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Prostatacancerprocessen: David Robinsson  
David visade de dokument som nu finns beslutade kring standardiserade vårdförlopp, 
SVF, prostatacancer och blåscancer som ju båda ligger inom den urologiska 
verksamheten. Det kommer att bli en stor utmaning att balansera vårdförloppen, alla vill 
ha korta ledtider, och de nationella dokumenten är framtagna med olika utgångspunkt, 
den ideala eller möjliga. Vad är realistiskt att åstadkomma på kort och lång sikt. 
Överhuvudtaget stort fokus på tid i de nationella dokumenten, balans mellan fokus och 
kontinuitet blir viktigt. 

 
Bröstprocessen: Kristina Hedin 
Vad har vi att förhålla oss till!? Den nationella cancerstrategin, RCC:s  löfte, nationella 
riktlinjer och nationella vårdprogram, Våra resultat synliggörs i kvalitetsregistret, vi har 
även att förhålla oss till socialstyrelsens  nationella kvalitetsindikatorerna varav några är 
diagnosspecifika samt Öppna Jämförelser. De utdata som speglar det som ligger 
närmast realtid är RCC resultatrapporter. 
Kristina gjorde en beskrivning är hur de olika lokala processerna är riggad i nuläget. Hon 
beskrev också hur den regionala styrgruppen inom bröstcancer med flera arbetsgrupper 
har riggats. Det finns flera stora utmaningar framöver - hur kommer vi närmre en mer 
jämlik bröstcancervård är kanske den mest centrala frågan. Vi behöver mentalt 
förbereda oss på strukturerat vårdförlopp för bröstcancer som lär implementeras under 
2016. 

 
Bröstcancerscreening: Liselott Lundvall 
Liselott ingår i den nationella arbetsgruppen och har bildat en regional arbetsgrupp där 
patientrepresentanter finns med. Det har inte tidigare funnits, vilket nog underlättat 
arbetet. Liselott beskrev hur process ser och berättade at kvalitetsindikatorer har tagits 
fram av den nationella arbetsgruppen. Flera frågor kring kompetensförskjutning togs 
upp.  
Diskussion kring patientupplevelsen i samband med bröstcancerscreening, Kan 
kallelsebrevet utvecklas och hur kan arbetssätten utvecklas, små nyanser kan skapa 
stor rädsla. Kan screening verksamheterna inspirera varandra!? 

 
Öron, näsa- halsprocessen: Lovisa Farnebo 
Lovisa sitter med i den nationella vårdprogramgruppen som fastställt SVF dokumentet. 
Hon har påbörjat planeringen av införandet, främst lokalt. ÖNH-processen har en 
förhållandevis tydlig ingång för remittenten och utredningsfasen behöver vara 
komprimerad. En ökad incidens kan ses sedan kvalitetsregistret kom till för dryga fem år 
sedan. Utmaningen inom processen är att vi endast är ett fåtal kirurgen som har 
tillräcklig kompetens, vilket är ett nationellt problem. Vi har, som många andra, i 

dagsläget långa svarstider inom patologi, Målsättningen inom SVF är 3 dagar för 
patologin och för radiologi 6 dagar. Vi har i Östergötland arbetat med att reducera 
utredningstiden och gått från cirka 80 dagar till 50 dagar. Enligt SVF ska vi nu ned till 35 
dagar från verifierad misstanke till behandlingsstart, det kommer att bli oerhört tufft och 
kräva ökade resurser. Vi har ändå ett mycket välfungerade samarbete inom Sydöstra 
regionen, med fungerande MDK och årsvisa regionmöten. Men tydligt är att MDK inte 



räcker för att få till ett fullgott samarbete, vi behöver även träffas regelbundet i andra 
forum för att få till ett djupare samarbete. 

 
Lymfom/AML: Johan Häggström 
Johan inledde med en reflektion kring SVF för AML. Vi var lite förvånade att detta blev 
valt till ett SVF, men kanske vill man visa på att det faktiskt går att snabbt, inom ett fåtal 
dagar, komma till behandling. Målsättningen att kunna göra cystogenetik inom satt 
tidsgräns är dock ett bekymmer. En framtida utmaning kommer att bli/är att kunna få till 
individualiserade behandlingar för varje patient. Idag insjuknar 30 patienter/år i AML i 
regionen.  
 
Cirka 200 patienter insjuknar i regionen/år och hälften av dem debuterar som 
högmaligna. Johans kommenterade bilder från resultatrapporten. Lymfom är en mycket 
heterogen patientgrupp. Vi har problem med inrapporteringen till kvalitetsregistret, 
framförallt problem med uppföljning. Idag har vi betydligt bättre överlevnad för vissa 
grupper av lymfom, relaterat till nya läkemedel. Tid från diagnos till PAD-svar varierar i 
regionen, Kalmar har kort handläggningstid relaterat till person med stort intresse. 
Johan hoppas på ett nationellt SVF, som behöver vara uppbyggt som en 
”knölmottagning”. Johan visade några bilder kring hur kompetensläget i regionen ser ut. 
Sammanfattande så sker en centralisering av kompetensen till de större sjukhusen, men 
också viktigt att kunna ta hand om de lågmaligna vid de mindre sjukhusen, Utmaningen 
ligger främst i den diagnostiska sfären. Behandlingen måste nu ske på de större 
sjukhusen och den kommer att utvecklas i rask takt. Brist råder på specialiserade 
kontaktsjuksköterskor. 

 
 
Cervixcancerprevention: Caroline Lilliecreutz 
Caroline är med i den nationella gruppen och arbetar genom en regional referensgrupp, 
sedan två år, och dessutom finns tre länsvisa styrgrupper. 
Nationellt register finns, ligger inte inom INCA-plattformen.  
Regionen har nu satt ett regionalt mål på 85 %, Jönköping och Kalmar ligger bra till, 
över 80%. Ett webb baserat verktyg, ”Cytburken”, finns nu tillgängligt för att skapa 
överblick av provtagningen över tid. 
Samarbete med processen kring bröstcancerscreeningen har inletts. Vi genomför 
nöjdhetsundersökningar och vi granskar alla cxcancer fall, idag är det mycket sällsynt 
med cxcancer om man genomgått screeningprogrammet. Vi har också arbetat fram ett 
regionalt vårdprogram, här finns fortfarande kvalitetsmål att uppfylla. Vi har även infört 
de nationella kallelserna i Kalmar och Östergötland. 
Våra utmaningar handlar om att öka täckningsgraden av HPV vaccinationerna, här 
behöver vi ha samarbete mellan kommunerna och skolorna. Vi kommer att få ett nytt 
screening program. Programmet ser ut så här.  Vi har ännu inte sett några effekter av 
skol screeningprogrammet. Antalet är 450 fall/år i regionen, insjuknandetoppen är vid 35 
år ålder och vid 70 års ålder 

 
Hudtumörprocessen: Marianne Marotti 
Är den cancerform som ökar mest av alla cancerformer. Melanom är den hudtumörtyp 
som har högst dödlighet av alla hudcancrarna, 500 patienter dör årligen i Sverige, jfr 
övrig hudcancer där 60 patienter/år avlider.  



I samband med att Marianne tillträdde sin processledarroll så startades ett nationellt 
projekt via SKL, arbetet sker främst länsvis, men vi har även träffats i regionen. 
Jönköping har ett fokus på prevention, men primärprevention kopplat till hudcancer 
uppmärksammas inte alltid. Marianne beskrev också hur processarbetet inom 
respektive län fungerar. Marianne ser generella bekymmer i samverkan med kirurgerna 
men även att det råder stora variationer i processarbetet i regionen och mellan 
sjukhusen.  
Patologin är en stor utmaning, ¼ av alla patologpreparat är hudpreparat! Hudtumörer 
och onkologens roll ser olika ut i regionen. Primärvårdens roll är stor och viktig och här 
finns ett stort utbildningsbehov, primärvården är i regel ingången för patienten.  

 
 
Palliativa processen: Åsa Malm 
Löfte 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få tillgång till likvärdig vård. Åsa 
pratade om sitt processarbete utifrån sitt bildspel, hon visade bl. a bilder på vart 
cancerpatienterna dör, täckningsgraden i Palliativregistret. Vår region visar de bästa 
resultaten i Sverige men utmaningen för 2015-2016 är hur vi kan vidmakthålla den goda 
nivån!? 
 

Rehabiliteringsprocessen: Kerstin Törnquist 
Kerstin, som är relativt ny som processledare för cancerrehabilitering. Hon tog upp 
målbilden kring cancer-rehabilitering och viktigt är att sprida budskapet om att 
rehabilitering måsta ”arbetas in” från första dagen. Kerstin och Åsa kommer tillsammans 
med patientrepresentanter att åka runt till regionens tio sjukhus för att diskutera 
cancerrehabilitering i det lokala perspektivet. Vi har stora utmaningar framför oss i mötet 
med patienten och vårdplanen är ett steg på vägen.  

 
 
 
    
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


