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Inledning 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR) beslutade i juni 2019 om en överenskommelse 

för 2019 med målet att förbättra tillgängligheten inom cancervården. 

Överenskommelsen om kortare väntetider i cancervården är en fortsättning på 

de tidigare överenskommelserna 2015-2018 där målet har varit att förbättra 

tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de 

regionala skillnaderna och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård med ökad 

kvalitet. Den viktigaste åtgärden för att åstadkomma detta är att fortsätta arbetet 

med att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserade 

vårdförlopp. 

Överenskommelsen för 2019 består av tre delar: 

 ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp 

 insatser inom barncancervården 

 ytterligare insatser på cancerområdet. 

Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 446 000 000 kronor avsett för olika 

insatser som syftar till att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer 

jämlik. Av dessa är 340 000 000 kronor avsett som stimulansmedel till 

landstingen, 9 000 000 till SKR för nationellt stöd genom RCC i samverkan och 

18 000 000 kronor för regionalt stöd genom bland annat RCC:s stödjande, 

stimulerande och sammanhållande arbete. 

 

För insatser inom barncancervården avsätts 60 000 000 kronor varav 

54 000 000 kronor till arbetet vid landets barncancercentrum och 6 000 000 

avsätts till RCC för regionalt stöd till barncancercentrumen. 

För övrigt arbete inom cancerområdet, bland annat utveckling av nationella 

vårdprogram, läkemedelsregistrering och prevention och tidig diagnostik av 

hudcancer avsätts 19 000 000 kronor. 

Det här har vi gjort 

Under året 2019 har regioner, RCC och SKR genomfört ett omfattande arbete 

för att fortsätta förändra arbetssättet i cancervården. Satsningen har knutits 

tydligt samman med tidigare cancerstrategiarbete med positiva synergieffekter. 

Under 2019 är också barncancer ett prioriterat område inom ramen för arbetet 

med att stärka cancervården. I likhet med vården och cancervården i övrigt 

står även barncancerområdet inför en rad utmaningar, inte minst när det 

gäller långtidsuppföljning och kompetensförsörjning. Därutöver har det 

nationella arbetet med ett flertal övriga satsningar fortsatt inom ramen för RCC 

i samverkan, till exempel arbete med Min vårdplan, arbete med 

cancerläkemedel, nationella vårdprogram och nivåstrukturering. Respektive 
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insats beskrivs i rapporten som följer överenskommelsens indelning och 

rubriker. 

Sammanfattande resultat 

Ett gemensamt system med standardiserade vårdförlopp 

Under 2019 har knappt 119 000 patienter utretts via ett SVF vilket är en stadig 

ökning sedan 2016, se bild nedan. Data är hämtat ur den nationella 

väntetidsdatabasen Signe. Av det totala antalet patienter som går in i ett SVF 

startar ungefär 35 procent en cancerbehandling.  

Antal patienter som genomgått SVF 

 

Regeringens mål för år 2020 är att 70 procent av alla nya cancerfall inom 

aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 

procent av dessa patienter ska starta behandling inom de tidsgränser som anges i 

respektive vårdförlopp.  

Antalet inkluderade patienter har succesivt närmat sig inklusionsmålet och 

målet uppnåddes redan 2018, se figur nedan. Det innebär att 70 procent av 

Sveriges cancerpatienter utreds via ett SVF vilket ger förutsättningar för en 

jämlik och likvärdig utredning av patienterna. 
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Andel cancerpatienter som genomgått SVF 

  

Den stora utmaningen är uppfyllelsen av väntetidsmålet. Här är det långt kvar 

till att nå målet för de allra flesta diagnoser, undantaget Akuta leukemier. 

Satsningen på SVF har sammanfallit med en period i svensk sjukvård där 

tillgängligheten överlag har försämrats och det har blivit kännbart även för 

cancervården. Inom cancervården tenderar väntetiderna att stå stilla istället för 

att försämras som i övrig sjukvård. I dagsläget ligger måluppfyllelsen på cirka 

44 procent, sammantaget för alla diagnoser. Målet är 80 procent. En rapport om 

status för inklusions- och ledtidsmålet publicerades i februari 2020. Rapportens 

övergripande slutsatser är: 

 Inklusionsmålet är uppfyllt på nationell nivå. Under första halvåret 

2019 inkluderades 74 % av alla patienter med nydiagnostiserad cancer 

(inom aktuella diagnoser) i ett SVF. Det innebär att de flesta 

cancerpatienter utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i Sverige. 

Några få regioner når dock inte upp till målet. 

 På nationell nivå är det 11 SVF som inte når inklusionsmålet. Det kan 

finnas flera orsaker till detta, flertalet av dessa är ovanliga diagnoser 

och SVF som införts sent i väntetidssatsningen. 

 Det är svårt att ge en enhetlig bild av väntetidsläget då spridningen av 

väntetider mellan såväl cancerdiagnoser som regioner är stor. 

 Mellan 2017 och 2019 har väntetidsläget för cancer sett oförändrat ut på 

nationell nivå. Under samma period har väntetidsläget i Sverige 

generellt försämrats. 

 I många vårdförlopp ses en minskad spridning av ledtiderna (20:e och 

80:e percentilen)vilket kan tyda på att det lokala processarbetet ger 

resultat. 

 

Det kommer att krävas ett uthålligt arbete för att nå väntetidsmålet. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-redovisning/
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Andel cancerpatienter som genomgått SVF inom angivna ledtider 

 

Patienternas upplevelser av SVF 

Patienternas upplevelser av SVF mäts med PREM-enkäter. Under första 

halvåret 2019 skickades 27 760 enkäter ut. Svarsfrekvensen för perioden blev 

58 procent, vilket är jämförbart med 2017 och 2018. De trender som visat sig 

tidigare år håller i sig, både inom dimensioner och för enskilda frågor. 
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Insatser inom barncancervården och ytterligare insatser på 
cancerområdet 

Under 2019 har alla barncancercentrum arbetat med en analys av vilka 

utvecklingsområden som finns nationellt och i varje sjukvårdsregion.  

Analysen ska fungera som ett underlag till det fortsatta nationella arbetet med 

att stärka barncancervården. Den sammanfattades i en rapport som lämnades till 

Socialdepartementet den 15 november 2019 och publicerades på 

cancercentrum.se. Som ett komplement till den nationella analysen har varje 

region kartlagt regionala utvecklingsområden.  

Ytterligare insatser så som nya vårdprogram, arbete med 

läkemedelsregistrering, Min vårdplan och patientinformation till 

regimsbiblioteket finns beskrivna nedan under rubriken 3.3. 

 

  

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
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Ett gemensamt system med 
standardiserade vårdförlopp 
(Avsnitt 3.1) 

Grundläggande krav för arbetet med standardiserade 
vårdförlopp 2019 (Avsnitt 3.1.2) 

I enlighet med kraven i överenskommelsen skedde utbetalning av 

stimulansmedlen för arbetet i två omgångar. En utbetalning skedde i anslutning 

till att överenskommelsen beslutades och den andra utbetalningen skedde i 

slutet av 2019 efter inlämnande en godkänd redovisning. I enlighet med 

överenskommelsen tog regionerna beslut om att fortsätta arbetet med de 31 SVF 

som infördes under 2015–2018. Regionerna tog också beslut om att fortsätta 

följa väntetider och använda den framtagna PREM-enkäten för att följa upp 

patienternas synpunkter och erfarenheter av SVF på ett strukturerat sätt. 

Samtliga regioner lämnade in redovisningar i november 2019 om hur de arbetat 

under året. Alla levde upp till kraven på redovisning vilket ledde till utbetalning 

av stimulansmedel till samtliga regioner. Redovisningarna är publicerade på 

cancercentrum.se 

Nationellt stöd till det regionala och lokala arbetet (Avsnitt 
3.1.3) 

Nationell samordning 

Enligt överenskommelsen ska RCC i samverkan vara stödjande, stimulerande 

och samordnande i arbetet med att införa ett gemensamt system med 

standardiserade vårdförlopp (SVF). Samordnaren för nationella vårdprogram 

och SVF på SKR har lett arbetet genom en projektgrupp med RCC:s regionala 

projektledare för SVF. Gruppen har månatliga möten för samordning, 

erfarenhetsutbyte och avstämning. Gruppen är beredande för SVF-frågor inför 

RCC i samverkans möten. Vid varje RCC i samverkansmöte finns en punkt med 

aktuella SVF-frågor. Mall för redovisning har tagits fram av gruppen och 

fastställts i RCC i samverkan.  

PREM 

Patientenkäten används för alla vårdförlopp oavsett diagnos och mäter 

patientens upplevelser och erfarenheter. Enkäten ingår i SKRs och regionernas 

befintliga struktur för patientenkäter. Resultaten från enkäten ska användas för 

att nationellt, regionalt och lokalt utveckla och förbättra arbetet med 

vårdförloppen utifrån ett patient- och närståendeperspektiv.  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/kortare-vantetider/handlingsplaner-redovisningar/
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Under året har arbetet skiftat fokus från informationsinhämtning till 

utdataanvändning. Ett antal webbinarier har erbjudits regionerna där 

funktionerna för utdata på SKRs utdatasida patientenkat.se har presenterats. En 

ökande andel vårdprocesser använder nu PREM-data som en naturlig del i sitt 

arbete. En nationell sammanställning av data för 2017 och 2018 presenterades i 

rapporten ”Patientrapporterade erfarenhetsmått i uppföljningen av 

standardiserade vårdförlopp - resultat, erfarenheter och lärdomar” som 

publicerades under hösten.  

Den 25 februari 2020 skickades de sista enkäterna för urvalsåret 2019 ut och i 

slutet av april väntas resultaten för 2019 vara helt färdigställda. 

Resultaten för första halvåret 2019 visar att patienternas helhetsintryck av sin 

kontakt med vården kan bedömas som gott då 87 procent har uppgett att de har 

fått sitt aktuella behov av vård tillgodosett. Det finns dock skillnader mellan 

patienter med cancerdiagnos (90 procent är nöjda) och de utan cancerdiagnos 

(84 procent är nöjda). Att patienter med cancerdiagnos är mer nöjda med 

utredningsförloppet än de utan cancerdiagnos gäller för samtliga dimensioner 

förutom tillgänglighet, där grupperna är lika nöjda.  

Drygt 95 procent av patienterna som fick en cancerdiagnos anger att de har 

blivit informerade om att de har utretts för symtom som möjligen kan bero på 

cancer, medan motsvarande siffra för dem som inte fått en cancerdiagnos var 78 

procent. Dessutom finns utrymme för förbättringar inom dimensionerna 

Delaktighet och involvering samt Emotionellt stöd. 

Trots olika förutsättningar i olika delar av landet är skillnaderna i patienternas 

upplevelse mellan regionerna små vilket får anses som ett gott betyg till vården 

ur ett nationellt perspektiv. 

Nationellt kvalitetsarbete 

För att kunna följa patienter som utreds via ett SVF registreras väntetiderna i 

regionernas vårdadministrativa system och varje region rapporterar data till den 

nationella väntetidsdatabasen på SKR (Signe). Regionerna rapporterar in datum 

för beslut om välgrundad misstanke och datum för start av behandling (eller 

avslut av annan orsak, till exempel Misstanke om cancer avskriven). 

Väntetidsdatabasen på SKR används sedan flera år tillbaka också för andra 

väntetidsmätningar i vården. Det är dock första gången som regionerna försöker 

följa ett helt vårdförlopp i databasen.  

Under 2018 påbörjades ett kvalitetssäkringsarbete som har fortsatt under 2019. 

Det är nödvändigt för att få till stånd en enhetlig registrering med robusta data. 

Under 2019 har en projektledare från RCC Uppsala Örebro lett gruppens arbete. 

Utöver det har gruppen bestått av en statistiker, en epidemiolog och tre 

väntetidssamordnare. Det övergripande uppdraget är att på nationell nivå arbeta 

med kvalitetssäkring samt föreslå gemensamma regionala insatser, genom att 

identifiera hinder och ge förslag till möjliga lösningar.  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/prem/rapport-prem-i-svf-2017-2018.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/prem/rapport-prem-i-svf-2017-2018.pdf
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Gruppen har under 2019 också tagit fram underlag för regionernas eget 

kvalitetssäkringsarbete i form av tertialrapporter per sjukvårdsregion med 

diagram som visar hur respektive region ligger till i förhållande till 

inklusionsmålet respektive ledtidsmålet.  

Inför regionernas redovisning till socialdepartementet sammanställde gruppen 

statistik för varje region. Gruppen har också sammanställt en nationell rapport 

som visar utvecklingen av väntetider och inklusionsgrad baserade på data från 

Signe. Beräkningsunderlaget för inklusionsmålet har uppdaterats under året och 

anpassats efter de förändringar som gjorts vid revidering av vissa vårdförlopp. 

Övrigt arbete med kvalitetssäkring har inkluderat dubblett-problematik och 

arbete med förtydligande av inrapporteringsrutiner. För att möta problemet med 

korrekt registrering av patienter som överförs mellan regionerna har en ny rutin 

tagits fram som börjar gälla från 1 januari 2020. Under 2020 finns ett stort 

behov av fortsatt arbete med såväl nationell  som regional och lokal 

kvalitetssäkring för att tillförlitligheten av inrapporterad väntetidsdata ska bli 

tillfredställande och för att jämförelser mellan regioner ska vara rättvisande. 

Kommunikation  

Liksom tidigare år ska RCC i samverkan stödja RCC:s och regionernas 

arbete med att kommunicera dels målen med satsningen, dels de 

förändringar som de standardiserade vårdförloppen innebär. Förutom de 

konferenser, möten och seminarier där RCC återkommande medverkar och 

presenterar arbetet med standardiserade vårdförlopp, utgör RCC:s webbplats 

cancercentrum.se alltjämt ett nav för kommunikationsstödet. De regionala 

nyhetsbrev som respektive RCC ger ut fungerar som bra komplement.  

Ett arbete med att ytterligare förbättra redovisningen av väntetider och 

måluppfyllelse för SVF på webben har påbörjats under hösten och beräknas 

kunna lanseras under våren 2020. 

Arbetet med att lyfta fram goda exempel på effekter av införandet av SVF har 

fortsatt, liksom RCCs medverkan i så gott som varje nummer av tidskriften 

Onkologi i Sverige, bland annat med en artikel om PREM-uppföljningen av 

SVF för att stimulera till större användning av dessa data som drivkraft för 

förbättringsarbete.  

Mötesplats för kunskapsutbyte  

RCC har liksom tidigare år haft i uppgift att stödja ett nordiskt nätverk för att 

främja kunskapsutbytet gällande SVF och dess implementering samt 

uppföljning av effekter för patienterna. Det är särskilt angeläget  att följa och 

jämföra utvecklingen i Danmark, Norge och Sverige mot bakgrund av de 

nordiska ländernas pågående satsningar på cancerområdet. Nätverket 

etablerades under 2016 och har sedan dess haft årliga möten där de nordiska 

länderna turats om att vara värd. Nätverket har fått medel från Nordisk 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/vantetider-redovisning/
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cancerunion och från Nordiska ministerrådet för att stötta forskningsprojekt 

inom SVF.  

2019 års möte samlade 65 personer och ägde rum i Trondheim den 7–8 

november. Där deltog förutom Sverige, Norge och Danmark även en 

representant från Finland, en från Island och en från Färöarna.  

Under den första dagen hölls övergripande presentationer kring status i arbetet 

med pakkeforløb i varje land och även Finland gav en statusrapport kring 

cancervården i Finland. De forskningsprojekt som har fått stöd av nätverket höll 

en nulägesrapportering och dessutom presenterades ytterligare 

forskningsprojekt med anknytning till införandet av SVF.  

Under dag två hade de olika intressegrupperna separata möten för planering av 

fortsatt arbete. På cancercentrum.se finns information om nätverket och referat 

från de senaste mötena: 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/nordic-

collaboration-pakkeforlob/ 

Översyn och eventuell revidering av befintliga SVF (Avsnitt 
3.1.5) 

Enligt årets överenskommelse skulle inga nya standardiserade vårdförlopp tas 

fram, men revidering och förtydliganden för att underlätta följsamhet av redan 

framtagna vårdförlopp skulle initieras i de grupper där sådant behov 

uppmärksammats.  

RCC i samverkan har under 2019 fattat beslut som innebär att hanteringen av 

SVF-dokumenten ska övergå från projektform till förvaltning. Det innebär att 

de från och med 2020 ska uppdateras, remissbedömas och fastställas 

tillsammans med vårdprogrammet för respektive diagnos. Det innebär också att 

uppdaterade vårdförlopp från och med 2020 kommer att fastställas vid flera 

tidpunkter under året och börja gälla omedelbart vid publicering, på samma sätt 

som ett nationellt vårdprogram. 

Under 2019 har följande vårdförlopp reviderats och började gälla från årsskiftet 

2019/2020: 

 Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 

 Bröstcancer 

 Livmoderhalscancer 

 Lymfom och KLL 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Testikelcancer.  

Under 2019 har de personer på SKR som ansvarat för utvecklingen av SVF 

varit delaktiga i processen med att ta fram personcentrerade sammanhållna 

vårdförlopp för andra diagnoser, bland annat genom att dela med sig av mallar 

http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration-pakkeforlob/
http://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/nordic-collaboration-pakkeforlob/
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och stöddokument samt delta i möten och workshops för att bidra med 

erfarenheter. Det arbetet fortsätter under 2020. 

Regionalt stöd för utveckling (Avsnitt 3.1.4) 

Samtliga RCC har tillsatt sjukvårdsregionala projektledare som stöttar och 

samordnar regionerna i införandet av SVF. Under 2019 har RCC också haft i 

uppgift att stödja verksamheterna med insatser som syftar till att stärka 

kvalitetsarbete i SVF, till exempel arbetet med enhetlig registrering, 

användande av kriterier för välgrundad misstanke samt kvalitetskontroll av 

inrapporterade data regionalt och lokalt.  

Det gemensamma arbetet redovisas ovan under punkten Nationellt stöd till det 

regionala och lokala arbetet. 

Nedan redovisas en sammanfattning av arbetet i respektive RCC.  

RCC Norr 

Under 2019 har RCC Norr haft två SVF-samordnare som på deltid, tillsammans 

med RCC-chefen, stöttat regionerna i arbetet gällande SVF. Dessa personer 

ingår i den nationella samordningsgruppen och utgör därmed en länk mellan 

nationell och regional nivå. RCC Norrs styrgrupp är även styrgrupp för de 

sjukvårdsregiongemensamma delarna av SVF-arbetet.  

Vid RCC Norr finns en sjukvårdsregional samordnare för 

kontaktsjuksköterskor. En projektkoordinator leder sjukvårdsregionala 

samverkans- och utvecklingsprojekt inom patologi samt inom bild- och 

funktionsmedicin. De statliga medlen har använts till lönemedel för de 

samordnande funktionerna, samt till att genomföra möten och andra aktiviteter. 

RCC Norr stöttade och samordnande arbetet med SVF i norra 

sjukvårdsregionen, bland annat genom följande aktiviteter: 

 Sjukvårdsregional samverkan. RCC Norr sammankallar en 

sjukvårdsregional arbetsgrupp med en representant från respektive 

Norrlandsregion. Fyra möten hölls under 2019, i samband med ny 

canceröverenskommelse eller redovisning, i enlighet med representanternas 

önskemål. Därutöver har arbetsgruppen haft kontakt med RCC Norr via 

mejl och telefon. Vid mötena har RCC Norr informerat, möjliggjort 

erfarenhetsutbyte och följt upp arbetet i regionerna. 

 En grupp kommunikatörer från regionerna utgör fortsatt en kontaktgrupp 

för RCC Norr. 

 Medverkan i arbetet med regionernas redovisningar. RCC Norr ansvarade 

för en sjukvårdsregionsgemensam inledning för rapporterna, samt för att 

skicka rapporterna tillsammans med inledningen till Socialdepartementet. 

 Information, diskussion och erfarenhetsutbyte avseende SVF-arbetet vid 

möten med sjukvårdsregionala processledare, i det sjukvårdsregionala 

chefssamrådet för cancervården (RPO Cancer) och i RCC Norrs styrgrupp.  



Kortare väntetider i cancervården 14 

 Stöd genom förbättringskunskap och möten med de sjukvårdsregionala 

projektgrupperna för samverkan och utveckling inom patologi, samt inom 

bild- och funktionsmedicin. 

 Informationsmöten inom regionerna, till olika målgrupper, enligt önskemål. 

 Information till politikerna i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF). 

 Informationsmöten i patientföreningar inom sjukvårdsregionen. 

 Sjukvårdsregionala nätverksmöten för kontaktsjuksköterskor, med 

information om SVF. 

 Möten i de sjukvårdsregionala processarbetsgrupperna ledda av RCC Norrs 

sjukvårdsregionala processledare, för utveckling av praktiska rutiner för 

fungerande SVF. 

 RCC Norr medverkar även i det nationella arbetet med utveckling av Min 

vårdplan på 1177.se. Ordförande för den nationella arbetsgruppen för 

kontaktsjuksköterska och Min vårdplan har sin tjänst inom RCC Norr.  

Stöd till att stärka kvalitetsarbetet 

Att kvalitetssäkra SVF-data är ett ständigt pågående arbete. Kvalitetssäkringen 

var även under 2019 en av huvudpunkterna vid samverkansmöten med 

regionerna, vid processledarmöten och i det sjukvårdsregionala chefssamrådet. 

Avvikelser gällande kvalitetssäkring av SVF-data diskuterades och 

rapporterades till RCC Norrs styrgrupp. Arbete för att gå mot målen för 

väntetidssatsningen är en stående punkt på styrgruppens möten. RCC Norr 

följde upp regionernas hantering av olika rutiner och dokument inom SVF. 

RCC Norr sammankallade till och medverkade i möten med sjukvårdsregionens 

diagnostiska centrum (DC), dels ett fysiskt möte i Östersund, dels möten via 

video. Vid mötena utbyttes erfarenheter av hur patientflöden och SVF-kodning 

fungerar i respektive region, i syfte att få en mer samstämd handläggning av 

patienter och därmed öka kvaliteten på SVF-data.  

Processledare vid RCC Norr genomförde dialogmöten i sjukvårdsregionen, där 

diskussioner kring SVF-processerna inklusive registrering av data var centrala 

frågor.  

SVF-data redovisades och diskuterades vid de sjukvårdsregionala regiondagar 

som årligen arrangeras inom respektive diagnosområde.  

Uttag ur den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR), gjordes regelbundet. En statistiker vid RCC Norr, delvis 

anställd vid SKR, gjorde sammanställningar av hur regionerna ligger till, i 

förhållande till målen. Underlaget kan användas i interna diskussioner kring 

arbetet med att komma närmare målen. 

RCC Uppsala Örebro  

Liksom tidigare år har RCC Uppsala Örebro under 2019 avsatt resurser för 

arbete motsvarande en halvtidstjänst fördelat på två personer för att stödja, 

stimulera och samordna införandet av standardiserade vårdförlopp i 
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sjukvårdsregionen. RCC Uppsala Örebros representanter deltar aktivt i den 

nationella arbetsgruppens möten och övriga arbete och utgör därmed länken 

mellan den nationella och regionala/lokala nivån. 

I februari 2019 hölls ett heldagsmöte för sjukvårdsregionens lokala SVF-

ansvariga och andra medarbetare som är involverade i SVF-arbetet där frågor 

kring registrering, kvalitetssäkring av data och uppföljning diskuterades. 

Information om den nationella överenskommelsen om kortare väntetider i 

cancervården gick ut till regionerna i slutet av juni 2019. En person från RCC 

Uppsala Örebro har sedan deltagit i framtagandet av mallen för regionernas 

rapport till Socialdepartementet 15 november. Mallen och redovisningen 

diskuterades vid ett videomöte med regionernas SVF-ansvariga. En viktig del i 

rapporten har varit regionernas arbete för att nå inklusions- och väntetidsmålen 

och varje region har noggrant analyserat och med stöd från RCC kommenterat 

sina data. Utöver dessa möten har rådgivning, uppföljning och kommunikation 

skett löpande under året.  

Inför inlämnandet av 2019 års  rapporter har RCCs resurser fungerat som 

bollplank och korrekturläst regionernas texter. En kortare sjukvårdsregional 

sammanfattning formulerades och bifogades till dokumentet som lämnades in 

till Regeringskansliet. 

Stöd till att stärka kvalitetsarbetet 

RCC Uppsala Örebro deltar med en projektledare och ytterligare en 

representant i den arbetsgrupp som på nationell nivå arbetar med 

kvalitetssäkring av SVF-data i Signe-databasen. Utöver det nationella arbetet 

har det regionala arbetet fortsatt för att säkerställa att rätt information förs 

vidare mellan regionerna i de fall då patienten utreds och behandlas i fler än en 

av sjukvårdsregionens regioner. RCC:s resurs har kontinuerligt haft kontakt 

med regionerna kring tolkning av vårdförlopp och kodning och har också vid 

flera tillfällen deltagit i lokala möten för SVF-koordinatorer. 

Ett specifikt projekt för hjärntumörförloppet har initierats där en övergång 

identifierats som särskilt utmanande. Med hjälp av SVF-ansvariga i respektive 

region kunde vi samla SVF-koordinatorer och kontaktsjuksköterskor som är 

involverade i förloppet till gemensamma samtal och på så vis säkerställa att 

kodning och överföring av information sker enligt samma rutin.   

De lokala utvecklingsprojekt inom kvalitetssäkring som regionerna fick extra 

medel för under 2018 och som redovisades vid mötet i februari, har fortsatt 

under 2019. Projekten har bland annat handlat om utbildningsdagar för SVF-

koordinatorer och arbete med att förbättra lokala utdatarapporter för att på 

övergripande nivå och kliniknivå kunna följa patientflöden och hur man ligger 

till i de olika SVF:erna.  
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RCC Stockholm Gotland 

Inom Region Stockholm har RCC under 2019 fortsatt haft uppdraget att driva 

arbetet med standardiserade vårdförlopp. För Region Gotland har RCC den 

stödjande och samordnande roll som beskrivs i överenskommelsen. Region 

Gotland har även 2019 erhållit en del av stödet som RCC fått för att driva 

arbetet. Alla processledare inom RCC har ett sjukvårdsregionalt ansvar vilket 

innebär ansvar för både Region Gotland och Region Stockholm. 

Det omfattande arbetet med sammanhållna vårdprocesser inom regionens 

cancervård har fortsatt 2019 i oförminskad omfattning. Arbetet med SVF har 

fortsatt enligt plan med ökat fokus 2019 på att nå målvärdena kring ledtider. 

Även om Region Stockholm, precis som övriga regioner i landet, har en bit kvar 

till målet att 80 procent av patienterna ska få behandling inom beslutad tidsram 

kan vi se tydliga förbättringar. Under hösten 2019 har drygt 50 procent av 

patienterna fått behandling inom den angivna tidsgränsen. Under 2020 fortsätter 

arbetet att nå målvärdet med ökad intensitet. 

Verksamheterna vid de två diagnostiska centrumen har utökats för att kunna 

möta behovet av effektivare utredning vid misstänkt cancersjukdom. 

Arbetssättet med CaPrim (Kunskapsteam Cancer i Primärvården) har 

intensifierats ytterligare under 2019 för att förbättra samarbetet mellan olika 

vårdnivåer. Syftet är ett snabbare omhändertagande av patienter i primärvården 

för att förbättra prognos och cancerrehabilitering.  

Hittills har strax över 1 000 digitala Min vårdplan cancer (som utgör en 

delmängd av patientkontrakt) startats. Min vårdplan cancer återfinns på 1177.se 

och fortsätter utökas till fler vårdgivare. Min vårdplan används idag inom 

huvud-halscancer, bröstcancer, hematologisk cancer samt hjärntumörer (alla vid 

Karolinska universitetssjukhuset) samt för bröstcancer på Södersjukhuset. 

Samarbete är inlett med innovationsplatsen Karolinska och organisationen Ung 

cancer för att skapa en modul specifikt anpassad för unga vuxna. Under hösten 

togs beslut i RCC i samverkan att nationella informationstexter kommer tas 

fram och förvaltas av RCC för alla diagnoser till Min vårdplan.  

Projektgruppen för SVF på RCC har under 2019 övergått till att bli en etablerad 

arbetsgrupp och består nu av en regional samordnare, en person som 

projektstöd, samordnande koordinator, företrädare för processledare och 

samordnande kontaktsjuksköterskor samt medicinsk kompetens i form av 

verksamhetsutvecklare. Dessa personer arbetar 20–80 procent inom projektet 

och finansieras med medel från satsningen. Två utsedda patientföreträdare är 

fortsatt knutna till gruppen och arvoderas i enlighet med rutiner inom RCC. 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har fortsatt att följa 

implementeringsprocessen av SVF. Under 2019 har ett vetenskapligt arbete 

publicerats i tidskriften ”Forum for health policy” och ett antal så kallade 

faktablad har producerats som beskriver arbetet så här långt. Etikansökan 

godkändes under våren för att ta ut data vilket möjliggör analys av eventuella 

undanträngningseffekter. Återrapportering har skett till ledningsgruppen på 

RCC. 
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Under året har en ny sjukvårdsregional cancerplan tagits fram som löper under 

åren 2020–2023. I denna cancerplan lyfts arbetet med SVF fram och 

genomsyrar mycket av det förbättringsarbete som planeras. Cancerplanen 

lanserades under december 2019 vid en stor konferens som inkluderade en 

posterutställning. Av utställda postrar fanns fler än 20 som utgick från 

förbättringsarbetet inom ramen för SVF. Till lanseringen togs också ett magasin 

fram som sammanfattade arbetet med den regionala cancerplanen för åren  

2016-2019. 

Månatliga möten för alla SVF-koordinatorer i regionen har genomförts. Vid 

varje möte har det funnits möjlighet till videouppkoppling. Vid framtagande av 

redovisning 2019 skedde samverkan och samarbete mellan Region Gotland och 

Region Stockholm. 

Hela sjukvårdsregionen registrerar SVF-data i SVF-INCA. RCC Stockholm 

Gotland administrerar behörigheter och genomför kontinuerligt utbildning både 

i Stockholm och på Gotland. 

Stöd till att stärka kvalitetsarbetet 

Arbete med kvalitetssäkring har pågått sedan satsningens start men har tagit ny 

fart och systematiseras ytterligare under 2019. Under 2018 lades grunden för 

strukturen för arbetet med kvalitetssäkring och den strukturen har följts även 

under 2019.  

Arbetet har fortsatt att fokuserat på de tre generella steg som togs fram 2018: 

 Analys av inrapporterad SVF-data 

 Återföring av analys till alla vårdgivare inom processen 

 Säkerställande av ett enhetligt sätt att regionalt registrera SVF-data 

Alla regionala processledare har tillgång till ”Qlick view-applikationen” för 

Signe-databasen. SVF-INCA har genomgått en stor mängd förbättringar främst 

när det gäller rapporteringsdelen. Nu finns tydliga rapporter för verksamheterna 

att ta ut. 

Processledarna arbetar regionalt med Region Stockholm samt Region Gotland.  

RCC Sydöst 

RCC Sydösts utgångspunkter även under 2019 är den framtagna visionen som 

kompletteras med de sex patientlöftena. 

Sjukvårdsregional SVF-samordnare inom Sydöstra sjukvårdsregionen har under 

2019 haft avstämningar tillsammans med de tre lokala SVF-samordnarna. Likt 

tidigare har RCC:s kansli tillsammans med sjukvårdsregional SVF-samordnare 

genomfört 1–2 möten/termin. Vid mötena har ett större antal berörda från 

respektive region inom sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) samlats för 

erfarenhetsutbyte och information om cancerprocesserna i stort. Berörda i detta 

sammanhang innefattar alla processledare med uppdrag från RCC avseende 
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specifika diagnoser/processer, alla lokala SVF-samordnare, processtödjare och 

kanslifunktioner.  

Under 2019 har fokus för respektive region i SÖSR legat på att fortsatt arbeta 

enligt nationella SVF-beskrivningar och följa upp resultat för införda SVF i 

respektive region. Det tidigare pågående valideringsarbetet har fortsatt även 

under 2019. Sjukvårdsregional SVF-samordnare deltar likt tidigare i den 

nationella grupperingen för sjukvårdsregionala SVF-samordnare på SKR. 

Gällande patienter som överflyttas mellan regioner inom SÖSR har 

kontinuerliga avstämningar genomförts mellan lokala SVF-samordnare inom 

respektive region, vilket sker manuellt eftersom problematik med icke 

kommunicerande IT-stöd kvarstår. Under 2019 har pilot för e-remiss 

genomförts i några av regionens verksamheter. Den förväntade effekten om att 

e-remissen på sikt skulle ersätta behovet av särskild remissmall för 

överflyttning inom SVF mellan regioner (innehållande obligatoriska koder 

enligt nationell rutiner) har hittills inte infriats då möjlighet att styra innehållet i 

dessa mallar saknas.  

Inom SÖSR har en gemensam riktlinje för multidisciplinär konferens (MDK) 

tagits fram vilken kan indelas i två områden, teknik och arbetssätt inkl. 

dokumentation. Under året har beslut fattats om att rutinen ska implementeras. 

Detta har varit ett omfattande arbete som kommer pågå även under 2020. 

Målsättningen är att lyfta infrastrukturen till samma tekniska nivå för alla tre 

huvudmännen, samtliga MDK-rum, samt skapa en gemensam strukturerad 

dokumentation som tillgängliggörs via Nationella patientöversikten och skapar 

hög grad av igenkänning och tillgänglighet.   

Den årligen återkommande sjukvårdsregionala konferensen ”Utvecklingskraft 

cancer” ägde i år rum den 21:e maj i Linköping. Denna gång sammanföll den 

och genomfördes i samverkan med de nationella RCC-dagarna. Cirka 300 

personer deltog, varav 150 från Sydöst. Programmet denna gång med tema 

”Medskapande för bästa resultat – inkluderande och kommunikativ vård”. 

Ämnen som berördes var patientupplevelse/patienterfarenheter, 

cancerrehabilitering, artificiell intelligens som en del av framtiden, nuläge för 

MDK inom SÖSR och nationellt, omvärldsperspektiv och guldkorn rörande 

SVF.  

”Lärandetillfällen” är återkommande aktiviteter/temadagar inom Sydöstra 

sjukvårdsregionen där patientföreträdare och professionen möts i gemensamt 

kunskapsutbyte och lärande, till exempel genomfördes under hösten de årliga 

tillfällena: temadag för cancerrehabilitering samt forumet Palliation Sydöst som 

vänder sig till medarbetare från både kommuner och regioner.  

Representanter för RCC Sydöst har också deltagit i nationella tillfällen för 

lärande som anordnats under 2019, till exempel Nordiskt forskningsmöte 

cancervård, som denna gång anordnades i Trondheim, Norge. 
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Under 2019 har RCC Sydöst fokuserat särskilt på att stödja samverkan mellan 

SÖSR gällande bröstcancer och gynekologisk cancer. RCC har också erbjudit 

ett antalriktade webbinarier runt PREM-resultat inom ett antal diagnosområden.  

Stöd till att stärka kvalitetsarbetet 

Arbetet med kvalitetssäkring vid registrering av data är ett område som är 

krävande och som har fortgått i respektive region. Under 2019, efter 

projekttidens slut har det övergripande IT-samarbetet inom sydöstra 

sjukvårdsregionen följts upp av respektive lokal SVF-samordnare internt men 

även i en samverkan mellan de tre huvudmännen. Under 2019 har grupperingen 

för SVF-IT träffats mer sporadiskt men arbete har pågått i respektive region 

samt mellan lokala SVF-samordnare. Ett uppföljande möte har genomförts, ett 

år efter att SVF övergått till förvaltning, vilket resulterade i att denna 

gruppering för samverkan återupptas under 2020. Syftet med denna etablerade 

samverkansgrupp är att förstärka ambitionen för att hitta synkroniserade 

administrativa arbetssätt med hjälp av digitala lösningar för att stödja 

patientprocessen parallellt med kvalitativ rapportering till den nationella 

databasen. 

En del av förklaringen till variation i data inom SÖSR är att KVÅ-koder i SVF 

tolkas på olika sätt. Här har RCC Sydöst initierat ett antal dialoger med 

processgrupper för att komma närmre varandra i denna fråga. Detta arbete 

kommer fortsätta även under 2020.   

Arbetet med anpassning till uppdaterade SVF påbörjades under hösten 2019 av 

respektive region inom SÖSR. 

RCC Väst  

Under införandet av de standardiserade vårdförloppen i Västra 

Götalandsregionen (VGR) organiserades arbetet i en projektgrupp. Från och 

med 2019 ingår SVF som en del i förvaltningarnas ansvar. Det regionala arbetet 

utgår nu från en arbetsgrupp vilken samordnas och leds av en utvecklingsledare 

från RCC Väst, tillika regional SVF-samordnare för Västra Götalandsregionen. 

I arbetsgruppen ingår SVF-samordnare från NU-sjukvården, Skaraborgs 

sjukhus samt Södra Älvsborgs Sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 

Sjukhusen i Väster har rekryterat SVF-samordnare som påbörjar sin tjänst efter 

årsskiftet. SVF-arbetsgruppen samarbetar med ett stort antal 
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”samarbetspartners”, vilka på olika sätt bidrar till gruppens arbete. 

 

Varje förvaltnings SVF-samordnare har det övergripande ansvaret för SVF-

arbetet tillsammans med lokala processledare och SVF-koordinatorer. På 

förvaltningarna finns också utsedda ”superusers” vars uppgift bland annat är att 

stötta SVF-koordinatorerna kring registrering och uttag av rapporter.  

Arbetsgruppen återrapporterar vid RCC Västs styrgruppsmöten och på RCC 

Västs processägarinternat samt deltar på vårdprocessernas årliga dialogmöten. 

Tillsättningen av SVF-samordnare och ”superusers” på förvaltningarna har 

skapat förutsättningar för att komma närmare inklusions- och väntetidsmålen. I 

gruppen har vi haft ett stort fokus på utdata och sammanställt 

förvaltningsrapporter och rapporter till de regionala processägarna kvartalsvis 

samt arbetat med mål och aktiviteter för att nå målen.  

RCC Väst har under året arbetat för att identifiera flaskhalsar (kritiska moment 

som utgör hinder för flödet i vårdkedjan) och undanträngningseffekter i 

samband med införandet av SVF. Arbetet har bland annat innefattat att 

genomföra en flaskhalsturné med besök i förvaltningarna för att föra dialog om 

och identifiera flaskhalsar. Resultatet har sammanställts i en flaskhalsrapport 

som genom projektgruppen kommunicerats ut till förvaltningarna i syfte att 

utgöra underlag i förbättringsarbeten. Arbetsgruppen har även utvecklat en 

webbutbildning kring SVF som riktar sig till all personal.   

Primärvården är en viktig del i SVF och arbetsgruppen har deltagit vid två 

primärvårdskonferenser. 

RCC Väst har under året fortsatt arbetat för att öka lärandet och 

erfarenhetsutbytet i samband med SVF. Detta har bland annat inneburit 
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anordnande av en regiondag för SVF. Dagen vände sig till politiker, 

beslutsfattare och nyckelaktörer i vården och innehöll goda exempel på 

förbättringsarbeten för att hantera flaskhalsar samt dialoger om fortsatt 

implementeringsarbete och arbetet mot inklusions- och väntetidsmålen.  

Vidare har RCC Väst anordnat en nätverksträff för regionens SVF-

koordinatorer, bistått förvaltningar med material inför primärvårdsdagar och 

kontinuerligt fört dialog och följt upp arbetet med SVF vid forum för regionala 

processägare. 

RCC väst har under året arbetat med att ta fram regionala resultat från PREM 

och sprida detta till förvaltningarna genom SVF-samordnarna samt i RCC Västs 

nyhetsbrev och på webbplatsen. Detta i syfte att öka kännedomen om PREM 

och dess möjligheter att få fram resultat över tid per förlopp.  Ett arbete pågår 

ständigt kring att lyfta nyttan med att ta fram resultat ur PREM och identifiera 

vilka förbättringsarbeten som behöver göras för att nå ett ännu bättre resultat. 

Kvalitetssäkring av data 

Under 2019 har RCC Väst anordnat registreringsträffar för SVF koordinatorer 

och lokala processledare i syfte att nå en enhetlig registrering i varje SVF för att 

data ska bli korrekt och jämförbar.  

I samband med registreringsträffarna ordnades även flaskhalsworkshopen som 

beskrivs ovan. Tillsättningen av superusers som beskrivs ovan är också en 

viktig del i kvalitetssäkringsarbetet. 

RCC Syd 

I Regional cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2019–2022 lyfts betydelsen 

av arbetet med SVF. Målbilden för RCC Syds arbete sammanfattas i tre 

punkter:  

 RCC Syd stödjer huvudmännen i arbetet med att uppfylla de statliga 

inklusions- och ledtidsmålen för SVF 2020. 

 RCC Syd skapar tillsammans med huvudmännen strukturer för 

kontinuerlig kvalitetssäkring av SVF-data. 

 RCC Syd stödjer huvudmännen i att presentera SVF-data för 

utvecklings- och förbättringsarbete. 

RCC Syds samtliga insatser kring SVF har under året skett i nära samarbete 

med regionernas cancersamordnare. Regelbundna möten och avstämningar har 

genomförts i syfte att informera om hur arbetet med SVF fortskrider nationellt 

respektive lokalt, diskutera ev. utmaningar/hinder samt identifiera 

fokusområden och behov av riktade insatser att samarbeta kring.  

De cirka 40 regionala patientprocessledare (RPPL) som arbetar på uppdrag av 

RCC Syd spelar en betydande roll för att stödja dialogen kring och uppföljning 

av SVF. Under 2019 har RCC Syd arrangerat möten med RPPL, chefer i 
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cancervården och cancersamordnare för att gemensamt diskutera SVF och andra 

utmaningar, framför allt kompetensförsörjning, i cancervården. Artiklar med 

goda SVF-exempel från olika delar av södra sjukvårdsregionen har tagits fram 

och publicerats nationellt, sjukvårdsregionalt och även spridits lokalt.  

Multidisciplinär konferens (MDK) utgör en nyckelfunktion i utveckling av 

patientprocesser och SVF. RCC Syd har i samarbete med några processteam 

(hjärntumörer, lever-pankreas-gallvägar och sarkom) specifikt utvärderat 

respektive regional MDK med fokus på ledningsfunktionen. Teamen har 

initierat förbättringsarbete utifrån de resultat som framkommit i projektet. RCC 

Syd deltar även som stöd i Skånes universitetssjukhus (SUS) nybildade 

styrgrupp för MDK-utveckling. 

RCC Syd har fortsatt utvecklingen av presentationsmodeller i form av kartor 

som visar hur många patienter (i förhållande till antal listade) varje vårdcentral i 

södra sjukvårdsregionen har remitterat för utredning enligt SVF. Kartorna är 

tänkta att fungera som stöd i dialogen med primärvården. Arbete pågår för att 

inkludera siffror rörande cancerincidens i presentationsmodellen.  

RCC Syd har under året tagit fortsatt ansvar för telefonsupporten kopplat till 

PREM SVF. Uppföljning av antalet inkomna samtal totalt och per region görs 

regelbundet och rapporteras till och diskuteras med regionernas 

cancersamordnare. 

Stöd till att stärka kvalitetsarbetet  

RCC Syd har under 2019 fortsatt arbetet med det projekt som syftar till att 

validera huruvida de data som rapporterats till SKRs väntetidsdatabas Signe 

överensstämmer med de definitioner för mätpunkter som anges i SVF. Detta 

görs via journalgranskningsprojekt för ett antal SVF och sjukhus inom södra 

sjukvårdsregionen. Urvalet av SVF och sjukhus görs i samråd med 

cancersamordnare och linjechefer. Journalgenomgång och insamling av data 

görs av en extern granskare. Resultaten sammanställs av RCC Syd och 

presenteras i skriftliga rapporter samt i dialog med berörda kliniker och 

cancersamordnare. I de fall resultaten indikerar ett behov av att tydliggöra 

kodningsriktlinjer lyfts de för dialog i RCCs nationella arbetsgrupp för SVF. 

Valideringsprojektet kommer att fortsätta även under 2020. 
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Barncancer (3.2) 

Nationell rapport 

Sveriges sex barncancercentrum hade under 2019 i uppdrag att analysera vilka 

utvecklingsområden som finns nationellt och i varje sjukvårdsregion samt att 

sammanställa detta i en rapport till RCC i samverkan. Syftet med analysen var 

att skapa underlag till det fortsatta nationella arbetet med att stärka 

barncancervården. SKR hade genom RCC i samverkan en stödjande och 

samordnande roll i arbetet. 

RCC i samverkan inledde arbetet med att kalla samman företrädare för 

regionerna för att planera arbetet, och det stod tidigt klart att företrädarna såg 

gemensamma utmaningar och ville samarbeta nationellt redan i analysfasen. 

Detta resulterade i en gemensam, nationell rapport som skrevs i samarbete 

mellan de regionala företrädarna och med stöd av RCC i samverkan. Respektive 

barncancercentrum och region kompletterade den nationella analysen med 

regionala tillägg. 

Regionalt arbete  2019 

RCC Norr 

Medicinsk chef vid för barnonkologin vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, 

och den sjukvårdsregionala processledaren för barnonkologi har under året och i 

samarbete med övriga barnonkologiska centrum i landet utarbetat en rapport om 

vilka områden som är speciellt prioriterade för barnonkologins utveckling. 

Norra sjukvårdsregionen har i det nationella arbetet haft ett speciellt uppdrag att 

beskriva vad som behövs för att utveckla det psykosociala stödet till barn med 

cancer och deras familjer. Även en sjukvårdsregional rapport sammanställdes. 

Under tidigare år har Barncanceravdelningen vid Nus haft sämre resurser för 

psykosocialt stöd än andra barncancercentrum, med avsaknad av bland annat 

egen kurator och psykolog. Medlen i överenskommelsen har möjliggjort 

rekrytering av dessa funktioner. Ett förslag till vårdprogram med schemalagda 

kontakter med kurator och psykolog under hela behandlingstiden är delvis 

utvecklat och kommer att implementeras som pilot under 2020. Under året har 

arbetet med sjukvårdsregionens uppföljningsmottagning för vuxna 

barncanceröverlevare fortsatt, enligt det vårdprogram som RCC i samverkan har 

tagit fram och som reviderades 2019. Majoriteten av de patienter som kallats till 

mottagningen under året har kommit från Norrbotten och från Västernorrland 

och organisationen kring att kalla patienter från norra sjukvårdsregionen som 

inte har Nus som hemsjukhus har fungerat bra.  

En utvidgad uppföljningsmottagning vid 13 och 15 års ålder för barn som 

tidigare behandlats för cancer är under uppbyggnad.    

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
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Resurser har även använts för att stärka stödet till cancersjuka barn på 

hemortssjukhusen, bland annat genom utbildningsdagar för 

omvårdnadspersonal inom slutenvården och kuratorer på länsdelssjukhusen, 

med vidareutbildning inom barnonkologi, professionellt bemötande av svårt 

sjuka barn med familjer och psykosocialt stöd. För kuratorerna innefattar 

utbildningen även användande av digitala hjälpmedel. Utbildningsaktiviteterna 

planeras bli årligen återkommande. Planer finns dessutom på att utbilda 

kontaktsjuksköterskor för barn med cancer i samtliga regioner i norr. 

RCC Uppsala Örebro 

Inom ramen för den särskilda satsningen på barncancer under 2019 inleddes ett 

samarbete mellan RCC Uppsala Örebro, Barnonkologiskt centrum och Blod- 

och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset. Representanter från dessa 

verksamheter träffades löpande under sommaren och hösten för att planera 

sjukvårdsregionens arbete med barncancersatsningen. Vid mötena har även 

sjukvårdsregional processledare deltagit. Resultatet har löpande presenterats i 

RCC:s styrgrupp. Denna struktur har fungerat som grund för nu beslutad 

projektorganisation för den långsiktiga satsningen på området. 

Som en del i arbetet har RCC Uppsala Örebro deltagit i och finansierat 

framtagandet av en sjukvårdsregional rapport innehållande en nulägesanalys av 

barncancervården, bland annat kring långtidsuppföljning och övergång till 

vuxenvården, samt utvecklingsförslag kopplade till dessa områden. Utöver en 

sjukvårdsregional rapport har vi även deltagit i framtagandet av den nationella 

rapporten.  

Vårdprocessgruppen för barnonkologi har genomfört en sjukvårdsregional 

kompetensförsörjningsanalys över de kompetenser som finns och saknas på 

länssjukhusen och barnonkologiskt centrum. Analysen har bifogats den 

sjukvårdsregionala barncancerrapporten. Vidare har en sjukvårdsregional 

processkarta tagits fram och bilagts rapporten. Den har fungerat som underlag i 

nulägesanalysen och varit ett stöd i identifieringen av utvecklingsområden. 

Den sjukvårdsregionala rapportens förslag på utvecklingsområden har 

prioriterats och 2019 års medel har bland annat avsatts för utveckling av 

uppföljningsmottagning i syfte att implementera vårdprogrammet för alla 

ingående diagnoser, uppstart av 13- årsmottagning och rehabiliteringsprojekt 

kring barn med förvärvade hjärnskador. 

Rapporten delgavs i sin helhet Socialdepartementet i november 2019 och den 

ligger nu till grund för vårt fortsatta förbättringsarbete under 2020. 
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RCC Stockholm Gotland 

Inom ramen för den särskilda satsningen på barncancer under 2019 har 

Stockholm Gotland: 

 Deltagit i etablering av uppföljningsmottagning vid Sabbatsbergs sjukhus. 

Verksamheten vänder sig till personer över 18 år som genomgått 

cancerbehandling under barn och ungdomsåren. 

 Deltagit i revision av Nationellt vårdprogram för uppföljning efter 

cancerbehandling i barn och ungdomsåren. 

 Deltagit i att ta fram en rapport till SKR angående analys av 

utvecklingsområden 

 Påbörjat samverkan mellan vårdgivare för att kunna erbjuda hemsjukvård i 

regionens perifera delar. 

 Påbörjat ett anpassningsarbete av Min vårdplan för onkologisk vård av barn 

och ungdomar 

 Påbörjat och delvis slutfört utarbetande av rutiner för aktiv överlämning 

från barn till vuxenvård 

 Samverkat med verksamheten på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska 

i att se över arbetsrutiner för vården inför genomförande av min vårdplan. 

 Samverkat med barnonkologen i arbete med fokusgrupper för att få in 

synpunkter på vården av ungdomar och föräldrar till barn som är under 

aktiv behandling. 

 Medverkat till att korta ledtider till diagnos genom utbildning av läkare till 

barnspecialister. 

RCC Sydöst 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen saknas en enhet för långtidsuppföljning för 

barn som genomgått en cancerbehandling. Under hösten har projektledare och 

projektgrupp utsetts med uppdrag att forma en modell inom SÖSR för 

långtidsuppföljning för barn som genomgått en cancerbehandling. Projektplan 

finns framtagen. Projektledare deltar även i ett nationellt nätverk för att skapa 

likvärdighet i ett nationellt sammanhang. 

Uppdraget innebär bland annat att: 

 Skapa en modell för strukturerad långtidsuppföljning  

 Möjliggöra jämlikhet i SÖSR  

 Verka för en aktiv överlämning från barn- till vuxenvård 

 Skapa en uppföljningsenhet för SÖSR 

Inventering av behov har påbörjats, patientgruppen är identifierad och arbete 

pågår för att sätta mätbara mål, samla in underlag från/för forskning och 

kartlägga samverkansarenor med specialiserad cancerrehabilitering inkl. privata 

aktörer. Kontakt är tagen med Ung cancer och föreningen Maxa livet.  
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En projektgrupp har tillsats för användande av digitala tjänster för 

kommunikation och överrapportering. Man söker nu och personer i regionen 

som har eller har haft cancer och som kan bidra vid utvecklingen. 

RCC Väst 

RCC Väst har stöttat arbetet med satsningen på stärkt cancervård för barn och 

unga i samarbete med Barncancercentrum vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Upptagningsområdet för Barncancercentrum vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg innefattar Västra 

Götalandsregionen, Region Halland och Region Värmland. Dessutom skickar 

Region Jönköping alla barn med tumörer till Göteborg, förutom de barn som har 

hjärntumörer.  

Inom ramen för överenskommelsen om stärkt cancervård för barn och unga 

stöttade RCC Väst i arbetet med att ta fram den nationella rapporten 

”Utvecklingsområden inom barncancervården – analys och förslag till fortsatt 

arbete” samt den regionala rapporten ”Satsning på stärkt cancervård för barn 

och unga 2019 - En sammanställning av förslag på insatser för stärkt cancervård 

för barn och unga inom upptagningsområdet för Barncancercentrum vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset.”. Förslag på insatser regionalt identifierades 

inom följande områden:  

 Tillgång till vårdplatser under olika delar av behandlingen  

 Kvalitetsförbättringar i vården    

 Kompetensförsörjning 

 Samordning mellan barn- och vuxensjukvård 

 Finansiering av dyra läkemedel. 

RCC Väst och Barncancercentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

påbörjade i slutet av året ett planeringsarbete. Syftet var att tillse att de förslag 

på insatser som identifierats i den regionala rapporten för stärkt cancervård tas 

omhand och arbetas med.  

RCC Väst stöttade också i planeringen och genomförandet av en kick-off för 

vårdpersonal, politiker, chefer, vårdutvecklare, patienter och närstående i 

upptagningsområdet för Barncancercentrum vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset. Vid mötet uppmärksammades att RCC Väst fått i 

uppdrag att tydligare stötta Barncancercentrum och verksamhetschefen vid 

Barncancercentrum redogjorde för de förslag på regionala insatser som lyfts 

fram i den regionala rapporten.  

RCC Syd 

RCC Syds regionala patientprocessledare (RPPL) för barncancer har bjudit in 

representanter från barncancervården i södra sjukvårdsregionen till två 

dialogmöten under 2019. På mötena har man bland annat diskuterat rutiner för 

aktiva överlämningar, cancerrehabilitering och långtidsuppföljning efter 

barncancer. Under året inrättades ett uppdrag för RPPL Långtidsuppföljning 
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efter barncancer med uppdrag att stödja implementeringen av det nationella 

vårdprogrammet på området. I uppdraget ingår dialog och samverkan för att 

skapa en sammanhållen vårdkedja med fokus på aktiva överlämning från 

barncancercentrum till annan verksamhet då barnet har fyllt 18 år.  

Under hösten deltog RCC Syd i det nationella arbetet med att kartlägga och 

identifiera utvecklingsområden inom barncancervården. Den rapport som 

utarbetades kommer att ligga till grund för såväl sjukvårdsregionalt som 

nationellt arbete på området. 
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Ytterligare insatser på 
cancerområdet (3.3) 

RCC i samverkan(3.3.1)  

SKR har fortsatt att vara en sammanhållande part för gruppen RCC i 

samverkan och under våren tillträdde Hans Hägglund som nationell 

cancersamordnare och ordförande i RCC i samverkan. Under året har RCC i 

samverkan haft regelbundna möten, totalt 17 stycken, vartannat per video och 

vartannat fysiskt. Dagordningen har fasta punkter kring läkemedelsfrågor, 

kommunikation, vårdprogram och SVF, arbetsgruppen för kvalitetsregister på 

INCA, nivåstrukturering, samt forskning. Tre internatsmöten har genomförts, där 

mer tid ägnats åt strategiska diskussioner och regional rapportering från 

respektive RCC. Under året har representanter från Nationella programområden, 

myndigheter och andra aktörer inom cancerområdet deltagit vid mötena. Patient-

och närståenderådet har deltagit vid två möten.  

På Almedalsveckan arrangerade RCC i samverkan två seminarier, ett med fokus 

på SVF och ett med titeln ”Är cancervården i kris – måste vi själva betala för att 

få bra vård?”.  

För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan 

tagit fram en gemensam, nationell inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, 

mål och aktiviteter – Vägen framåt. RCCs gemensamma inriktning bygger på 

den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga inriktning 

för det nationella arbetet med cancervården. 

Dokumentet är väl samspelt med befintliga regionala cancerplaner och ska 

kunna fungera som underlag vid uppdatering av de regionala cancerplanerna 

och vid RCC i samverkans årliga verksamhetsplanering. 

Under hösten har också jubiléet Cancerstrategin 10 år planerats tillsammans 

med socialdepartementet. 

Fortsatt arbete med nationella vårdprogram (Avsnitt 3.3.2) 

En av de viktigaste uppgifterna för RCC är att arbeta med kunskapsstöd och 

kunskapsimplementering i cancervården. Uppdatering och revidering av 

befintliga vårdprogram genomförs löpande (årligen och vid behov). Vid 

uppdateringarna inarbetas information om standardiserade vårdförlopp samt 

kvalitetsbilagor för patologi. För vissa diagnoser saknas etablerade expertgrupper 

för patologi (”KVAST-grupper”). I de vårdprogrammen blir kvalitetsbilagorna för 

patologi generellt mindre omfattande men målet är att de ska fylla motsvarande 

funktion. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/vagen-framat/
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Nya och reviderade vårdprogram 

Flera nya vårdprogram är under framtagande, för akut lymfatisk leukemi, 

buksarkom, hypofystumörer, merkelcellstumörer, myeloproliferativa 

sjukdomar, skivepitelcancer i huden, Palliativ vård för barn samt ett 

vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening.  

Följande nya vårdprogram har fastställts under året: 

 Hudlymfom  

 Vulvacancer 

Reviderade versioner av följande vårdprogram har fastställts under året: 

 Aggressiva B-cellslymfom 

 AML (Akut myeloisk leukemi) 

 Bröstcancer 

 Cancerrehabilitering 

 Indolenta B-cellslymfom 

 Gallvägs- och gallblåsecancer 

 Hodgkins lymfom 

 Huvud- och halstumörer 

 KLL (Kronisk lymfatisk leukemi) 

 KML (Kronisk myeloisk leukemi) 

 Lungcancer 

 Långtidsuppföljning efter barncancer 

 Malignt melanom 

 Matstrups- och magsäckscancer 

 Myelom 

 Njurcancer 

 Peniscancer 

 Sköldkörtelcancer 

 Tumörer i hjärna och ryggmärg 

 Urotelial cancer 

 Waldenströms makroglobulinemi 

 Äggstockscancer, epitelial  

Kunskapsbanken – projekt för förbättrad användbarhet i vårdprogrammen  

För att göra vårdprogrammen mer användbara har RCC tagit fram en ny 

publiceringsyta för vårdprogram och vårdförlopp, Kunskapsbanken. 

Kunskapsbanken färdigställdes under 2019 och publicerades i januari 2020. I 

Kunskapsbanken är rekommendationer och central fakta enklare att hitta. Texter 

om bakgrundsinformation, detaljerade instruktioner och kommentarer om 

evidens kan enkelt via en utfällbar funktion döljas eller visas. Sökfunktionen är 

förbättrad och användarna kan skapa bokmärken och prenumerera på 

uppdateringar. Under 2020 fortsätter arbetet med användartester samt med att 

vid varje uppdatering omarbeta vårdprogramstexterna för att bättre passa den 

nya publiceringsformen. I samband med publiceringen av Kunskapsbanken 
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avvecklades appen Cancervård eftersom Kunskapsbanken fyller appens 

funktion.  

Modell för uppföljning efter cancerbehandling 

Under 2018 tog RCC fram en modell för hur uppföljning av cancerpatienter kan 

beskrivas på ett systematiskt sätt. Under 2019 har modellen implementerats i 

majoriteten av de vårdprogram som har uppdaterats. Erfarenheten är att 

modellen fungerar bra för de flesta diagnoser.  

Nationell nivåstrukturering (3.3.3) 

I enlighet med överenskommelsen för 2019 ska SKR  genom RCC i 

samverkan fortsatt följa upp och stödja den nationella nivåstruktureringen. 

Mot bakgrund av riksdagens beslut att cancervårdens arbete med nationell 

nivåstrukturering ska föras över till Socialstyrelsens arbete med nationell 

högspecialiserad vård ( NHV) har inga nya sakkunnigområden startats under 

året. 

RCC i samverkan har liksom övriga Nationella programområden givit 

Socialstyrelsen en bruttolista över tänkbara områden för 

sakkunnigbedömning. Bruttolistan har tillkommit genom en bred inbjudan 

till professions- och patientorganisationer i cancervården att inkomma med 

förslag. RCC i samverkan beslutade sedan att prioritera två områden: 

avancerad bäckenkirurgi och neuroendokrina tumörer. Socialstyrelsen har i 

sin första omgång sakkunnigbedömningar tagit  med neuroendokrina 

tumörer.  

RCC i samverkan har under året diskuterat RCCs tre sista 

sakkunnigbedömningar som samtliga rapporterades under 2019: huvud-hals-

cancer, livmoderhalscancer och tumörer i hjärna och ryggmärg. Den första 

har i sin helhet överlämnats till Socialstyrelsen som valt att utvidga området 

med benigna förändringar och glomustumörer och genomför en ny 

sakkunnigbedömning  för närvarande. Vad gäller livmoderhalscancer 

överlämnades trachelektomi för Socialstyrelsens arbete med NHV och även 

där kompletterar Socialstyrelsen för närvarande underlaget. För övrigt finns 

i alla tre sakkunnigunderlagen förslag om sjukvårdsregional koncentration 

som bör handläggas i de olika sjukvårdsregionerna.  

Efter två-årsuppföljning har RCC i samverkan anmält önskemål till 

Socialstyrelsen om sakkunnigbedömning av avancerad matstrupskirurgi 

inklusive rekonstruktion. Bakgrunden är oklarheter avseende indikationerna för 

remittering av matstrupscancer till de nationella vårdenheterna samt att 

uppdraget även bör omfatta avancerad kirurgi vid benigna tillstånd. För 

närvarande pågår tillsättning av sakkunniggrupp vid Socialstyrelsen.  
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Uppföljning 

Referensgruppen bestående av linjechefer och sjukvårdsregionala representanter 

har under året fortsatt sitt uppföljande arbete. 

Under året genomförde RCC i samverkan en uppföljning av rekommendationer 

om sjukvårdsregional nivåstrukturering givna av  RCC i samverkan 2016. 

Uppföljningen som visar att rekommendationerna till största delen är införda 

finns publicerad  https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/nivastrukturering/rapport-regional-nivastrukturering-faststalld-av-rcc-i-

samverkan-190625-final.pdf  

Under året sammanfattades också de två- och fyraårs-uppföljningar som 

insamlades under våren 2019. En sammanfattning finns publicerad här 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/nivastrukturering/uppfoljning-nivastrukturering/  Uppföljningen visar 

att mer än 2 000 patienter behandlats vid nationella vårdenheter.  

En PREM-enkät riktad till patienter som vårdats vid en nationell vårdenhet har 

tagits fram. Enkäten ska genomföras 2020 och fokuserar på samverkan mellan 

patienters olika vårdgivare, praktiska problem kring resor och boende, 

upplevelsen av vård långt ifrån hemmet samt stödet till patienter och 

närstående. 

En checklista för nationell MDK har tagits fram och publicerats 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-

uppdrag/vardprocesser/checklista_nmdk_9apr19_final.pdf  

Med stöd av referensgruppen och hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket har 

sjukvårdsregionernas kansligrupp tagit fram ett nationellt förslag till  ersättning 

för boende vid nationell högspecialiserad vård för patienter och närstående. 

Förslaget är under politisk förankring för beslut 2020. Nästa steg är ett 

gemensamt förslag för regler och ersättning av resor.   

Ett arbete för gemensamma ekonomiska lösningar vad gäller själva den 

högspecialiserade vården har också initierats under 2019 av SKR/ RCC. 

Samverkan med Socialstyrelsen 

Under året har RCC haft upprepade möten med Socialstyrelsen för 

erfarenhetsutbyte gällande koncentration av vård. Arbetet med överförande av 

nationella vårdenheter i cancervården har startats med överföring av 

peniscancerkirurgi som pilot för överföringsprocess.   

Samtliga dokument och beskrivningar av RCC:s arbete finns tillgängliga på 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/.  
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https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/nivastrukturering/rapport-regional-nivastrukturering-faststalld-av-rcc-i-samverkan-190625-final.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/nivastrukturering/rapport-regional-nivastrukturering-faststalld-av-rcc-i-samverkan-190625-final.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/uppfoljning-nivastrukturering/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/uppfoljning-nivastrukturering/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/vardprocesser/checklista_nmdk_9apr19_final.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/vardprocesser/checklista_nmdk_9apr19_final.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/
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Cancerläkemedel (Avsnitt 3.3.4) 

För att öka kunskapen kring användningen av nya cancerläkemedel, och i 

förlängningen optimera densamma, har RCC i samverkan beslutat om nationell 

registrering för användningen av vissa nya cancerläkemedel.  

Registreringsmodulen för läkemedelsanvändning är nära kopplad till 

utvecklingen av generella patientöversikter. RCC i samverkans 

utvecklingsarbete av registreringen sker tillsammans med företrädare för de 

diagnoser där det finns befintliga patientöversikter för att kunna ta till vara 

deras erfarenheter, stärka en fortsatt utveckling av patientöversikter inom fler 

diagnoser och för att samla en så komplett information som möjligt.  

NAC (Nationella arbetsgruppen nya cancerläkemedel) har i uppdrag att två 

gånger per år publicera en rapport från register för cancerläkemedel. Rapporten 

från december 2019 visar att det nu finns över 4 700 behandlingar registrerade 

men att antalet registreringar per halvår inte har ökat jämfört med tidigare. Det 

förekommer även en stor variation i registreringseffektivitet över landet vilket 

begränsar möjligheten att dra säkra slutsatser från registerdata. För att komma 

till rätta med det behöver en del regioner öka registreringsinsatserna för att göra 

registret mera komplett. Resultatet visar även på att behandling med 

immunterapi har fått ett gott genomslag i landet. Rapporten baseras även på 

underlag från diagnosspecifika patientöversikter för lung-, njur- och 

prostatacancer. 

RCC i samverkan beslutade under året om en fördelningsnyckel för hur medlen 

till regioner skulle fördelas till de kliniker som på ett fullvärdigt sätt registrerade 

användningen av läkemedel. I november fördelades medel enligt 

fördelningsnyckeln.  

Patientinformation regimbibliotek (Avsnitt 3.3.5) 

Regionala cancercentrums arbete med det nationella regimbiblioteket för 

antitumorala regimer fortsätter och innehåller nu drygt 400 fastställda regimer, 

se cancercentrum.se.  

RCC har under 2019 fortsatt arbetet med att i samverkan med patientföreträdare 

utarbeta nationella patientinformationer kopplat till befintliga regimer. Efter 

utveckling på IT-plattformen INCA, workshop med patientföreträdare, 

representanter för vårdprofessionerna samt 1177 och språkgranskning 

publicerades de första patientinformationerna i juni 2019. Först ut var 

patientinformationer för tjock- och ändtarmscancer. Därefter har vi publicerat 

patientinformationer för matstrups- och magsäckscancer, bröstcancer och 

lungcancer, sammanlagt 165 stycken. Patientinformationer för nya regimer tas 

fram av RCC och skickas för synpunkter till sjuksköterskor som arbetar med 

berörd diagnosgrupp på olika sjukhus. Arbetet fortsätter under 2020 med de 

olika gynekologiska regimerna, urinvägarnas cancer, huvud-halscancer samt 

inom hematologi. 
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Prevention och tidig diagnostik av hudcancer (Avsnitt 3.3.6) 

RCC i samverkan tog under 2018 fram ett underlag med en analys av vad som 

skulle krävas för att införa ett nationellt program med effektiva metoder för 

tidig diagnostik av hudcancer med teledermatoskopi. Rapporten innehåller 

förslag på hur man på nationell nivå kan stödja regionernas införande. Ett av 

förslagen är göra en hälsoekonomisk beräkning av redan införda system, att 

använda som beslutsunderlag i regionerna. RCC i samverkan har därför under 

2019 uppdragit åt RCC Uppsala Örebro att genomföra en upphandling av 

hälsoekonomisk analys för införandet av teledermatoskopi i region Gävleborg. 

Ytterligare ett förslag i rapporten var att ta fram en webbaserad utbildning i 

teledermatoskopi. RCC i samverkan utsåg RCC Väst som ansvarig och ett 

arbete har påbörjats med att ta fram en webbaserad utbildning i 

teledermatoskopi. I fas ett, som planeras pågå under våren 2020, planeras en 

behovs- och innehållsanalys som samlar behov från både specialistvård och 

primärvård till grund för hur utbildningen ska utformas. I nästa fas kommer 

utbildningen att tas fram testas, justeras och publiceras i samarbete med en 

webbyrå. Målet är att utbildningen ska finnas tillgänglig under hösten 2020. 

Generellt införande av screening för tjock- och 
ändtarmscancer (Avsnitt 3.3.7) 

RCC i samverkan har genom en nationell arbetsgrupp tagit fram en rapport 

utifrån erfarenheterna av SCREESCO-studien. Den pekar ut vilka åtgärder som 

behöver genomföras inför ett generellt och patientsäkert införande av screening 

för tjock- och ändtarmscancer. Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan 

(SKS) samt hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket (HSD) står bakom RCC:s 

slutsatser i rapporten. Nästa steg är att respektive region gör en egen plan för 

hur införandet kan ske och vidtar nödvändiga åtgärder för att underlätta 

införandet. Respektive region ansvarar för att besluta om och införa screening 

för tjock och ändtarmscancer.  

RCC i samverkan tillsatte 2018 en implementeringsgrupp som utbyter 

erfarenheter och stöttar arbetet i respektive sjukvårdsregion så att arbetet med 

införande av screening går så smidigt som möjligt. RCC Stockholm Gotland 

utsågs till stödjande RCC. RCC i samverkan startade även arbete för att ta fram 

ett gemensamt IT-stöd för screeningen samt en arbetsgrupp för framtagande av 

ett nationellt kvalitetsregister för uppföljning av screeningen. Under våren 2019 

driftsattes både det nya IT-stödet (GAS – Gemensamt administrativt stöd) vid 

RCC Stockholm Gotland och det nationella kvalitetsregistret (SveReKKS 
Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och kolorektalcancerscreening) 

togs i bruk. SveReKKS ska även möjliggöra inrapportering av kvaliteten på 

koloskopiundersökningar med annan indikation än screening, i syfte att 

ge underlag till gränsvärden för godkänd kvalitet.  

Under 2019 har även kompetenshöjande utbildningar för koloskopister 

kunnat påbörjas, kurserna har arrangerats i samarbete med svensk 
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gastroenterologisk förening (SGF). I december 2019 fanns beslut om att 

starta screening i 15 regioner förutom Region Stockholm och Region Gotland 

där screening startade 2008 respektive 2009. Regionerna har under 2019 

undersökt möjligheten att införa screeningen samordnat och strukturerat genom 

att administrationen av screeningen skulle förläggas vid RCC Stockholm 

Gotland i form av ett gemensamt samordningskansli (GSK). Stort intresse från 

regionerna för denna lösning finns men huruvida denna samverkan är juridiskt 

möjlig är under utredning. 

Organiserad prostatacancertestning (Avsnitt 3.3.8) 

Under 2019 tillsattes en nationell arbetsgrupp för organiserad 

prostatacancertestning som består av en ordförande, två representanter per 

sjukvårdsregion, en omvårdnadsrepresentant, representanter från stödjande 

RCC Uppsala Örebro, samt adjungerade experter med särskild kompetens inom 

screening för prostatacancer, informationsteknologi (den nationella INCA-

plattformen) och etik. Hittills har gruppen haft två heldagsmöten som resulterat 

i följande: 

 En basalgoritm för organiserad prostatacancertestning (OPT) har tagits 

fram. 

 En kort generisk text om fördelar och nackdelar med OPT som ska ingå i 

erbjudande om OPT har tagits fram samt  en längre, fördjupande, generisk 

text för publicering på webben. 

 Praktiska aspekter av erbjudande om OPT har diskuterats, utifrån de två 

regionala projekt som kommer att påbörjas under våren 2020 (i Region 

Skåne och Västra Götalandsregionen). 

 Nationella kvalitetsindikatorer för OPT har tagits fram. 

 Förberedande arbete pågår för att skapa ett nationellt kvalitetsregister för 

OPT och variabler för ett sådant register har tagits fram. 

Modul till kvalitetsregister för uppföljning av rehabilitering för 
cancerpatienter (Avsnitt 3.3.9) 

Cancerrehabilitering följs i dag endast i begränsad utsträckning upp i 

kvalitetsregister. RCC i samverkan har under 2018 och 2019 utvecklat 

generiska variabler till kvalitetsregister som möjliggör uppföljning av 

rehabilitering för cancerpatienter. Variablerna ska kunna användas av samtliga 

register som är relevanta för uppföljning av cancerpatienter, så att 

rehabiliteringsresultat ska kunna följas sammanställt för olika cancerdiagnoser 

och nationellt med gemensamma indikatorer. Under 2018 och 2019 har 

variablerna diskuterats tillsammans med kvalitetsregisterhållare inom 

cancerområdet och andra relevanta arbetsgrupper för att justera och förankra 

variablernas utformning. En utmaning är att hitta variabler som både möter 

behovet i den enskilda diagnosen och samtidigt är jämförbar mellan olika 

diagnoser. Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer är det 

första registret som i ett pilotinförande under 2019-2020 utvärderar variablerna.  
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Cancerpatienter och kliniska studier (Avsnitt 3.3.10) 

Under 2018 arbetade RCC i samverkan med att sammanställa goda exempel och 

ge ett förslag på en modell för optimal screening och inklusion av patienter i 

kliniska studier utifrån det sätt cancervården idag är utformad med 

kontaktsjuksköterskor och multidisciplinär konferens. Arbetet resulterade i en  

rapport publicerades på cancercentrum i februari 2019. Under 2019 har vardera 

region haft i uppgift att undersöka hur projekten om att matcha 

cancerpatienter med kliniska studier kan utformas. Det har till exempel 

resulterat i temadagar med diskussioner om hur man ökar deltagandet i kliniska 

studier. I Uppsala Örebroregionen pågår ett projekt med en studieservice 

förlagd till RCCs kansli för att öka möjligheten för regionens mindre 

onkologkliniker att delta i kliniska studier.  

För att stärka forskningsområdet nationellt har fokus har legat på att planera och 

förstärka insatsen forskning och innovation i cancerstrategin. Under året 

ansöktes och erhölls stöd från Vinnova för att etablera innovationsmiljön 

”Nollvision cancer”. Inom denna ska en långsiktig plan tas fram för att förstärka 

forskning och innovation inom cancerområdet. Innovationsmiljön är ett 

samarbete mellan RCC i samverkan, läkemedels- och medtechindustrin samt 

Handelshögskolan. 

Min vårdplan (Avsnitt 3.3.11) 

Den digitala Min Vårdplan cancer (Min vårdplan på 1177.se) är ett 

individualiserat patientstöd inom e-tjänsten Stöd och behandling (SoB) på 

1177.se. 

Under 2018 och 2019 har cirka 25 verksamheter börjat erbjuda sina patienter 

Min vårdplan på 1177.se. Vårdplanerna som har tagits fram har varit lokala, 

regionala eller sjukvårdregionala. Alla utom en har delvis byggt på av RCC 

nationellt sammanställd patientinformation och införandet på 1177.se har 

stöttats av ett nationellt införandeprojekt.  

Under våren 2019 genomfördes en utvärdering av Min vårdplan på 1177.se med 

syfte att ta fram en rekommendation och underlag för beslut avseende 

förvaltning av patientinformation för Min vårdplan cancer, samt på hur ett 

fortsatt införandestöd för Min vårdplan i SoB ska vara organiserat, med hänsyn 

taget till Ineras rekommendationer. 

Syftet var även att dokumentera rekommenderade arbetssätt som underlättar för 

verksamheter som ska införa Min vårdplan i SoB och dokumentera förslag på 

förbättringar. I utvärderingen intervjuades så kallade innehållsansvariga, 

behandlare och patienter som fått Min vårdplan på 1177.se från sammanlagt 14 

verksamheter.  

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/forskning/rcc-rapport-optimal-screening-matchning-av-patienter-kliniska-cancerstudier.pdf?v=a183feae71cc4dac90c722d2bd4e8e6f


Kortare väntetider i cancervården 36 

Baserat på utvärderingen beslutade RCC i samverkan hösten 2019 att RCC ska 

etablera en nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan samt att 

RCC ska vara utgivare av Min vårdplan digitalt på 1177.se samt för utskrift på 

papper. Fokus i arbetet hösten 2019 har varit att etablera en 

förvaltningsorganisation för patientinformation till nationella versioner av Min 

vårdplan och kravställa teknisk utveckling av e-tjästen Stöd och behandling 

samt 1177.se som helhet. Arbetet har samordnats med Patientkontrakt och 

Inera.  

Under våren 2020 startar RCC nationella arbetsgrupper för patientinformation 

till Min vårdplan inom åtta diagnoser: bröst-, prostata-, tjock- och ändtarm-, 

huvud och hals-, gynekologisk, penis-, urinblåsecancer och tumörer i centrala 

nervsystemet. Nationell Min vårdplan för dessa diagnoser beräknas vara klara 

innan sommaren 2020.  
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