vi i 
sydöstra sjukvårdsregionen”. Vi fick även information av Anders Carming, sjuksköterska, Enheten för 
palliativ medicin, Region Kalmar län, om hur man jobbar med Novatavlan, en teknisk plattform som 
möjliggör ett digitalt arbetssätt. 

 
Det pågår flertalet förbättringsarbeten och projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen. Novatavlan är en 
teknisk plattform som möjliggör ett digitalt arbetssätt. Det besparar dubbelarbete samt genom att 
bedsiderapport ökar patientens delaktighet och överrapporteringstiden minskar. Östergötland samt 
Region Jönköping ska därför införa Novatavlan på några av deras slutenvårdsavdelningar. Värnamo 
kommun har haft ett pilotprojekt på Vårdplaner för palliativa patienter som har haft goda resultat. Det 
har satsats på utbildning för omvårdnadspersonal i samtliga tre regioner. Palliativa ombud träffar 
anordnas regelbundet i den sydöstra sjukvårdsregionen.  

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både region och kommun i den 
sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet mellan 2-4 gånger/ år. Tillsammans analyseras 
kvalitetsindikatorerna. Vidare förs diskussion kring etiska dilemman och webbutbildning. Delar av 
processgruppen har bjudit in sig både till kommuner samt regioner för att informera om vad god 
palliativ vård är. Detta för att öka kunskapen och verka för att alla medborgare i regionen får en jämlik 
och god palliativ vård, oavsett bostadsort.  

Framtida utmaningar 
Socialstyrelsens målnivåer som är satta för 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.  

Den specialiserade palliativa vården i den sydöstra sjukvårdsregionen är organisatoriskt uppbyggd på 
olika sätt. Därför bör man fokusera på det vårdinnehåll som kommer patienten tillgodo, oavsett 
dödsplats. Det är därför av vikt att den specialiserade palliativa vården sprider sin kunskap till dem som 
vårdar flest döende patienter, slutenvårdsavdelningar och kommunala verksamheter. Rådgivande 
uppdrag bör bli tydligare för att kunskapen ska komma alla patienter till godo. I den regionala palliativa 
processgruppen fortsätter fokus att vara kvalitetsindikatorerna samt det vårdinnehåll som kommer den 
person som är i behov av palliativ vård tillgodo, oavsett vårdform och bostadsort. 
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LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 
välfungerande screeningprogram 
 

Prevention 
En processledare har utsetts för primärprevention under hösten. Processledaren kommer ingå i den 
nationella arbetsgruppen för cancerprevention. 

 

Bröstcancerscreening 
Vi har tyvärr haft vakans på processledarposten sedan sommaren 2019. Processen för att hitta en 
ersättare har påbörjats. 

 

Cervixcancerscreening 

Förändringar under senaste perioden 
Under tidig höst 2019 har Kalmar och Linköping implementerat det nationella vårdprogrammet i 
cervixcancerprevention, Jönköping kom igång redan i början av 2018. Därmed erbjuder numera hela 
sydöstra sjukvårdsregionen primär-HPV analys för kvinnor 30-70 år. 

Från Nationella kvalitetsregistret rapporteras fortsatt stigande täckningsgrad i sydöstra regionen. Det 
nationella målet är 85 % och i sydöstra sjukvårdsregionen ligger den på mellan 82-86 %.  

Pågående projekt/aktiviteter 
Under 2020 kommer Ineras projekt Screeningstöd livmoderhals att starta en pilotstudie. Målet är att man 
senare under året ska kunna införa screeningstödet med syfte att kallelsegrundande 
screeningsinformation ska kunna delas nationellt. En förutsättning är att alla i regionen ansluter sig och 
inom sydöstra sjukvårdsregionen har samtliga län tackat ja till avsiktsförklaringen.  

Sedan 2017 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att HPV-vaccination ska erbjudas även för 
pojkar. Från hösten 2020 har regeringen nu budgeterat för denna vaccination vilket väntas leda till en 
reducering av antalet livmoderhalscancrar ytterligare, jämfört med då enbart flickor vaccineras.  

Framtida utmaningar  
Incidensen av livmoderhalscancer fortsätter öka under perioden 2015-2017 jämfört med tidigare år, 
ökningen ses i hela sydöstra sjukvårdsregionen. RCC Sydöst har tagit fram audit för 2018 som kommer 
att presenteras under hösten. Även om insatser genomförts och implementeringen av det nationella 
vårdprogrammet är i gång så måste arbetet med att förhindra uppkomsten av livmoderhalscancer att 
fortsätta.  

 

Tarmcancerscreening 
Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med omkring 6600 nya fall 
per år. Studier har visat att tidig upptäckt genom screening minskar risken att dö av sin cancer med cirka 
15 procent. Införandet av en generell tarmcancerscreening i Sverige beräknas kunna spara 300 liv per 
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år.  I region Sydöst beräknas tarmcancerscreening hindra drygt 30 personer årligen att avlida i 
tarmcancer. RCC har i samråd med Socialstyrelsens screeningråd beslutat att rekommendera regioner att 
under 2019 starta ett nationellt införande av generell tarmcancerscreening. Screeningverksamheten ska 
omfatta alla kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 år och genomföras med test av blod i avföringen. 
En nationell arbetsgrupp med representation från varje RCC stöttar implementeringen av screening för 
tjock- och ändtarmscancer i respektive sjukvårdsområde och arbete pågår med att ta fram ett nationellt 
vårdprogram för tarmcancerscreening. En regional arbetsgrupp för implementering av 
tarmcancerscreening i Region Sydöst är tillsatt och deras rekommendation är att screening i Region 
Sydöst ska starta från och med januari 2021. Under 2019 togs underlag fram för mer detaljerade 
kapacitets- och kostnadsberäkningar för både implementering och kontinuerlig screeningverksamhet. 
Analyser visar på att det redan i dagsläget råder kapacitetsbrist för koloskopi i hela Region Sydöst. 
Implementering av tarmcancerscreening kräver därför att regionens koloskopiresurser utökas med 
hänsyn både till rådande underkapacitet samt det utökade behov som tarmcancerscreening kommer att 
innebära. Det har även gjorts en översyn av olika alternativ för logistik kring tarmcancerscreening med 
avseende på IT, kallelse och svarsbrev, samt provtagningskit och analys av dessa. Gruppen föreslår att 
Region Sydöst ansluter sig till det Gemensamma Screeningkansliet (GSK) med bas i Stockholm. 
Arbetsgruppen kommer under november 2019 att slutföra detaljberäkning för varje landsting med 
avseende på aktuell kapacitet för koloskopi, behov av utbyggnad samt kostnadsberäkningar för detta. 
Man kommer även att presentera kostnadsberäkningar för screeningverksamheten som helhet under 
uppbyggnadsfasen och i full drift. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till RCC:s ledningsgrupp, 
RSL och Samverkansnämnden. En rapport kommer att presenteras till RCC:s ledningsgrupp och RSL 
för ställningstagande vid årsskifte. 

 

Organiserad prostatacancertestning 
Socialdepartementet gav våren 2018 RCC i samverkan (via SKL) i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för standardiserad och effektiviserad PSA-testning och att identifiera kunskapsluckor om 
kompletterande diagnostiska tester för prostatacancer. Departementet avsatte medel för regionernas 
planeringsarbete inför en organisering av PSA-testningen. I det nationella arbetet omformulerades 
uppdraget till organiserad prostatacancertestning då det på sikt kommer innebära fler undersökningar 
än bara PSA-provtagning. RSL fattade beslut om att ge RCC i uppdrag att rekvirera medel och tillsätta 
en arbetsgrupp för sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetsgruppen genomförde under 2019 en förstudie på 
användningen av PSA-prover på män utan prostatacancer. Förstudien bekräftade det befarade 
oorganiserade arbetssätt och ojämlika situation för männen i sydöstra sjukvårdsregionen. RCC beslutade 
efter det att gå vidare med uppdraget att ta fram underlag för ett eventuellt beslut att införa en 
organiserad prostatacancertestning i sydöstra sjukvårdsregionen. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt 
arbete till RCC:s ledningsgrupp, RSL och Samverkansnämnden.   
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LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära 
forskning inom cancerområdet 
 
Det sjätte patientlöftet lyder: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom 
cancerområde. 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 telefonmöten och 
har haft två fysiska möten det senaste året. Databasen ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC 
Umeå.  

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier hade en träffades 
för nätverksträff på RCC den 23 oktober 2019. Det var 13 forskningssjuksköterskor från hela 
sjukvårdsregionen som deltog. Programmet innehöll information om vad man arbetar med på RCC. 
Sussanne Börjesson kom på eftermiddagen och berättade om Phys-can studien (effekter av fysisk träning 
och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra 
livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer). Dagen blev mycket uppskattad av 
deltagarna. 

Resultat från den PROM-mätning som genomförts i melanomregistret har publicerats i British Journal 
of Dermatology och huvudfyndet i studien visar att den hälsorelaterade livskvaliteten är högre hos 
patienter med melanom tunnare än 2mm jämfört med patienter med melanom tjockare än 2mm. Detta 
trots att behandlingssätt ändras vid 1mm. Ytterligare publikationer med fokus på information planeras, 
då de beskrivna skillnaderna möjligen beror på olikheter i vilket stöd och information som ges i olika 
patientgrupper. Vår studie visar på vikten av att använda PROM både i det kliniska arbetet för att fånga 
patientens unika behov och i långtidsuppföljning via register för att se effekter på gruppnivå. PROM 
erbjuder därför en möjlighet att fånga aspekter av vården som inte kunnat mätas på annat sätt.  
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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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