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Inledning 

Överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR och staten är 

ett effektivt verktyg för att driva utvecklingen framåt med utgångspunkt i den 

nationella cancerstrategin. Genom att följa upp arbetet som bedrivs inom ramen 

för överenskommelserna och årligen revidera insatserna kan utvecklingen 

drivas framåt på ett snabbt och effektivt sätt. På grund av covid-19-pandemin 

har arbetet under året sett annorlunda ut.  

Överenskommelsen för 2020 omfattar totalt 447 miljoner kronor varav 320 

miljoner  kronor har avsatts som stimulansmedel till regionerna för arbete med 

standardiserade vårdförlopp på cancerområdet.  

Överenskommelsen är indelad i tre områden som motsvarar cancerstrategins 

delar: 

 Prevention och tidig upptäckt 

 Tillgänglig och god vård m.m., med fokus på patienten  

 Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning.  

Till varje område kopplas ett antal insatser som ska genomföras under året. 

Rapporten följer överenskommelsens rubrikstruktur och beskriver i korthet hur 

cancervården i stort har påverkats av pandemin och hur arbetet med insatserna i 

årets överenskommelse har fortskridit.  

Covid-19-pandemin har påverkat cancervården och 
genomförandet av årets insatser 

Covid-19-pandemin som startade på allvar i Sverige mars 2020 drabbade 

regionerna olika hårt vilket också gällde effekterna på cancervården. Siffror 

som togs fram i början på sommaren visade till exempel i Stockholm en 

nedgång av antalet cancerdiagnoser på 30-40 % under april – maj. I stort 

minskade antalet diagnosticerade cancerfall med 9,3 % från januari till och med 

oktober, se RCCs rapport om uppskjuten cancervård. Minskningen var störst i 

Norra sjukvårdsregionen (-12,4 %) och minst i Sydöstra regionen (-7,6 %). 

Prostatacancer hade den största minskningen på -20 % vilket delvis kan 

förklaras med en nationell rekommendation att inte utreda symtomfria män med 

måttlig ökning av blodmarkören PSA. För bröstcancer sågs en mer måttlig 

minskning på -10,7 %.  

Motsvarande minskningar för tarmcancer och lungcancer var -11,8 respektive -

11,9 %. 

Den viktigaste orsaken till nedgången av cancerdiagnoser tycks vara 

befolkningens minskade benägenhet att söka vård vid symtom samt en minskad 

benägenhet genomföra screeningundersökning när man blir kallad. Ytterligare 

en förklaring är att screeningverksamheterna för bröst- och livmoderhalscancer 

helt eller delvis pausades under våren i flertalet regioner. Under sensommaren 

och hösten återgick screeningen till mer normal aktivitet samtidigt som 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/februari/uppskjuten-cancervard-till-foljd-av-coronaviruset/
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samhällsspridningen gick ner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

mildrades om än tillfälligt. Dessa händelser bidrog med stor säkerhet till att en 

återhämtning av antalet diagnosticerade tumörer kunde noteras i alla 

sjukvårdsregioner utom i Region Norr. Förklaringen för Norra regionens 

mönster bör vara den relativt lindriga påverkan av befolkning och sjukvård som 

uppstod under den första pandemivågen mars-juni.   

Det finns inget stöd för att nedgången av cancerdiagnoser ska ha berott på 

minskad kapacitet för att utreda eller behandla cancer. Exempelvis har 

väntetiden till canceroperationer kortats enligt resultat från SVF-arbetet: 52 % 

av patienterna opererades inom rekommenderad tid 2020 jämfört med 44 % 

2019. Det har uppnåtts genom att cancervården har prioriterats i regionerna men 

också genom att det har funnits färre patienter att operera. 

Flera regioner har också rapporterat färre canceroperationer och fysiska besök 

men omfattningen varierar mellan regionerna. Omfördelning av personal för att 

klara pandemin och fler sjukskrivningar bland personalen inom flera 

verksamheter har lett till att den ordinarie verksamheten har fått skalas ned. 

Flera regioner rapporterar en lägre inklusion i cancerstudier där vissa sjukhus 

helt pausat studieverksamheten medan andra har fortsatt med lägre aktivitet. Att 

det blev en nedgång under den första pandemivågen får nog anses rimligt då 

cancerstudier som omfattar nya cancerläkemedel alltid innebär ett större antal 

besök på sjukhus samtidigt nära hälften av all cancer drabbar människor över 70 

år vilka utgör en riskgrupp för allvarlig covid-19.  

Pandemin har också inneburit begränsningar i närståendestödet för patienterna. 

Att ge cancerbesked utan närstående, hålla brytpunktssamtal med en ensam 

patient eller med anhöriga via telefon etcetera är tufft för alla inblandade. Under 

våren har Cancerrådgivningen som drivs av RCC Stockholm Gotland utökat sitt 

öppethållande och hållit öppet även under alla helger, inklusive jul- och 

nyårshelgerna. 

Men pandemin har samtidigt påskyndat arbetet med nya arbetssätt och har lett 

till bättre och ökat samarbete mellan sjukhus inom och mellan regionerna samt 

även förbättrat samarbete med privata vårdgivare.  

Några regioner, till exempel Stockholm, Skåne, Östergötland och Dalarna har 

kommit igång med självprovtagning för HPV och planering pågår i andra 

regioner. Digitala besök, framför allt återbesök, har också ökat i hela landet.  
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Insatser inom prevention och 
tidig upptäckt – insatser 2020 

Framtagande och genomförande av en plan för RCC:s arbete 
med att förebygga cancer 

Under våren 2020 tog arbetsgruppen för cancerprevention fram en nationell 

cancerpreventionsplan som utgår från Cancerstrategin, Regeringens långsiktiga 

inriktning inom cancerområdet samt Vägen framåt, RCCs gemensamma 

nationella inriktning som samlar RCCs ståndpunkter, mål och aktiviteter. Den 

nationella cancerpreventionsplanen är baserad på den europeiska kodexen mot 

cancer. Planen innebär ett ökat fokus inom RCC på det preventiva arbetet. 

Planen fastställdes i september och har kompletterats med en handlingsplan där 

den nationella arbetsgruppen för cancerprevention konkretiserat vilka aktiviteter 

man vill prioritera den närmsta tiden. Ett viktigt fokus är att fördjupa och 

etablera nya samarbeten med andra relevanta aktörer inom prevention och inte 

minst med andra aktörer inom kunskapsstyrningen. En huvuddel av 

aktiviteterna syftar till att stärka levnadsvanearbetet inom hälso- och 

sjukvården. Under 2021 fortsätter samarbetet med Strålsäkerhetsmyndigheten 

kring solvanor och en uppdatering av RCC:s handlingsplan för ett rökfritt 

Sverige. 

Organiserad prostatacancertestning 

En nationell arbetsgrupp för organiserad prostatacancertestning (OPT) bildades 

hösten 2019. Den har en viktig samordnande funktion genom att skapa 

nationellt likvärdiga principer, strukturer och kvalitetskrav för OPT, samt att ge 

möjlighet till utbyte av tidiga erfarenheter från de regionala projekt med OPT 

som påbörjas i allt fler regioner. Syftet med de regionala projekten är att, i 

enlighet med uppdraget från Socialdepartementet 2018, effektivisera 

prostatacancertestningen, göra den mer jämlik och fylla de kunskapsluckor som 

ännu förhindrar införande av ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.  

Gruppen har under 2020:  

 hållit två virtuella möten för hela arbetsgruppen, 

 arbetat med specifika frågor i mindre grupper, 

 reviderat algoritmen för prostatacancertestning, 

 gjort en etisk genomsyn av OPT, 

 reviderat nationella rekommendationer för OPT, 

 skapat regionala vårdregister för OPT på INCA-plattformen,  

 reviderat nationella kvalitetsindikatorer för OPT, samt 

 förberett för ett nationellt kvalitetsregister för OPT.   

https://cancercentrum.se/contentassets/18bd561224d84e5baa3f4f88500654aa/nationell-cancerpreventionsplan-2020-2022_final.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/
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Två regionala projekt är igång, i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen. 

De planerades för start i mars 2020, men på grund av pandemin sköts starten 

upp till september. I Skåne har 1 000 män mellan 50 och 64 års ålder fått 

hemskickat information om fördelar och nackdelar med prostatacancertestning, 

tillsammans med ett erbjudande om att delta i det regionala projektet och 

därigenom få regelbundna kallelser till testning med PSA-prov. 

Regionledningen började tidigt 2021 att utvidga projektet med sikte på att 

samtliga 190 000 skånska män mellan 50 och 74 års ålder ska omfattas. I Västra 

Götalandsregionen kommer motsvarande projekt att under 2020 och 2021 att 

omfatta samtliga 24 000 män födda 1970 och 1971. Under 2022 utökas med 

årskullen män födda 1972. Under 2022 kommer regionledningen att fatta beslut 

om utvidgande av projektet till samtliga 250 000 män mellan 50 och 74 års 

ålder i regionen. Tidiga resultat från dessa projekt i kommer att sammanställas 

och redovisas i den nationella arbetsgruppen våren 2021, för att möjliggöra 

utbyte av erfarenheter mellan regionerna. Under 2021 kommer liknande projekt 

att påbörjas i Stockholm och Värmland, kanske även i ytterligare några 

regioner. Flera regioner planerar att påbörja projekt med OPT inom de närmaste 

två åren. 

Informationen till de män som under hösten erbjöds OPT har utvärderats med 

enkäter och semistrukturerade intervjuer. Informationstexterna kommer därefter 

att revideras. En nationell informationsfilm har spelades in 2020. Den har nu 

utvärderats. Revidering och översättning till fler språk pågår. 

Arbetsgruppen har reviderat texten i Socialstyrelsens informationsbroschyr om 

PSA-prov i samarbete med 1177. Broschyren har sedan 2008 distribuerats i 

flera hundra tusen exemplar i primärvården. Distributionen av broschyren har 

nu tagits över av SKR (Regionala cancercentrum i samverkan). 

Nationell samordning mellan befintliga screeningprogram 

En av de verksamheter som har drabbats hårt under pandemin är de befintliga 

screeningprogrammen. Både inom mammografi och gynekologisk 

cellprovtagning har smittoriskerna och behovet av att optimera hälso- och 

sjukvårdsresurserna lett till att screeningen tillfälligt pausades i flera regioner 

under våren. Under hösten har screeningverksamheten successivt återupptagits 

men screeningen har ofta haft färre deltagare, dels på grund av att regionerna 

behövt minska antalet som inbjuds, dels på grund av att kvinnorna själva har 

uteblivit, mest troligt på grund av oro för att bli smittad. Inom 

mammografiscreeningen har deltagandet minskat framför allt i åldern 70–74 år.  

För gynekologisk cellprovtagning gav Socialstyrelsen i juli ut tillfälliga 

förskrifter som medger en bredare användning av HPV-självprovtagning. Några 

regioner (Stockholm, Östergötland, Skåne och Dalarna) har snabbt kunnat följa 

föreskrifterna då anpassningar för självprovtagning redan funnits på plats, 

medan regioner som inte infört självprovtagning före pandemin haft svårare att 

komma igång. 
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Eftersom regionerna har kommit olika långt i införandet av det nya 

vårdprogrammet för gynekologisk cellprovtagning tillsattes under hösten 2019 

en utredning för att skapa en nationell bild över vårdprogrammets införande och 

utvecklingsbehov av kallelsesystem. Rapporten finns publicerad på 

cancercentrum.se. 

I mars 2021 startade Region Dalarna med införandet av allmän screening för 

tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer genom att använda det generiska 

kallelse- och uppföljningssystemet för screening som RCC i samverkan har 

utvecklat. Skåne, Örebro, Östergötland och Norrbotten planerar införande under 

2021 och övriga regioner kommer successivt införa screening med start 2022. 

Det har inte varit möjligt att rekrytera en person för nationell samordning av 

screeningprogrammen men ordförandena i de nationella arbetsgrupperna har 

haft gemensamma dialoger med RCC samverkan och kontinuerlig dialog med 

Socialstyrelsen. Information om covid-19-pandemins påverkan på 

screeningområdet har kontinuerligt uppdaterats på cancercentrum.se.  

Under 2020 har arbete med att revidera det nationella vårdprogrammet för 

gynekologisk cellprovtagning påbörjats och arbete med ett nytt nationellt 

vårdprogram för tjock- och ändtarmcancerscreening pågår, men arbetet har inte 

kunnat hålla den planerade tidplanen på grund av pandemin. En revidering av 

de befintliga nationella kallelse- och informationsmallarna för mammografi har 

påbörjats under 2020. 

  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/gynekologisk-cellprovskontroll/vardprogram/status-for-inforandet/
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/screening/
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Tillgänglig och god vård m.m., 
med fokus på patienten  

Fortsatt arbete med standardiserade vårdförlopp 

En årsrapport som visar hur måluppfyllelsen för inklusions- respektive 

ledtidsmålen för de standardiserade vårdförloppen ser ut för 2020 finns bifogad 

som bilaga 1. 

Som en konsekvens av covid-19-pandemin beslutade regeringen i april att 

regioner och kommuner inte behövde årets rapportering till Socialdepartementet 

för ett flertal av de överenskommelser som träffats mellan staten och SKR. För 

överenskommelsen inom cancerområdet innebar beslutet att regionerna inte 

behövde lämna in någon redovisning för standardiserade vårdförlopp (SVF) för 

att ta del av den resterade delen av 2020 års SVF-medel, som skulle ha delats ut 

i anslutning till höstens redovisning. Istället för den regionala redovisningen 

sammanställde respektive RCC en sjukvårdsregional lägesrapport för SVF-

arbetet för perioden januari–september. Lägesrapporterna finns som bilaga till 

delrapporten som skickades in i september. 

I lägesrapporterna besvarar sjukvårdsregionerna nedanstående frågor. 

 Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete inom cancervården? 

 Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

 Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

 Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt under 2020? 

 Finns redan nu en planering för hur  regionen ska återgå till normalläge 

inom cancervården? 

 Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med arbetet inom 

cancerområdet? 

  

Nedan har sammanfattningen uppdateras för helåret 2020. Den skiljer sig dock 

mycket lite ifrån lägesrapporteringen i september. 

Sammanfattning lägesrapporter 

Hur har covid-19-pandemin påverkat regionens arbete inom 
cancervården?  

Omfattningen av covid-19-pandemins påverkan på cancervården har sett olika 

ut i regionerna men cancervården har varit en prioriterad verksamhet i alla 

regioner. Regionerna vittnar om ett minskat inflöde av remisser till 

cancervården, färre personer som sökt vård och fler som avbokar sina 

sjukvårdsbesök. Medarbetare i vården har en upplevelse av att de patienter som 

söker gör det i senare stadier och från till exempel Region Gotland rapporteras 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/delrapport_2020_kortare_vantetider_i_cancervarden_30sep20.pdf
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för vissa verksamhetsområden om en viss ökning av patienter med mer 

avancerad cancersjukdom som ibland har krävt akuta insatser. 

Under våren tog de nationella vårdprogramgrupperna fram tillfälliga 

anpassningar av vårdprogrammen och flera regioner har gjort vissa förändringar 

i behandlingsstrategier där man följt vårdprogrammens tillfälliga 

rekommendationer med till exempel färre fraktioner av radioterapi inom 

bröstcancerbehandling. Många mottagningsverksamheter har snabbt ställt om 

från fysiska möten till telefonuppföljningar samt andra digitala alternativ. 

Hur har inklusionen i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

På nationell nivå, sammantaget för alla diagnoser, har inklusionen i SVF sjunkit 

från 74 % år 2019 till 71 % år 2020. Variationen är dock stor både mellan 

regioner och diagnoserna. Nedgången beror främst på en faktisk minskning av 

antal personer som sökt vård, men också på en minskad eller fördröjd 

registrering av SVF till den nationella väntetidsdatabasen vid SKR.  

  

Har ledtiderna i SVF påverkats av covid-19-pandemin? 

Det minskade inflödet av patienter i kombination med att behandling av 

cancersjukdom har givits en hög prioritet när verksamheterna har tvingats till 

neddragningar, har bidragit till en förbättring av ledtiderna i flera regioner. 

Under 2020 steg måluppfyllelsen på riksnivå från 44 % under 2019 till 51 % 

under 2020. 
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Figur: Måluppfyllelse ledtider 

  

Har arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data fortsatt under 2020? 

Arbetet med kvalitetssäkring av SVF-data har kunnat fortsätta under pandemin i 

de flesta regionerna. Norra sjukvårdsregionen pausade sitt 

kvalitetssäkringsarbete under våren men har kunnat återuppta det under hösten.  

Finns redan nu en planering för hur  regionen ska återgå till normalläge 
inom cancervården? 

I flera regioner finns arbetsgrupper för produktionsplanering och analys av 

nuvarande läge. RCC bidrar med statistik och analys gällande cancerområdet 

för de regionernas planer för att säkerställa hantering av det uppskjutna 

vårdbehovet.  

Vad bör göras nationellt för att stötta regionerna med arbetet inom 
cancerområdet? 

I flera av de sjukvårdsregionala rapporterna lyfts behovet av ett fortsatt fokus på 

SVF och stöd till systematiskt kvalitetssäkringsarbete på nationell nivå. 

Rapporterna lyfter också vikten av fortsatta satsningar inom cancerområdet för 

att den uppskjutna vården inte ska leda till längre ledtider, försämrade 

behandlingsresultat och risker för en ökad dödlighet i cancer.  

En avgörande faktor är möjligheten till enkel datainsamling. 

Sjukvårdsregionerna ser ett stort behov av att förenkla och förbättra 

registreringen av SVF-data, till exempel att komma till rätta med 

dubbelregistrering och möjliggöra automatisk överföring av data från journaler. 

En nationell samordning runt likvärdiga och integrerade digitala strukturer, 

journalsystem och kvalitetsregister är önskvärt.  

Det är viktigt att också följa andra kvalitetsindikatorer inom SVF och inte bara 

fokusera på inklusions- och ledtidsmål. 

Rapporterna lyfter att samverkan över regiongränserna behöver främjas, där 

patienter ska kunna få behandling i annan region om väntetiderna är för långa i 
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hemmaregionen. Idag är möjligheterna begränsade och incitament saknas för att 

det ska löna sig.  

RCCs roll i arbetet med förebyggande åtgärder och att cancerrehabilitering 

behöver stärkas är ytterligare områden som lyfts i rapporterna.  

Översyn och revidering av befintliga SVF 

Covid-19-pandemin har gjort att möten för revidering av SVF har ställdes in 

under våren, men digitala möten genomfördes under hösten vilket har resulterat 

i uppdatering av SVF för hudmelanom, prostatacancer, cancer utan känd 

primärtumör och skelett- och mjukdelssarkom. Uppdateringarna är i flera fall 

fortfarande under remissbehandling och publiceras först under 2021.  

Nationellt kvalitetssäkringsarbete  

För att kunna mäta andelen cancerpatienter som utreds inom SVF, och kunna se 

följsamhet mot angivna ledtider, rapporterar varje region månatligen data till 

den nationella väntetidsdatabasen (Signe) på SKR.  

Den nationella arbetsgruppen för kvalitetssäkring av SVF-data, som bildades 

2018, har under 2020 fortsatt sitt arbete för att säkra en enhetlig registrering 

med valida data. Det övergripande arbetet med kvalitetssäkring av data har  

pågått kontinuerligt, bland annat genom att identifiera brister i registreringen 

som ibland beror på olika tolkningar av vårdförloppen och kodnings-

vägledningarna, ibland på svårigheter att fånga den data som ska rapporteras in.  

Gruppen har i början av året reviderat och uppdaterat beräkningsunderlaget 

(BU) för 2020, som fastställer nämnaren i regeringens inklusionsmål för 2020, 

att 70 procent av alla cancerpatienter ska utredas enligt SVF. 

Under året har ett fördjupat datauttag från väntetidsdatabasen med analyserande 

kommentarer gjorts för 13 diagnoser. Dessa är presenterade för ordföranden i 

respektive nationell vårdprogramgrupp och kommer att ligga till grund för 

diskussioner och kvalitetssäkring av vårdförloppen och 

kodningsvägledningarna. De har också uppskattats av regionala SVF-

samordnare som använt dem i det lokala förbättringsarbetet. Ytterligare 

diagnoser kommer under 2021 att analyseras på samma sätt.  

Den nationella arbetsgruppen har fortsatt stödja regionernas lokala 

kvalitetssäkringsarbete genom framtagande och utveckling av de tertialrapporter 

som visar hur respektive region ligger till i förhållande till inklusions- och 

ledtidsmål. 

Under 2021 finns ett stort behov av fortsatt kvalitetsarbete både på nationell och 

regional nivå för att inrapporteringen till väntetidsdatabasen ska bli 

tillfredställande och för att jämförelser mellan regionerna ska vara rättvisande. 

Den påverkan covid-19-pandemin haft på cancervården och SVF-arbetet har 

beskrivits i gruppens årsrapport för 2020 och återfinns som bilaga 2 till denna 

rapport. 
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Information och kommunikation 

RCC tillhandahåller sedan våren 2020 utökad statistik för SVF på 

cancercentrum.se. Statistiken visas i grafer där besökaren kan välja vilken 

tidsperiod, region m.m. som ska visas. Syftet med de nya graferna är att ge en 

mer nyanserad bild av arbetet med SVF. Bland annat visas väntetider för de 

patienter som inte utreds inom de angivna ledtiderna, för att man ska kunna se 

om de ligger nära eller långt ifrån att nå målet.  

  

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


Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 14 

Fortsatt arbete för att stödja 
barncancer, uppföljning och 
rehabilitering – insatser 2020 

Nationellt stöd till barncancer, uppföljning och rehabilitering 

Nationell arbetsgrupp på barncancerområdet 

Under våren 2020 bildades en nationell arbetsgrupp för utveckling inom 

barncancerområdet. Totalt har gruppen 19 representanter utsedda från varje 

Regionalt cancercentrum (RCC), länssjukvården samt Svenska arbetsgruppen 

för rehabilitering efter barncancer (SAREB). Arbetsgruppens primära uppgift 

har varit att ta fram en handlingsplan för åren 2020–2022, baserad på 2019 års 

rapport ”Utvecklingsområden inom barncancervården” där 63 förslag på 

insatser för utveckling presenterats.  

Arbetsgruppens möten har till stor del gått ut på att prioritera samt 

tidsbestämma när dessa föreslagna insatser ska utföras. Handlingsplanen 

fastställdes av RCC samverkan i september 2020 och finns publicerad på 

cancercentrum.se. Förutom att ta fram själva handlingsplanen har arbetet med 

att implementera de föreslagna insatserna påbörjats under året. Detta har kunnat 

ske trots att covid-19-pandemin har påverkat möjligheterna till 

utvecklingsarbete. På grund av pandemin har dock några av 2020 års insatser 

blivit framskjutna för att pågå även under år 2021.  

Arbete med långtidsuppföljning efter barncancer 

Ett nätverk, Uppföljningsnätverket, har bildats som en undergrupp till nationella 

arbetsgruppen för barncancer för att hantera de insatser i den nationella 

satsningen som handlar om uppföljning och överföring till vuxenvård. Gruppen 

har representation från varje barnonkologiskt centrum.  

De insatser i handlingsplanen som sorterar under uppföljningsnätverket har 

prioriterats avseende angelägenhetsgrad och tidsmässig görlighet med fokus på 

sena komplikationer, psykosocial uppföljning och övergång från barn- till 

vuxenvård. Andra nätverk och grupper som utförare av de olika insatserna har 

identifierats och kontaktats: Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter 

barncancer (SALUB), nätverket för uppföljningsmottagningarna för vuxna efter 

barncancer (UFM Sverige), Svenska arbetsgruppen för rehabilitering efter 

barncancer (SAREB), regionala arbetsgrupper inom RCC samt arbetsgruppen 

för Min vårdplan (barncancer). 

Den nationella vårdprogramsgruppen för långtidsuppföljning påbörjade under 

hösten en uppdatering av nuvarande vårdprogram. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/barn-och-unga/handlingsplan/
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Indikatorer för cancerrehabilitering 

RCC i samverkan har tidigare 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. En av 

utmaningarna är att hitta variabler som både möter behovet i den enskilda 

diagnosen och är jämförbara mellan olika diagnoser. Från januari 2020 har 

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer som första 

register infört variablerna i ett pilotarbete som även ska bidra till att utvärdera 

hur variablerna och indikatorerna fungerar praktiskt. Hittills är dock 

erfarenheterna att rutiner och stöd till inrapportering av variablerna behöver 

förbättras innan data kan förväntas vara tillförlitlig. 

Sjukvårdsregionalt stöd till barncancer, uppföljning och 
rehabilitering 

Stärka och öka kvaliteten inom barncancerområdet  

Inom varje sjukvårdsregion har det regionala arbetet inom barncancerområdet 

påbörjats i linje med det tidigare arbetet, till exempel med att analysera 

barncancerprocesserna samt att ta fram förslag på förbättringar, förstärka 

långtidsuppföljningen, etablera kontaktsjuksköterskefunktionen och förstärka 

med apotekarkompetens i barncancersjukvården. Men i flera sjukvårdsregioner 

har rekrytering av personal försenats på grund covid-19-pandemin. 

En sammanfattning av det sjukvårdsregionala arbetet finns i bilaga 2. 

Regionala multidisciplinära konferenser för rehabiliteringsinsatser 

Utvecklingen av regionala multidisciplinära konferenser (MDK) för 

rehabiliteringsinsatser som kräver särskilda resurser och regional samverkan har 

försenats på grund av covid-19-pandemin.  Sjukvårdsregionernas arbete med att 

utveckla de redan befintliga MDK för bäckenrehabilitering till att omfatta även 

andra diagnoser pågår och upparbetade kontaktvägar finns på plats.  

Implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

Under 2020 har det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

uppdateras och inkluderar nu även prerehabilitering samt en checklista för att 

systematiskt kunna följa upp implementeringen av de nationella 

vårdprogrammet. Alla sjukvårdsregioner arbetar med  att konkretisera vilket 

stöd regionerna behöver för att implementera det nationella vårdprogrammet. 

Många fysiska möten har ställts in på grund av pandemin men ett flertal digitala 

presentations- och utbildningstillfällen i olika forum så som diagnosspecifika 

regionala/lokala processmöten, möten för allmänläkare i primärvården, 

dialogmöten för patientföreningar m.m. har kunnat genomföras. RCC Syd har 

tagit fram en lymfödemutbildning men starten är framflyttad till 2021. RCC 
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Väst har gjort en egen utredning om det sjukvårdsregionala behovet av 

cancerrehabilitering ”En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra 

sjukvårdsregionen – Kartläggning av cancerrehabiliteringen i Västra 

Götalandsregionen och Region Halland 2019”. 

Nationellt arbete med patientkontrakt cancer (Min vårdplan 
cancer) 

Regionala cancercentrum har under 2020 fortsatt arbetet med att färdigställa 

nationell patientinformation till Min vårdplan i nationella arbetsgrupper 

tillsammans med patientrepresentanter. Flera av arbetsgrupperna har tappat fart 

på grund av covid-19-pandemin, men mot slutet av 2020 publicerades Min 

vårdplan för de första diagnoserna: bröst- och peniscancer. Under 2021 planeras 

Min vårdplan färdigställas för tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer, 

huvud- och halscancer, urinblåsecancer, äggstockscancer, tumörer i det central 

nervsystemet, barncancer och myelom. Ytterligare arbetsgrupper kommer att 

påbörja arbete under 2021. 

Ett nationellt nätverk för nyckelpersoner i införandet av Min vårdplan har 

bildats för att stödja och erbjuda en plattform för erfarenhetsutbyte. Under året 

har också stöd- och utbildningsmaterial tagits fram. 

Sjukvårdsregionalt arbete med patientkontrakt cancer (Min 
vårdplan cancer) 

Arbetet med att stödja införandet av Min vårdplan så att den blir tillgänglig för 

cancerpatienterna har påverkats av den pågående pandemin. Respektive RCC 

har arbetat med  att bygga upp sjukvårdsregionala samverkansorganisationer, 

informera regionerna om tidsplanen för arbetet med Min vårdplan och om vad 

varje region behöver förbereda inför implementeringen. Stödfunktioner för 

införandet är nu etablerade inom samtliga sjukvårdsregioner. Alla RCC är 

aktiva i det nationella arbetet med att ta fram patientinformation till Min 

vårdplan, men arbetet har gått långsammare än planerat på grund av pandemin. 
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Kunskapsutveckling samt 
kompetensförsörjning och 
forskning – insatser 2020 

Nationellt arbete med kunskapsutveckling 

Nationella vårdprogram 

Covid-19-pandemin har i viss mån påverkat processerna för nationella 

vårdprogram. Vårens första remissrunda genomfördes enligt ordinarie rutin och 

ett antal uppdaterade vårdprogram kunde fastställas under första halvan av 

2020. Den remissrunda som inleddes den 15 april gavs förlängd svarstid till 15 

november vilket innebär att färre vårdprogram än vanligt kunde fastställas 

under hösten. Totalt fastställdes 21 uppdaterade och tre nya vårdprogram under 

2020. 

Flertalet av de vårdprogram som uppdaterats har infört den nya modellen för att 

beskriva hur upptäckt av återfall, uppföljning och rehabilitering av 

cancersjukdom kan beskrivas på ett systematiskt sätt. 

RCC i samverkan fastslog tidigt att de nationella vårdprogrammen som 

grundprincip skulle fortsätta följas även under covid-19-pandemin och att 

eventuella omprioriteringar skulle vara nationellt diskuterade. 

Vårdprogramgrupperna fick därför möjlighet att publicera så kallade tillfälliga 

anpassningar på cancercentrum.se där de rekommenderade hur vården bör 

justeras om det uppstår behov av att prioritera eller om vården inte kan 

genomföras enligt vårdprogrammens rekommendationer. De publicerade 

dokumenten följdes upp med webbinarier som också sändes via 

cancercentrum.se. De tillfälliga anpassningarna har uppdaterats löpande 

vartefter kunskapsläget och förutsättningarna har förändrats. 

Under våren förenklade RCC rutinerna för att uppdatera vårdprogram när det 

kommer nya läkemedelsrekommendationer från NT-rådet eller TLV. 

Vårdprogrammen kan nu uppdateras omedelbart utan remissrunda, vilket leder 

till snabbare genomslag för nya läkemedelsrekommendationer. 

RCC har fortsatt att utveckla publiceringen av vårdprogram i Kunskapsbanken. 

Under våren genomfördes användartester vilket lett till flera förbättringar. 

Kunskapsbanken har i genomsnitt drygt 3 000 besökare om dagen. 

RCC deltar också i referensgruppen för framtagandet av ett gemensamt verktyg 

för produktion och publicering av kunskapsdokument inom  regionernas 

sammanhållna system för kunskapsstyrning.  
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Koppling mellan nationella vårdprogram och kvalitetsregister 

De nationella kvalitetsregistren är ett viktigt verktyg för att följa upp om 

rekommendationerna i de nationella vårdprogrammen följs. För att stödja 

verksamheten att enkelt följa de indikatorer som slås fast i nationella 

vårdprogram har RCC i samverkan verkat för att samtliga kvalitetsregister ska 

ha tillgängliga och interaktiva rapporter på cancercentrum.se. Under året har det 

skett en utveckling av innehåll och struktur i rapporterna så att det tydligare ska 

gå att följa ”vårdprogrammets indikatorer”. RCC i samverkan har även påbörjat 

ett arbete för att utveckla såväl stödet till framtagande av relevanta indikatorer 

som uppföljning och presentation av resultaten.  

Under året har RCC i samverkan genomfört ett gemensamt dialogmöte för 

representanter från samtliga nationella vårdprogram och nationella 

kvalitetsregister. Under mötet diskuterades bland annat hur analyser av covid-

19-pandemins påverkan på cancervården kan genomföras. RCC i samverkan 

avser att fortsätta med gemensamma dialogmöten som en del i att stärka 

kopplingen mellan två av de centrala verktygen i en välfungerande 

kunskapsstyrning.  

Läkemedelsregistrering 

I december 2020 publicerades den senaste rapporten från Register för 

cancerläkemedel (RCL). I rapporten ingår 2 077 rapporter om påbörjade 

behandlingar från 1 januari till 30 juni 2020. Motsvarande siffra för första 

halvåret 2019 var 1 859. Det har alltså skett en ökning med ca 12 %. Det är 

glädjande att antalet rapporter ökar, men tyvärr föreligger fortfarande stora 

skillnader i inrapportering från de olika regionerna och mellan olika 

cancerdiagnoser. Den varierande täckningsgraden gör att man inte med säkerhet 

kan jämföra olika regioner och upptäcka eventuell under- eller överanvändning 

av ett specifikt läkemedel. För immunterapi är problemet extra stort eftersom 

dessa läkemedel används vid många olika cancerdiagnoser. 

För att underlätta registreringen och öka täckningsgraden pågår ett arbete för att 

möjliggöra direktöverföring av data från ordinationsstöden Cytodos och 

Cytobase. 

En avgörande faktor för att öka registreringen är att alla verksamhetschefer 

inom onkologi och hematologi prioriterar Register för cancerläkemedel. En 

heltäckande registrering bör rimligen underlätta diskussionen om 

läkemedelsbudget. Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) för en 

dialog med onkologklinikernas verksamhetschefer för att motivera en ökad 

registrering. 

Nationella regimbiblioteket 

Antalet fastställda regimer i det nationella regimbiblioteket uppgår till drygt 500 

och det finns patientinformationer för 350 av dem. Arbetet fortsätter med att få 

in de regimer som saknas samt att etablera arbetsprocesser för att kontinuerligt 

ligga i fas med rekommendationerna i vårdprogrammen. I samarbete med 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter/
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arbetsgruppen för ”Min vårdplan på 1177”, fortsätter arbetet med att lägga in 

fler patientinformationer samt skapa länkar till patientinformationerna från 

”Min vårdplan på 1177”.   

Projektet ”E-ped-Regimbiblioteket – Nationell samordning av arbetet med 

läkemedelsfrågor inom barnonkologin” har löpt på enligt plan. 

Regimbiblioteket är nu klart för att kunna lägga in barnregimer enligt de 

önskemål som framförts under projektets gång. 

I december 2020 anmäldes Nationella regimbiblioteket till Götapriset 2021. 

Götapriset delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt 

finansierade verksamheter. Under januari 2021 kom besked att bidraget 

tillsammans med 16 andra projekt nominerats för att vara med och presenteras i 

seminarium på Kvalitetsmässan, i november på Svenska Mässan i Göteborg. 

Sjukvårdsregionalt arbete med kunskapsutveckling 

Underlätta rapportering till register för cancerläkemedel 

Respektive RCC arbetar kontinuerligt med att underlätta rapporteringen till 

registret. Ansvarig processledare eller motsvarande kommunicerar frågor 

rörande inrapportering, behov av utbildning och ytterligare stöttning med 

berörda verksamheter. Tyvärr har inte alla planerade aktiviteter kunnat 

genomföras, såsom besök på klinikerna, på grund av pandemin. I Syd fungerar 

nu  direktöverföringen från Region Skånes ordinationsstöd för cytostatika 

”Cytobase” till Registret för cancerläkemedel. Sydöst har delvis sjösatt två 

piloter för direktöverföring från ordinationsstöd för cytostatika ”Cytodos” (pilot 

i Region Östergötland) och från labdata-system (pilot i Region Jönköping) till 

Registret för cancerläkemedel. Även i Region Västra Götaland pågår ett  

integrationsarbete med syfte att automatiskt överföra rapporteringar från 

Cytobase till registret. I Region Stockholm har ett projekt påbörjats för att 

möjliggöra automatisk överföring av data från journalsystemen till 

läkemedelsregistret. 

Stödja implementering av nationella vårdprogram 

Under covid-19-pandemin har flera nationella vårdprogramgrupper publicerat 

tillfälliga anpassningar till de nationella vårdprogrammen. Dessa har diskuterats 

i de sjukvårdsregionala vårdprocessgrupperna och regionspecifikt innehåll med 

till exempel praktisk tillämpning av rekommendationerna  har publicerats 

anslutning till de tillfälliga anpassningarna på cancercentrum.se. Färre nya 

vårdprogram har publicerats men arbetet med implementering av de som 

färdigställts har kunnat fortsätta. Visst utvecklingsarbete har fått stå tillbaka, 

men frågor om implementering av vårdprogram och eventuella avsteg från 

dessa har löpande diskuterats. I de sjukvårdsregionala processledarnas uppdrag 

ingår att stödja en jämlik implementering av de nationella vårdprogrammen.  

Respektive RCC tar också fram en sjukvårdsregional konsekvensbeskrivning  i 

samband med nytt eller reviderat vårdprogram. Syftet är att synliggöra 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/avvikelser-i-behandlingsrekommendationer/
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förändringsbehov, volymer, kompetensaspekter och förväntade resursbehov. 

Diskussioner pågår kring hur återkoppling av behandlingsdata kan förbättras 

och hur uppföljningen av icke implementerade åtgärder kan förstärkas.  

Nationellt arbete med kompetensförsörjning och forskning 

Utveckling av Cancerstudier i Sverige 

Cancerstudier i Sverige är ett register över aktuella kliniska studier i 

cancervården. Det vänder sig i första hand till sjukvården och vårdgivare, men 

även till patienter, närstående och andra som har intresse av att söka efter i 

Sverige pågående cancerstudier. En enkät genomförd våren 2020 visade att 

sökningar görs av såväl patienter som sjukvårdspersonal. Under hösten gjordes 

informationssatsningar för att ytterligare öka sjukvårdspersonalens kunskap om 

och användning av registret. 

Under året har registret vidareutvecklats. Förbättringar har gjorts av 

registrering, sökfunktioner och presentation av registerdata. Informationen på 

webben om studieregistret och ingående studier har förbättrats, med både 

övergripande information för patienter och mer ingående information till 

vårdgivare. 

Samarbetsplattform för innovationer 

Vinnova finansierar och stödjer långsiktiga, visionära innovationsmiljöer som 

engagerar aktörer över hela samhället för att tillsammans göra skillnad för 

invånares hälsa. En av dessa miljöer är Nollvision cancer. Grundare är RCC i 

samverkan, Handelshögskolan i Stockholm, AstraZeneca och Elekta. Miljön 

drivs som ett partnerskap och leds av ett samordningskontor på House of 

Innovation, Handelshögskolan i Stockholm. 

Under 2020 har aktiviteter knutna till prevention och  tidig upptäckt av 

lungcancer prioriteras. Internationella kunskaps- och erfarenhetsutbyten, 

nationella workshops, samfinansiering av forskning kring tidig upptäckt i 

primärvården och ny kunskap om det samhällsekonomiska värdet av prevention 

och tidig upptäckt samt attityder till lungcancerscreening i riskpopulationen är 

exempel på innovationsmiljöns pågående aktiviteter. 

Stödja och initiera nationellt samordnade utbildningsinsatser 

Sedan mars 2020 har RCC i samverkan arrangerat nio webbinarier för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan regionerna och inom olika områden 

kopplade till RCCs arbete och covid-19-pandemin. Alla webbsändingar går att 

se i efterhand.  En inventering av vilka nationella och regionala utbildningar 

som RCC genomför själva eller i samarbete med andra har genomförts. På 

cancercentrum.se finns nu en tydligare presentation av utbildningarna. Ett 

arbete för att vidareutveckla regionala utbildningsinsatser till att möjliggöra 

nationellt deltagande har påbörjats. 

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/webbsandningar/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar-for-vardprofession/
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En nationell webbutbildning inom teledermatoskopi har tagits fram under året, 

liksom och en distansutbildning i hur cancervården kan förhålla sig till 

komplementär- och integrativ medicin (KIM). Sedan tidigare finns 

webbutbildningar i gynekologisk cellprovskontroll och cancer under graviditet. 

Utbildningarna nås genom cancercentrum.se. Nationella utbildningar inom 

hantering av cancerläkemedel och endoskopi planeras, liksom utbildningar 

inom prevention. Arbetet har  dock försenats på grund av pandemin.  

Chef- och ledarskapsutbildningar 

Sedan 2018 har Handelshögskolan Executive Education gjort skräddarsydda 

ledarutvecklingsutbildningar riktat till målgruppen specialistläkare inom 

cancervården. RCC samverkan stödjer arbetet och ingår i en styrgrupp för 

planering av programinnehåll, programstruktur och målgrupp tillsammans med 

bland annat Svensk Förening för Hematologi och Svensk Onkologisk Förening. 

En ny programstart skedde i november 2020 med en grupp om ca 20 

specialistläkare inom hematologi och onkologi. Utbildningarnas syfte är att 

bredda och stärka rekryteringsunderlaget av chefer med 

specialistläkarkompetens inom cancerbehandling samt att öka kunskapen om 

den nationella cancerstrategin i ledarskapet. 

Sjukvårdsregionalt arbete med kompetensförsörjning och 
forskning 

Respektive RCCs arbete med att stödja projekt och utveckling som kan 

underlätta kompetensförsörjning och forskning har påverkats av den pågående 

pandemin, både vad gäller omfattning och genomförande. Flera 

utbildningsaktiviteter har behövt pausats under våren men ett flertal digitala 

utbildningsinsatser har kunnat genomföras. RCC Stockholm Gotland har kunnat 

genomföra och publicera en årlig kompetenskartläggning som sprids till 

chefsnätverk och bland processledare. Förutom en fingervisning om 

förutsättningar och utmaningar när det gäller kompetensförsörjning ger 

kartläggningen verksamheterna en möjlighet att inkomma med förslag på 

åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen. Även RCC Syd har deltagit i ett 

omfattande arbete för att kartlägga nuläge samt ta fram åtgärdsförslag för att 

genom ökad samverkan kunna möta framtidens kompetensförsörjningsbehov i 

onkologisk vård i södra sjukvårdsregionen. Inom RCC Uppsala Örebro 

samverkar med Regionala utbildning- och kompetensförsörjningsrådet (RUR) i 

sjukvårdsregionen avseende kartläggning av kompetensförsörjningsbehoven 

inom cancervården. RCC väst har i samarbete med andra aktörer arrangerat ett 

flertal utbildningar; coloskopiutbildning, utbildning i strålbehandling för 

sjuksköterskor, forskarskolan Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk 

metodik, Kontaktsjuksköterskeutbildningen och Förbättringskunskap i 

cancervården. RCC väst har också ansvarat för och tagit fram nationella 

webbutbildningar om Cancer under graviditet och en utbildning i 

teledermatoskopi för landets primärvård.   

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar-for-vardprofession/
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Några  regiondagar och liknande möten för att sprida nya forskningsrön har 

kunnat genomföras digitalt, men vissa har ställts in med planerat genomförande 

under hösten. 

RCC Väst har ansvarat för och tagit fram nationella webbutbildningar om 

Cancer under graviditet och en utbildning i teledermatoskopi för landets 

primärvård. 

Pågående forskningsaktiviteter har upprätthållits under pandemin där de olika 

RCCna har haft olika fokusområden. Till exempel har RCC Stockholm Gotland 

under 2020 särskilt fokuserat på forskning kring tidig upptäckt av cancer, RCC 

Sydöst är involverade i forskning inom patientrapporterade utfallsmått. RCC 

Mellansverige har under 2020 fortsatt leverera data och ge metodstöd till 

forskningsprojekt samt samordnat arbetet med uppdateringar av 

forskningsdatabaserna (Bröstcancer, KML) och skapat helt nya databaser 

utgående från kvalitetsregistren för MDS och malignt melanom. 

RCC Syd har publicerat en studie angående ledarskap vid MDK under 2020 och 

ytterligare manuskript avseende forskning på MDK är under revision,  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33157512/.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33157512/
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KAPITEL 1 

Inledning 

Bakgrund  

2015 infördes de fem första standardiserade vårdförloppen, SVF, och därefter infördes ytterligare 
26 SVF under 2016–2019. Syftet var att korta väntetiderna samt att minska de regionala 
skillnaderna för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Redan från start sattes 
tydliga mål för uppföljning år 2020 upp. Detta är den tredje rapporten som tittar på utvecklingen 
av ledtiderna och hur vi ligger till i relation till målen.   

Mål med SVF-satsningen 

År 2020 är målet att  

 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat 
vårdförlopp, här kallat inklusionsmål 

 80 procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom de ledtider som 
anges i dokumenten, här kallat ledtidsmål. 

Syfte med rapporten 

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur måluppfyllelsen för inklusions- respektive 
ledtidsmålen ser ut. Det vill säga hur stor del av cancerpatienterna som utreds enligt SVF, hur 
väntetiderna i cancervården ser ut och hur de har förändrats sedan införandet av SVF. År 2020 
har vården i hög grad präglats av covid-19-pandemin, och ett syfte med rapporten är att visa hur 
pandemin har påverkat SVF-arbetet i cancervården.  

Datakällor 

Redovisningen av väntetider i den här rapporten baseras på data som regionerna rapporterar till 
den nationella väntetidsdatabasen på SKR (ibland kallad Signe-databasen). Arbetet med insamling 
och kvalitetssäkring av data beskrivs i rapportens tredje kapitel. 
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KAPITEL 2 

Huvudsakliga fynd 

Slutsatser för inklusions- och ledtidsmålet 

 Inklusionsmålet är uppfyllt på nationell nivå. Det nåddes redan 2018, förbättrades 2019 och 
även om vi har sett en nedgång på grund av pandemin under 2020 så nås målet. 

 Ledtidsmålet har inte uppnåtts. När antalet patienter som utretts enligt SVF har ökat så har 
andelen som utretts inom ledtiderna minskat.  

 Ledtidsmålet på riksnivå har förbättrats, från 44 procent 2019 till 51 procent 2020. 

 I den ansträngda vårdsituationen under pandemin, där en stor del av ”benign sjukvård” fått 
skjutas fram, har cancervården prioriterats. 

 Det finns en stark ambition i vården att fortsätta arbetet med standardiserade 
vårdförloppen även 2021. 

Hur stor andel av cancerpatienterna utreds enligt SVF?  

Inklusionsmålet innebär att minst 70 procent av alla som insjuknar i cancer ska utredas inom 
SVF. Sammantaget för alla regioner och alla diagnoser nåddes detta mål redan 2018 och 2019 var 
siffan 76 %. För 2020 ses en minskning till 71 %, se figur 4 nedan. Minskningen beror mest 
troligt på att färre personer med cancer sökte vård under 2020 än ett normalt år, vilket RCC visat 
i flera rapporter under 2020. Beräkningen av inklusionsmålet görs nämligen inte utifrån 
realtidsdata på antal cancerdiagnoser, utan baseras på en beräkning av hur många som kommer 
att få en cancerdiagnos under året utifrån antalet fall de föregående tre åren. Totalt sett minskade 
antalet patienter som startade SVF under 2020 med ca 5 % jämfört med 2019, vilket väl 
motsvarar minskningen i uppfyllelsen av inklusionsmålet. 

Hur har covid-19-pandemin påverkat antalet patienter i 
SVF? 

I figur 1 visas hur många patienter som utretts inom SVF under åren 2018, 2019 och 2020 
(heldragna linjer) och hur många av dessa som avslutades med ”Start av behandling” (streckade 
linjer). ”Start av behandling” är en samling koder som används för att avsluta SVF för de 
patienter som får en cancerdiagnos. Som behandling räknas till exempel operation eller 
strålbehandling, men även beslut om att avvakta med aktiv behandling tills patienten får symtom. 
Antalet patienter under "Start av behandling" kan alltså i det här sammanhanget likställas med 

antalet patienter som får en cancerdiagnos.
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Vid jämförelse av åren 2018–2020 framgår att år 2018 och 2019 följer samma mönster under året, 
med en lätt nedgång under sommaren och under december månad. Kurvorna för antal SVF totalt 
och antal ”Start av behandling” följer varandra. Pandemiåret 2020 visar en avvikande bild, med 
en kraftig nedgång under april och maj, både för antal SVF totalt och för antal med ”Start av 
behandling”. Nedgången för antalet SVF totalt är dock kraftigare än för ”Start av behandling” 
under dessa månader. Under sommaren var antalet patienter i SVF fortsatt lägre år 2020 än de 
två tidigare åren, men med en upphämtning till nästan samma nivå som tidigare år under hösten. 
Under sommaren och hösten återgick också förhållandet mellan totalt antal SVF och ”Start av 
behandling” till tidigare nivå. 

Av de som utretts inom SVF under åren 2018–2019 har i genomsnitt 36–38 procent visat sig ha 
cancer och därmed startat behandling. April–maj 2020 ökade andelen som startade behandling till 
nästan 45 procent i april, se figur 2.  

Nedgången av antalet SVF under pandemins början förklaras troligen av att färre sökte för 
misstänkta cancersymtom på grund av rädsla för smitta och av att viss screeningverksamhet 
pausades. Att andelen som startade behandling var något högre jämfört med tidigare kan 
möjligen förklaras av att de som trots pandemin ändå sökte hade allvarligare och tydligare 
symtom och därför hade cancer i något högre utsträckning.  

 

Figur 1. Antal som utreds inom SVF och antal som startar behandling.  
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Figur 2. Andel av startade SVF som lett till start av behandling.  

Hur har väntetiderna inom cancervården utvecklats? 

Det är svårt att ge en enhetlig bild av väntetidsläget då spridningen av väntetider mellan såväl 
vårdförlopp som regioner är stor. Ingen region klarar målet att 80 procent av patienterna ska få 
sin behandling inom angiven ledtid. Totalt på riksnivå får 51 procent av patienterna sin 
behandling inom angiven tid, med en spridning i regionerna från 40 till 67 procent för 2020. 

Under april och maj 2020 sjönk antalet patienter som utreddes enligt SVF. Samtidigt utreddes en 
högre andel inom de angivna ledtiderna, 50–55% för år 2020 jämfört med 40–50% för åren 
2018–2019 (Figur 3). Under 2020 har alltså något färre patienter utretts och startat behandling 
inom SVF jämfört med 2018–2019, men en högre andel av de som startat behandling har gjort 
det inom den angivna ledtiden. Det tyder på att vården, trots den ansträngda situationen under 
pandemin, har kunnat prioritera cancervården och ta hand om de patienter som kommit in.  

Måluppfyllelsen för ledtiderna visar hur stor andel av patienterna som får sin behandling inom 
den angivna ledtiden, men den säger inget om hur nära målet övriga patienter ligger. Om målet 
t.ex. är 28 dagar och alla patienter får sin behandling inom 30 dagar har man ändå inte klarat 
målet. Det innebär att ledtiderna måste redovisas på fler sätt för att möjliggöra en helhetsbild. På 
RCC:s webbplats finns därför diagram som visar spridningen av väntetider och hur utvecklingen 
har sett ut över tid. 

 

 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/antal-patienter-i-svf/
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Figur 3. Måluppfyllelse av ledtidsmålet över tid 

Redovisning av målen utifrån region och diagnos 

Inklusionsmålet per region  

På nationell nivå minskade inklusionen i SVF under 2020 från 76 till 71 %. Det är dock värt att 
notera att några regioner, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Västerbotten och Örebro, ökade sin 
måluppfyllelse för 2020 jämfört med 2019. Detta tyder på att SVF-arbetet är väl etablerat och har 
fortsatt att utvecklas under 2020. Jämtland, Norrbotten och Östergötland är de regioner som låg 
längst ifrån inklusionsmålet 2019, och någon förbättring har inte skett under 2020. Jämtland 
ligger oförändrat på 62 %, Norrbotten har minskat från 51 % till 48 % och Östergötland från 58 
% till 57 %. Sörmland som låg nära målet 2019 har minskat från 69 % till 58 %. Stockholm och 
Västmanland som låg klart över inklusionsmålet 2019 har minskat till 65 % resp. 67 %. 
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Figur 4. Måluppfyllelse av inklusionsmålet per region 

Inklusionsmålet per SVF 

Uppdelat per diagnos ses flera skillnader i uppfyllelsen av inklusionsmålet där en minskning 
jämfört med föregående år sannolikt kan relateras till covid-19-pandemin och att färre patienter 
sökt vård, se figur 5. Generellt sett har antalet cancerpatienter som sökt vård minskat under 
pandemin, vilket visats i en tidigare rapport om uppskjuten cancervård.  

https://cancercentrum.se/globalassets/covid-19/uppskjuten_cancervard_covid19_delrapport3.pdf
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Ett exempel är bröstcancer, där en betydande minskning av andelen inkluderade patienter 
sannolikt beror på att mammografiscreeningen periodvis var pausad under 2020 i flera regioner. 
För SVF prostatacancer ändrade man i flera regioner kriterierna för utredning baserat på PSA-
värde, vilket rimligen har bidragit till minskat antal patienter inom detta SVF. 

Anmärkningsvärt är dock att inklusionsmålet för livmoderhalscancer ökade under 2020 jämfört 
med 2019, trots att även denna screeningverksamhet delvis låg nere i flera regioner under 2020. 
Även om vissa regioner inledde projekt med självprovtagning för HPV som kompensation för 
inställd screening, är det osannolikt att detta är förklaringen till den ökade andelen patienter med 
livmoderhalscancer i SVF. Att de gynekologiska diagnoserna, livmoderhals-, livmoderkropp- och 
äggstockscancer lyckats öka inklusionen under 2020 har vi ingen tydlig förklaring till. 

Fortfarande ligger några numerärt små diagnoser långt ifrån måluppfyllelsen på 70 %. Detta gäller 
buksarkom, neuroendokrina buktumörer och peniscancer. 

 

 

 
 

Figur 5. Måluppfyllelse av inklusionsmålet per diagnos 
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Ledtidsmålet per region 

På riksnivå får 51 procent av patienterna sin behandling inom angiven ledtid, med en spridning 
från 40 till 67 procent för 2020, se figur 6. Väntetidsläget har varit relativt oförändrat mellan åren 
2017 och 2019. För de flesta regioner ses dock en tydlig förbättring av ledtiderna under 2020. 
Detta, såsom ovan beskrivet, tyder på att man trots den ansträngda sjukvårdssituationen under 
pandemin har kunnat prioritera cancervården.  

Vid analys av väntetiderna måste man även väga in inklusionsmålet, alltså hur stor andel av alla 
cancerpatienter som utreds enligt SVF. Om inklusionsmålet inte är uppfyllt, framför allt om man 
ligger långt ifrån målet redovisas väntetiderna enbart för en begränsad del av alla cancerpatienter 
och kan då ge en helt annan bild än väntetidsläget för hela den populationen. Här gäller det 
Norrbotten <50 procent samt Sörmland och Östergötland <60 procent. 

 
Figur 6. Måluppfyllelse av ledtidsmålet per region 
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Ledtidsmålet per SVF 

Mellan de olika vårdförloppen är spridningen större och akut leukemi är den enda diagnos som 
når målet, med 87 procent av patienterna inom angiven tid, se figur 7. Det är svårt att hitta enkla 
förklaringar men vi ser att vårdförlopp ofta får längre ledtider och lägre måluppfyllelse när de är 
helt eller delvis är nivåstrukturerade, regionalt eller nationellt. Nivåstrukturering innebär att 
många patienter startar SVF i en region men överförs för behandling och avslut av SVF i en 
annan region. Här ser vi till exempel peniscancer och vulvacancer med mindre än 40 procents 
måluppfyllelse. Å andra sidan har hjärntumörer och neuroendokrina buktumörer, som också är 
nivåstrukturerade, en måluppfyllelse på 58 respektive 72 procent. I kontrast till dessa diagnoser 
ligger SVF urinblåsecancer långt ifrån måluppfyllelsen, 15 procent, trots att patientantalet är stort 
och de flesta behandlas i hemregionen.  

 

 

 

 

Figur 7. Måluppfyllelse av ledtidsmålet per diagnos 
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Ledtidsmålet per behandlingsalternativ 

Måluppfyllelsen av ledtidsmålet varierar också mellan behandlingsalternativ, se figur 8. Långa 
väntetider till strålbehandling är sedan tidigare ett välkänt problem vilket delvis beror på 
begränsad kapacitet vad gäller strålningsutrustning totalt i Sverige men med stor variation mellan 
regionerna. Till det kommer stora svårigheter med brist på personal i denna tekniskt avancerade 
cancervård. Trots detta ser vi att den övergripande förbättringen av ledtiderna avspeglar sig i 
samtliga behandlingsalternativ, även strålbehandling, under 2020 jämfört med tidigare. 

Alla behandlingsalternativ finns inte i alla SVF. Det gäller framför allt strålbehandling och 
exspektans som saknas i många SVF, men även kirurgi saknas i vissa förlopp, trots att det 
numerärt sett är den vanligaste behandlingen.  

 
Figur 8. Måluppfyllelse av ledtidsmålet per behandlingsalternativ. I gruppen Totalt ingår de behandlingar som finns i figuren 
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KAPITEL 3 

Datakällor 

Väntetidsdatabasen och kvalitetsregistren 

Ledtiderna i SVF följs upp genom att datum för bestämda mätpunkter rapporteras till den 
nationella väntetidsdatabasen på SKR tillsammans med kod för aktuellt SVF och uppgift om 
patientens ålder, kön och folkbokföringslän. De mätpunkter som rapporteras är datum för start 
av SVF (när välgrundad misstanke uppstår) och datum för avslut (start av första behandling eller 
avslut av annan orsak). För varje vårdförlopp finns en kodningsvägledning som beskriver vilka 
koder som ska användas i olika situationer. 

Utöver dessa obligatoriska mätpunkter finns flera frivilliga mätpunkter för delledtider inom 
respektive vårdförlopp, till exempel datum för MDK och datum för inkommen remiss. De flesta 
regioner använder sig internt av de frivilliga delledtiderna för att bättre kunna följa vårdförloppen 
lokalt, identifiera flaskhalsar och kontinuerligt arbeta med förbättringar av processerna trots att 
mätpunkterna inte rapporteras in till väntetidsdatabasen. 

I majoriteten av regionerna registreras mätpunkterna genom att KVÅ-liknande koder sätts i det 
patientadministrativa systemet. Dessa rapporteras i de flesta fall till den nationella databasen via 
automatisk överföring av digitala filer men det finns några regioner som rapporterar manuellt.  

Figur 9 beskriver dataflödet från källan (patientjournalen) till den nationella väntetidsdatabasen. 
Eftersom personnummer saknas i väntetidsdatabasen är det inte möjligt att via datauttag kunna 
validera bakåt i kedjan på personnivå. 

 
Figur 9 Dataflöde för SVF-data 
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Några regioner, till exempel Region Stockholm Gotland, använder ett lokalt vårdregister, SVF-
INCA, där datum för händelser i patientens cancerutredning rapporteras på samma sätt som i 
övriga regioners patientadministrativa system. INCA är samma IT-plattform som de nationella 
kvalitetsregistren finns på. SVF-INCA möjliggör rapportering även av det som sker i 
primärvården, vilket ofta kan vara ett problem då primärvården saknar system för SVF/KVÅ-
kodning.   

De nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet är en annan datakälla där vissa väntetider 
registreras. Några register, men inte alla, redovisar vilka patienter som har utretts enligt ett SVF. 
Det huvudsakliga syftet med de nationella kvalitetsregistren är att underlätta uppföljning och 
utvärdering av hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet. Önskemål om att kunna samköra 
kvalitetsregistren och SVF-data framförs ofta men då väntetidsdatabasen saknar personnummer 
eller annan ID-märkning är detta i nuläget inte möjligt.  

Kvalitetssäkring av data i SVF 

Instruktioner för hur olika koder ska användas i respektive vårdförlopp finns i de nationella 
kodningsvägledningarna. Arbetet med att säkerställa tolkningen av kodningsvägledningarna och 
att kvalitetssäkra data måste bedrivas kontinuerligt. Det huvudsakliga arbetet bedrivs i regionerna 
med stöd av respektive RCC och har de senaste åren intensifierats. Flera åtgärder görs för att på 
olika nivåer kvalitetssäkra SVF-data. Många regioner har genomfört kompetenshöjande 
utbildningsinsatser för den personal som utför kodningen baserad på journaluppgifterna. Arbetet 
med att förbättra kvaliteten på SVF-data har kunnat fortsätta under pandemin i de flesta regioner. 

RCC:s nationella kvalitetssäkringsgrupp har under året tagit fram rapporter med fördjupad 
statistik från nationella väntetidsdatabasen för 13 SVF-förlopp som beskriver fynd som skulle 
kunna bero på systematiska fel i rapporteringen från regionerna. Rapporterna har lämnats vidare 
till företrädare i respektive region för att användas i det regionala kvalitetssäkringsarbetet. 

I alla regioner pågår olika former av kontinuerligt kvalitetssäkringsarbete. Till exempel har RCC 
Stockholm Gotland skapat en regional kvalitetssäkringsgrupp med direkt koppling till den 
nationella kvalitetssäkringsgruppen, och ända sedan starten av SVF har man haft regelbundna 
arbetsmöten med regionens SVF-koordinatorer och därmed lagt grunden till ett nära samarbete 
med alla inrapportörer hos regionens vårdgivare. 

Inom södra sjukvårdsregionen har RCC Syd sedan 2019 drivit granskningsprojekt av SVF-data 
där man på individnivå jämfört journaldata med SVF-data som registrerats i regionernas 
patientadministrativa system. Ett fåtal systematiska fel i kodningen har noterats, som givit 
underlag för att förtydliga kodningsrutinerna. Validiteten är dock överlag god för de obligatoriska 
mätpunkterna, välgrundad misstanke och start av behandling, för de patienter som 
diagnostiserats med cancer. 

I norra sjukvårdsregionen genomförs workshops där kodningsansvariga, koordinatorer, 
kontaktsjuksköterskor, läkare och ansvariga processledare från de fyra norrlandsregionerna, 
tillsammans går igenom kodning och resultat för aktuellt SVF. Liknande insatser har även 
genomförts lokalt i andra regioner. 
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RCC Norr 

Under året 2020 har en rad initiativ och projekt startats upp, vi har prioriterat projekt där vi har 
möjlighet att snabbt nå påtagliga förbättringar i verksamheten, med andra ord har vi fokuserat på 
våra svaga svagheter. Flera projekt är i uppstartsfas och kommer att ta fart under 2021. Under 
andra hälften av 2020, färdigställdes arbetsbeskrivning för två kuratorstjänster, en apotekartjänst 
och ett underläkarvikariat. Apotekartjänsten och underläkarvikariatet med tillsättning Q1 2021 
och kuratorstjänsterna med tillsättning under Q2 2021. 

Naturligtvis har Covid-19 pandemin präglat arbetet med barncancer i norra regionen och även 
satt spår i arbetet inom ramen för regeringens cancersatsning, vi har inte kunnat prioritera 
verksamhetsutveckling i den mån vi önskat. Med detta sagt så har vi 2021 en rad projekt under 
uppstart, i skrivande stund bland annat uppdrags- och kompetensbeskrivning för 
kontaktsjuksköterskor och barnonkologansvariga läkare till regionen, uppföljningsmottagning vid 
13+17/18år, digitala vårdplatser, hematologisk specialistmottagning, dessa projekt kommer att 
koordineras av en lokal projektledare.  

RCC Mellansverige 

I sjukvårdsregion Mellansverige pågår fyra delprojekt.  

Ett av delprojekten har som mål att barn i behov av stamcellstransplantation (SCT) ska erhålla 
behandling på barnonkologen i Uppsala, i stället för att skickas till andra sjukhus i Sverige eller 
utomlands. I delprojektet pågår ett utbildningsprogram för vårdpersonal, randning av läkare och 
dokumentation av rutiner och procedurer. Barnonkologens lokaler anpassas under våren med 
regionens egna medel och den nya verksamheten planeras kunna starta hösten 2021. 

Ett annat delprojekt rör rehabilitering för barn och ungdomar som haft hjärntumör eller 
förvärvat hjärnskador efter cancerbehandling. I detta delprojekt har en omfattande kartläggning 
av uppföljning och rehabilitering i sjukvårdsregionen genomförts. Kartläggningen kommer under 
våren att följas upp med workshops med barncancercentrum och respektive hemsjukhus för att 
diskutera och komma överens om förbättringsåtgärder.  

De två sista delprojekten syftar till att förbättra uppföljningen av patienter som är 
färdigbehandlade för sin barncancer. Ett delprojekt förbättrar övergången från behandlingsavslut 
till överföring till vuxenvård genom en mottagning för 13/17-åringar. En pilot som genomförts 
under hösten har fallit väl ut och mottagningsverksamheten kommer att fortsätta under 2021 
inom ramen för delprojektet. Det andra delprojektet inom uppföljning bedrivs inom 
vuxenvården där den befintliga uppföljningsmottagningen formaliseras och utökas för att nå fler 
patientgrupper. Arbetsrutiner har förbättrats och dokumenterats, nya resurser knyts till 
uppföljningsmottagningen och de nya rutinerna kommer att införas löpande under det 
kommande året. 

RCC Stockholm Gotland 

För samordning av arbetet har en regional arbetsgrupp (RAG) bildats med representation från 
sektionerna Barnonkologi och Barnhematologi vid Astrid Lindgren Barnsjukhus (ALB), 
barnkliniken i Visby, Centrum för cancerrehab, Caprim samt RCC Stockholm Gotland. Vid ALB 
har en styrgrupp skapats. En verksamhetsutvecklare är delaktig för stöd till styrgruppen och de 
olika förbättringsprojekten inom satsningen. 
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En handlingsplan upprättades inför 2020 och följande aktiviteter har genomförts: 

 Sjuksköterskedrivna mottagningar har fortsatt att utvecklats för leukemipatienter och 
stamcellstransplanterade patienter med focus på psykosociala frågor. 

 Långtidsuppföljning enligt vårdprogram implementeras och utvecklats med en 
sjuksköterskedriven samordning, mottagning och aktiv överlämning till vuxenvården. 
Rutiner för aktivöverlämning till vuxen vården för CNS diagnoser är satta.  

 Läkemedelsprojekt för samordning och förbättring av cytostatikaordinationer regionalt 
samt för ett nationellt barn regimbibliotek (apotekare Per Nydert) är genomfört. 

 Kontaktsjuksköterska. Rollen har utvärderats och behovet analyserat. Ett antal 
kontaktsjuksköterskor rekryteras nu. Kontaktsjuksköterskeutbildning har erbjudits.   

 Min vårdplan – Stockholm medverkar i nationellt arbete med att ta fram Min vårdplan.  

 Digital patientöversikt – utvecklingsprojekt.  Samverkan har tidigare skett med Cytodos för 
utveckling av behandlingsöversikt. Under året har vi informerat oss om den utveckling av 
patientöversikter för vuxendiagnoser och bedömt vinster för barnonkologin. 

 Samarbete regionen Stockholm-Gotland. Tekniska förutsättningarna mellan barnkliniken i 
Visby och barnonkologen vid ALB för videokonferenser/ronder är etablerade. 

 Kompetenshöjande utbildningsinsatser rörande långtidsuppföljning och ”välgrundad 
misstanke om cancer” har planerats.  Vi har anslutit till Levla projektet med digital 
information om alarmsymptom vid cancer hos barn riktat till skolsköterskor. Caprim 
involveras för kaskadutbildningar brett till vårdpersonal.   

 Säkerställa psykosocialt stöd till cancerpatienter och deras familjer – förbättringsarbete 
inlett med psykolog- och kuratorsverksamheterna och fortsätter under 2021. 

 Säkerställa en god patientsäker vårdkedja för patienter med förvärvad hjärnskada – 
förbättringsarbete med flertal av hälsoprofessionernas samt barnneurologernas 
verksamheter inlett och fortsätter 2021. 

 Hemsjukvård.  Samarbetet har fortsatt ikring patienter perifert i regionen. Erfarenheterna 
av arbetet har insamlats och är under sammanställning. 

 

Därutöver har vi inlett kartläggningar av vårdprocesser för olika patientdiagnoser med stöd av 
verksamhetsutvecklare vilket fortsätter 2021. 

RCC Sydöst 

Året har varit speciellt och vår planering av olika åtgärder har försenats. Projektet för uppföljning 
av vuxna efter barncancer har också tagit längre tid för uppstart än vad som planerats. Vi har 
satsat på projekt och anställningar som i huvudsak handlar om förbättrad uppföljning och 
rehabilitering av barncancer före och efter 18 år. Eftersom vi är ett litet centrum så delar vi vissa 
funktioner med övriga barnkliniken för att kunna erbjuda rimliga tjänster. Vi vill också underlätta 
och förbättra kommunikationen mellan länssjukhusen och vårt barncancercentrum. 

De regionala medlen har gått till dessa poster: 

 Farmaceut 40% 

 Neuropsykolog 100% 

 Fysioterapeut 60% 

 Logoped 25% 

 Barnonkologjouren som servar sydöstra sjukvårdsregionen dygnet runt. 
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 Planering i projektform av ”Uppföljningsmottagning för vuxna som haft cancer som 
barn”. Omkostnader för projektet med anställningar av sjuksköterskor och läkare. 

 Videoutrustning till avdelningen för att underlätta kontakten med hemsjukhusen i 
regionen samt olika MDK:er och möten. 

 

RCC Väst 

RCC Väst och Barncancercentrum har upprättat en regional strategi beskriven i rapporten Stärkt 
cancervård för barn och unga i väst 2019. Denna innefattar 33 föreslagna regionala insatser inom 
områdena kartläggning av vårdprocesserna, barns och närståendes erfarenheter och åsikter, 
kvalitetsförbättringar och kompetensförsörjning, samordning mellan barn- och vuxenvård samt 
samordning mellan vårdgivare. Under 2020 har vi jobbat bl a med följande: 

Barnonkologihandboken – 400 sidor praktiskt inriktad handbok författad lokalt för Borås 
sjukhus av sjuksköterska Camilla Häger. Under 2020 har den anpassats lokalt för vart och ett av 
de 6 sjukhusen vi samarbetar med i regionen. Klar att tryckas våren 2021.  

Processkartläggning – omfattande arbete under året med att kartlägga hela 
barncancerprocessen för att tydliggöra patientens väg genom processen och beskriva det nära 
samarbetet mellan barncancercentrum och länssjukhusen i regionen som utmärker 
barncancerprocessen i väst. 

Utredning intermediärvård - Projektet syftar till att definiera begreppet intermediärvård, utreda 
behovet och beräkna vårdplatser och bemanning som behövs för denna vårdform. 

Bättre uppföljning för barn med förvärvad hjärnskada efter cancerbehandling -Fokuserar 
på barnets behov och tydliggör samarbetet mellan Habilitering barn och ungdom, 
Regionhabiliteringen och Barncancercentrum. Beskriver patientens vårdkedja, förväntat stöd och 
vem som ansvarar för att tillgodose detta stöd.  Har resulterat i en handlingsplan utifrån 
identifierade förbättringsförslag. 

RCC syd 

För uppföljning efter barncancer har följande satsningar initierats: 

 20% finansiering av barnonkolog,  

 En kombinerad kontaktsjukskötersketjänst (50% på seneffektmottagningen och 50% 
transition barn/vuxenvård) är utlyst och tillsatt på 3 år (men börjar tjänsten i början av 
2021). 

 
På barncancercentrum: 

 Medfinansiering (20%) av ny barnsmärtläkartjänst, där rekrytering nu är klar, och tjänsten 
tillsatt. 

 Pågående psykoterapiutbildning av kurator heltidsknuten till barncancercentrum, för 
kompetensutveckling av den psykosociala vården. 

 Uppstartat projekt avseende nya molekylärdiagnostiska metoder (inom ramen för 
Genomic Medicine Sweden, GMS) och cancerpredisposition, där etiska och 
organisatoriska aspekter undersöks, och där en HTA analys planeras. Detta projekt 
kommer att docka in i den nationjella satsningen. 
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 Förberedelser för uppstart av onkogenetisk mottagning vid barncancercentrum har 
inletts. 

 Arbete för att definiera kontaktsjuksköterskeuppdrag vid hemortssjukhus har pågått 
under året – men med fördröjningar pga av pandemin. 

 Barnpalliationsprojekt, där bla kunskapsunderlaget inom sjukvården i regionen 
undersökts via elektronisk enkät, där 551 enkätsvar från alla typer av personal som kan 
träffa barn med palliativa behov erhållits, och som visar på (självskattad) bristande 
kunskap och önskan om fortutbildning. Arbete har påbörjats med att skapa en serie 
digitala introduktionsfilmer (ett projekt som efterhand har blivit nationellt) 
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