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SAMMANFATTNING
Fler och fler får cancer i dag, samtidigt som allt fler cancerpatienter blir friska eller
lever längre med sin cancersjukdom. Det leder till en högre belastning på
cancervården. Dessutom ökar kraven från patienterna på högre delaktighet, bättre
information och kortare väntetider.
Cancerpatienter i den sydöstra sjukvårdsregionen har rätt till den vård och det
stöd de behöver, när de behöver det. Regionsjukvårdsledningen i den sydöstra
regionen har formulerat målen med cancervården i regionen som sex löften till
patienterna:
1. Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor
2. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best
practice
3. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela
vårdkedjan
4. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett
bostadsort
5. Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande
screeningprogram
6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom
cancerområdet
För att uppfylla dessa löften och ge cancerpatienter i den sydöstra
sjukvårdsregionen en bättre vård krävs regiongemensamma strategier för
cancervården. I det arbetet bör Regionalt cancercentrum sydöst ha rollen som ett
kompetenscentrum för att driva och stödja cancervårdens förbättringsarbete.
Den största generella utmaningen för att kunna erbjuda patienterna en bättre
cancervård, är att flytta fokus från ett traditionellt organisations- eller
diagnosperspektiv till att utgå från patientens och de närståendes samtliga behov.
Det kräver organisatoriska förändringar på vårdenheterna med stöd och direktiv
från huvudmännen, där grundläggande arbetssätt behöver göras mer
processinriktade. Patienter och patientrepresentanter tillför vården kunskap och
erfarenhet som utvecklingsarbetet behöver. Dessa kunskaper måste tas tillvara.
Om man på olika nivåer i beslutskedjan väljer att stärka det regionala samarbetet
kring cancervården är förutsättningen för att kunna uppnå nationella och
regionala mål goda. Det gäller exempelvis prevention, diagnostik och vård,
läkemedel, nivåstrukturering och arbetsfördelning, kompetensförsörjning och
forskning.
Denna strategiska utvecklingsplan ska mynna ut i en regionalt fastställd
handlingsplan, som tydligt utpekar huvudansvaret för olika insatser.
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INLEDNING
Cancerpatienter i den sydöstra sjukvårdsregionen får en cancervård som är av
internationell toppklass vad gäller traditionella medicinska resultat. Samtidigt finns
det stor förbättringspotential inom flera områden och stora utmaningar som
väntar runt hörnet.
Den ökande cancerförekomsten, kombinerat med att allt fler blir friska eller lever
längre med sin cancersjukdom, ger en allt högre belastning på cancervården. Ur
ett patientperspektiv ökar kraven på en mer jämlik och sammanhållen vård där
informationen blir bättre och väntetiderna kortare. Det innebär att den sydöstra
sjukvårdsregionen står inför ett antal strategiska vägval för att kunna utveckla en
cancervård där patienterna får den vård och det stöd de behöver, när de behöver
det.
I utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) föreslogs en
strategi för den framtida cancervården i Sverige med ett antal förslag på hur
landsting och regioner på ett resurseffektivt sätt i framtiden ska kunna möta de
många utmaningar cancervården står inför. Där betonades bland annat att det
behövs ett starkare patientperspektiv och ett mer multidisciplinärt och
multiprofessionellt förhållningssätt, i hela kedjan från prevention till diagnostik,
vård och inom cancerforskning.
Ett av utredningens förslag var ett mer samlat förhållningssätt inom alla
cancerverksamheter. Detta skulle åstadkommas genom att inrätta sex regionala
cancercentrum (RCC) som skulle arbeta för ökad vårdkvalitet, bättre vårdresultat
och ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser.
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Uppdraget för de regionala cancercentrumen är att stödja utvecklingen av
cancervården inom flertalet områden. De ska vara kompetenscentrum för sin
sjukvårdsregion samt ha ett nationellt samarbete.
Utredningen tog också fram tio kriterier för vad som ska utmärka RCC:s uppdrag.
(se bilaga 1). Ett av kriterierna är att utarbeta ett underlag till en strategisk
utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. Huvudsyftet med en sådan
plan är att slå fast ett antal strategiska vägval för cancervården utifrån det vi i dag
vet om en befolkning som blir allt äldre, en ökad cancerincidens och prevalens
samt en alltmer komplex cancervård med nya möjligheter att utveckla prevention,
diagnostik, behandling och uppföljning.
Sydöstra sjukvårdsregionens cancerpatienter får inte en jämlik vård idag. Det finns
skillnader i vårdkvalitet och resultat i flera avseenden, som exempelvis kön, ålder,
etnicitet, socioekonomi, cancersjukdom och geografisk hemvist. Uppbyggnaden
av regionala cancercentrum har, tillsammans med ett extra fokus på dessa
utmaningar, ökat möjligheterna att beskriva, jämföra och förbättra vårdens
resultat. Det gäller inte bara i traditionell medicinsk mening, utan också i ett
bredare avseende – att kunna erbjuda cancerpatienter en god vård enligt
formuleringen i SOSFS 2005:12. Det innebär att vården ska vara kunskapsbaserad
och ändamålsenlig, säker, effektiv, patientfokuserad, jämlik och ges i rimlig tid.
Denna strategiska utvecklingsplan är ett fortsatt steg i det ständiga arbetet för att
förbättra cancervården för patienterna i den sydöstra sjukvårdsregionen. Planen är
avsedd som ett underlag för ett regionalt inriktningsbeslut som står i samklang
med de tre landstingens intentioner för cancervården. Den strategiska
utvecklingsplanen ska kunna användas för att identifiera fortsatta
utvecklingsarbeten på alla olika nivåer och bör senare mynna ut i en regionalt
fastställd handlingsplan, som tydligt utpekar huvudansvaret för olika insatser.

CANCERVÅRDEN I SYDÖSTRA
SJUKVÅRDSREGIONEN – NULÄGE OCH
FRAMTIDA BEHOV
Befolkningsutveckling och cancerförekomst
Folkmängden i den sydöstra sjukvårdsregionen har i allt väsentligt varit stabil
sedan 1995. En viss befolkningsökning sker dock i Östergötland och Jönköpings
län. Samtidigt upptäcks och registreras allt fler cancerfall i regionen, både bland
kvinnor och bland män. Medelökningen av cancerfall per år är dubbelt så stor för
männen (+ 2.7%) jämfört med för kvinnorna (+ 1.4%). Den utvecklingen
domineras av förekomsten av prostata- respektive bröstcancer.
Incidensprognoser visar också att man kan förvänta sig ett fortsatt ökat antal
cancerfall kommande år (se bild s 7). I SOU 2009:11 prognostiserades en
fördubbling av antalet cancerfall till 2030.
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Denna utveckling måste cancervården ta i beaktande i en diskussion om
strategiska utvecklingsfrågor där patientens behov står i fokus. Framtidens
cancerpatienter i den sydöstra sjukvårdsregionen behöver diagnostik och
behandling enligt Best Practice i alla lägen, kortare väntetider, god information
och hög delaktighet samt en vård som ständigt drivs framåt av patientnära
forskning. Dessutom måste de preventiva insatserna utvecklas.

Bild: Befolkningsutveckling 1995-2013.

Bild: Folkmängd och nya cancerfall per år sydöstra regionen 1995-2013.
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Bild: Incidensprognoser samtliga cancerfall sydöstra sjukvårdsregionen

Kvinnor insjuknar tidigare
Av patienterna med cancerdiagnos i den sydöstra sjukvårdsregionen insjuknar
kvinnor tidigare än män. Anledningen är att den vanligaste cancerformen bland
kvinnor är bröstcancer, som har ett relativt sett tidigt insjuknandet i förhållande
till den vanligaste diagnosen prostatacancer hos män. Det innebär att kvinnor får
sin cancerdiagnos i ett skede av livet där familjebilden ser annorlunda ut och där
det inte är ovanligt med minderåriga barn i familjen.
Inför framtiden ställer detta krav på en cancersjukvård i den sydöstra
sjukvårdsregionen med en hög grad av information och delaktighet i hela
vårdkedjan, där hela familjens behov sätts i centrum.
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Bild: Antal nya cancerfall uppdelat på kön och åldersgrupper oavsett cancerdiagnos.

Cancer en vanlig dödsorsak
Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen rapporteras vara orsakat av en
cancerdiagnos. Detta är ett faktum som vårdorganisationen måste ha beredskap
för. Samtidigt dör cancerpatienter idag på många olika ställen. Det innebär att
kraven på en jämlik, högkvalitativ palliativ vård oavsett bostadsort, i framtiden
kommer att öka.
Dödsorsaksregistret kan ha vissa osäkerheter eftersom man kan förmoda att en
patient med tidigare cancerdiagnos som avlider i en oklar sjukdomsbild alltför ofta
rapporteras dö i cancer. Dock är fördelningen av registrerade dödsorsaker stabil
över tid och kan användas vid planering av bland annat palliativ vård.
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Bild: Registrerad dödsorsak i sydöstra regionen år 2013.

Allt fler lever med cancer
Samtidigt som cancer är en vanlig dödsorsak, har också möjligheten att överleva
en cancersjukdom ökat över tid (se bild s 11). Femårsöverlevnaden i bröstcancer
har exempelvis ökat med fem procent under 2000-talet och är nu nästan 90
procent. Andelen män med prostatacancer av mellan- och högrisktyp som
behandlas i botande syfte har ökat från 30 till 58 procent mellan 2000 och 2012.
Också femårsöverlevnaden i tjocktarmscancer har ökat med mer än tio procent
sedan 90-talet. En jämförelse mellan olika observationsperioder (diagnosår) visar
att alltfler också är långtidsöverlevare. Orsakerna är flera; tidigare diagnos genom
screeningprogram och annan provtagning (exempelvis PSA), men också bättre
behandlingsmetoder och en allt friskare befolkning.
Under en sjuårsperiod lever ungefär 2000 fler personer som har fått en
cancerdiagnos i regionen (se bild s 11). Den allt ökande cancerförekomsten,
kombinerat med att alltfler blir friska eller lever längre med sin cancersjukdom ger
en allt högre belastning på cancervården.
I detta avseende är det avgörande att cancervården i den sydöstra
sjukvårdsregionen i ännu högre utsträckning arbetar hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande. Det krävs också väl fungerande screeningprogram för
tidig upptäckt.
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Bild: Relativ överlevnad för samtliga cancerdiagnoser, sydöstra regionen 1993-2012.

Bild: Prevalensprognoser samtliga cancerprognoser i sydöstra regionen.

Olika grupper har olika behov
Cancervården handlägger många olika patientgrupper med varierande behov.
Vården måste ha en beredskap att handlägga olika typer av tumörsjukdomar, men
också olika patientgrupper och individer med mycket olika behov av en rad
sjukvårdsinsatser.
Vid en cancersjukdom drabbas även många runt den cancersjuke, något som
måste beaktas för att minimera skadeeffekterna även hos de närstående. Behovet
av ett individanpassat förhållningssätt redan vid diagnostillfället kan illustreras av
bilden på s 12 som visar andelen patienter inom olika diagnosgrupper som har en
spridd cancer redan tidigt i vårdförloppet och därmed har en mycket sämre
prognos än de med lokaliserad cancersjukdom.
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Bild: Fjärrmetastas vid diagnos i sydöstra regionen år 2012.

Utefter hela vårdkedjan behöver man därför ha beredskap för att göra fortlöpande
värderingar om patientens aktuella behov och verka för att hela vårdapparaten
anpassar sig efter dem. Värdet av dessa förhållningssätt tydliggjordes i det
omfattande SKL-stödda processarbetet för koloncancer som bar drivits i sydöstra
sjukvårdsregionen. Behovet av kommunikation, samverkan mellan olika
vårdgivare och flexibilitet i vården utefter aktuella patientbehov poängterades där.
Komplexiteten i cancervården kan illustreras med den systemkarta som har vuxit
fram under processarbetet (se bilaga 2). Idén med en systemkarta är att möjliggöra
en gemensam helhetsbild för cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Bilden
har utvecklats för att illustrera sambandet mellan olika funktioner och möjliggöra
en dialog om hur olika delar berör varandra.
Systemkartan understryker vikten av ett multiprofessionellt och multidisciplinärt
arbetssätt. Den ger bra förutsättningar för alla aktörer att få en gemensam
helhetsbild och den kan för ledningar vara ett stöd i att kommunicera vilka
funktioner man i första hand vill fokusera på i förbättrings- och
utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att en dialog kring systemkartan kan skapa
förståelse för hur samverkan kan se ut för att optimera för patienterna.
Register och vårdprogram nödvändigt
En förutsättning för att kunna utveckla cancervården i den sydöstra
sjukvårdsregionen är möjligheten att få fram data som stöd i det fortlöpande
kvalitetsarbetet. Detta kräver i sin tur en god inrapportering till kvalitetsregistren
från de kliniska verksamheterna. Socialstyrelsens nationella cancerregister
uppdateras årligen utifrån uppgifter från de regionala cancerregistren i varje
sjukvårdsregion. Anmälningsplikt till Cancerregistret föreligger enligt lag. Se
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2006:15 (M).
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Cancerregistret används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst och
förändring över tid. Det ska även utgöra en bas för klinisk och epidemiologisk
forskning samt möjliggöra internationella jämförelser. Cirka 50 000 maligna
cancerfall i Sverige rapporteras varje år till registret. Det innehåller bland annat
uppgifter som personnummer, kön, hemort vid diagnos, anmälande sjukhus och
klinik, diagnosdatum, klinisk och morfologisk diagnos samt tumörutbredning vid
diagnostillfället.
Nationella kvalitetsregister är viktiga verktyg för uppföljning av vårdens resultat
vad gäller ledtider och andra kvalitetsmått och är navet i utvecklingen av
cancervårdens processer. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper
som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. De över trettio nationella
kvalitetsregistren inom cancervården vilar alla på den tekniska plattformen INCA
och data rapporteras in från vårdenheterna. Personal på sex regionala
cancercentrum kontrollerar och bearbeta inrapporterade data och gör statistik och
rapporter som linjeorganisationen använder i förbättringsarbetet.

Bild: Antal inrapporterade fall till cancerregistret per sjukhus år 2012.

Medicinska vårdprogram är en stor tillgång i cancervården. De tas fram för att
kunna ge rekommendationer för prevention, utredning, behandling, omvårdnad
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och uppföljning av patienter med specifika cancerdiagnoser. De nationella
vårdprogrammen arbetas fram av arbetsgrupper med regionala experter inom
relevanta områden.
De nationella arbetsgrupperna ska sträva efter att cancervårdprogrammen tas fram
multiprofessionellt, multidisciplinärt och att de beskriver hela vårdkedjan. Syftet är
att alla patienter ska få en likvärdig vård, den bästa med hänsyn till vetenskaplig
dokumentation och tillgängliga resurser. Strävan är att de flesta cancerpatienter i
den sydöstra sjukvårdsregionen i framtiden ska handläggas utifrån ett nationellt
vårdprogram.
Socialstyrelsen har utarbetat nationella riktlinjer för en rad sjukdomsgrupper. I
dagsläget finns fyra cancerriktlinjer rörande lung-, bröst, prostata- och
kolorektalcancer. De ger vården en kunskapsöversikt och rangordnade
rekommendationer. Uppföljning av följsamheten till riktlinjernas och de nationella
vårdprogrammens rekommendationer görs med hjälp av de nationella
kvalitetsregistren, som ligger till grund för öppna jämförelser mellan vårdenheter,
landsting och regioner.
För att patienterna i den sydöstra sjukvårdsregionen ska få en bättre cancervård
har vårdenheterna på sjukhusen i regionen ett stort ansvar att rapportera sina
cancerfall till repektive register. Data måste rapporteras in till registren korrekt och
utan fördröjning och dessutom vara användarvänliga, för att de lätt ska kunna tas
ut och användas i det dagliga förbättringsarbetet på klinikerna. Den nationella
arbetsgruppen för kvalitetsregister på INCA (AKI) driver ett kontinuerligt
utvecklingsarbete för att förenkla både inrapportering till kvalitetsregistren och
uttag av data. Ambitionen måste vara en ökad användning av registerdata, vilket
stärker förutsättningen för uppföljning och förbättring av vården.

RCC SYDÖSTS ROLL OCH UPPDRAG
I samtliga sex sjukvårdsregioner pågår ett omfattande arbete med att utveckla och
driva regionala cancercentrum som stödfunktion för cancervården. De regionala
cancercentrumen har en viktig roll i att stödja det utvecklingsarbete som pågår i
landstingen och bistå som sakkunnig inom olika områden.
I uppdraget ingår bland annat att:






utveckla strategier för prevention på befolkningsnivå inom cancerområdet
och ansvara för att ta fram underlag för hälsopolitiska beslut inom sitt
område.
planera och följa upp regionala screeningprogram inom cancerområdet.
specialisera cancerdiagnostik och terapi i den egna regionen samt bedriva
interregionalt samarbete inom vissa tumörgrupper.
utveckla effektiva vårdprocesser som präglas av lättillgänglighet, integritet,
kontinuitet och gott bemötande.
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aktivt medverka i framtagandet av nationella riktlinjer, vårdprogram och
andra kunskapsdokument gällande cancersjukdomar för såväl specialiserad
vård som primärvård.
utgöra ett nav för cancerforskning och stimulera olika former av forskning
och utveckling inom området.
fortbilda personal samt utveckla befintliga utbildningar på olika nivåer för
personal verksam inom cancervården.
medverka i uppföljning och utvärdering av cancervården i regionen utifrån
nationellt överenskomna modeller och metoder.
samverka internationellt inom sina specialistkompetensområden.

Utmaningen är att driva dessa frågor till att resultera i förbättringsåtgärder inom
cancervårdens alla kompetensgrupper med slutmålet att erbjuda en bättre vård ur
ett patientperspektiv.

Bild: Organisationsskiss Regionalt cancercentrum sydöst (bildades 2011-01-01)
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MÅLBILD FÖR CANCERVÅRDEN I SYDÖST
Patienten måste alltid stå i centrum för cancervårdens utveckling. Det innebär att
alla aktiviteter för att utveckla cancervården ska utgå patientens behov och från en
strävan att ständigt förbättra tillvaron för cancerpatienterna. Vid uppstarten av
RCC Sydöst valde regionsjukvårdsledningen därför att formulera en tydligt
patientorienterad vision för cancervården i den sydöstra sjukvårdsregionen.
Vision:
”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det”
För att ytterligare tydliggöra patientens ställning utformades sex övergripande mål
för det fortsatta uppdraget som löften till invånarna/cancerpatienterna. Löftenas
utformning utgör en fortlöpande struktur för att beskriva aktiviteter och utfall av
cancervårdens mångfasetterade deluppdrag.
Sex löften:
1. Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor
2. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt
Best practice
3. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela
vårdkedjan
4. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård
oavsett bostadsort
5. Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och
välfungerande screeningprogram
6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning
inom cancerområdet
Regionledningen (RSN och/eller RSL) har, utöver visionen och de sex
patientlöftena, identifierat ett antal viktiga utvecklingsområden och utmaningar
för cancervården i den sydöstra sjukvårdsregionen. Dessa utmaningar
överensstämmer mycket väl med cancerstrategiutredningen och de nationella
kriterierna för de regionala cancercentrumen. Genom strategiskt viktiga
utvecklingsinsatser inom dessa områden kommer hela cancervården att kunna
förbättras på ett tydligt sätt för patienterna i framtiden. Sett från andra hållet kan
otillräcklighet inom vissa begränsade områden inverka negativt på hela
vårdprocessen.
Viktigaste förbättringsområden
De viktigaste förbättringsområdena formulerade av regionledningen:
 Prevention och hälsofrämjande: Vi ska stötta folkhälsoarbete och främja
tidig upptäckt av cancersjukdomen.
 Diagnostisk tillgänglighet: Vi ska arbeta för att minska cancerpatienters
väntan på undersökningstider och svar.
 Cancerläkemedel: Vi ska öka tydligheten för hur cancerläkemedel ska
användas och finansieras.

16












Cancerkoordinator/kontaktsjuksköterska: Vi ska arbeta för att
cancerpatienter får en namngiven kontaktperson som samordnar hela
vårdkedjan.
Lindrande insatser: Vi ska utveckla lindrande insatser för alla patienterna i
samtliga sjukdomsfaser.
Nivåstrukturering: Vi ska se över vilka sjukhus och regioner som har bäst
förutsättningar att utföra olika insatser i cancervården.
Kompetensförsörjning: Vi ska arbeta för en säkerställd god kompetens
inom cancervården.
Vårddokumentation och IT-stöd: Vi ska driva utvecklingen av gemensamt
IT-stöd och samlad vårddokumentation för att ge vårdgivaren bättre
beslutsunderlag.
Kvalitetsregister och vårdprogram: Vi ska tydliggöra resultat och utveckla
kvalitetsarbetet inom cancervården.
Forskning och utbildning: Vi ska arbeta för en samsyn mellan
cancervården och högskolorna kring vilka utbildningar som behövs.
Nationellt samarbete: Vi ska stödja samverkan med andra regionala
cancercentrum.

De nationellt framtagna kriterierna som ska utmärka arbetet på de regionala
cancercentrumen (se bilaga 1) de närmaste åren, står i samklang de sex de
regionala målen/löftena, som dock har ett mycket tydligt patientperspektiv och i
mindre grad är organisatoriskt utformade.

VÄGEN MOT MÅLET ATT KUNNA ERBJUDA
BÄTTRE CANCERVÅRD
Större delen av den cancervård som i dag erbjuds patienterna i den sydöstra
sjukvårdsregionen planeras och utförs inom varje enskild vårdenhet i en sekvens.
Det innebär en risk för att den totala vårdkedjan inte blir optimal. Exempelvis kan
det skapa osäkerhet kring vem som vid ett visst tillfälle bär ansvaret för vården.
Det kan också innebära att andra kompetenser, professioner eller discipliner inte
tas tillvara och att patientens vårdplan ibland tenderar att färgas mer av
organisatorisk tillhörighet än av individens behov.
Från organisation till patient
För att kunna erbjuda patienterna en bättre cancervård är den största generella
utmaningen att flytta fokus från ett traditionellt organisations- eller
diagnosperspektiv till att utgå från patientens och de närståendes samtliga behov.
En del av den ambitionen kan uppfyllas inom de etablerade vårdorganisationerna,
men i många fall innebär en sådan förflyttning att organisationens uppbyggnad
behöver förändras och att grundläggande arbetssätt behöver göras mer
processinriktade. Några vägar mot målet är en multidisciplinär bedömning av hur
patientens behov tillgodoses och en ökad delaktighet för patienten.
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Förändrat arbetssätt i cancervården
Från: Organisationsperspektiv
Vårdinsatser ges i sekvens
Primärvård

Diagnostik

Kirurgi

Onkologi

Primärvård
Bot/kontroll
eller leva med
cancer eller
palliativ vård

Till: Vårdkedje-/process- perspektiv
Multidisciplinära vårdinsatser utefter patientens och närståendes behov

Vakenhet, Screening,
Olika rehab- insatser
Kontaktsjuksköterskor
Individuella vårdplaner

Ett mer processinriktat arbetssätt innebär att man binder samman hela patientens
förlopp, över nuvarande interna organisatoriska gränser. Processen innefattar alla
aktiviteter som leder till att diagnosen ställs eller utesluts, att korrekt behandling
väljs eller föreslås och genomförs, samt att rehabiliterings- och palliativa insatser
erbjuds när det finns behov av det. Även förebyggande verksamheter involveras i
detta synsätt.
Processarbete med fokus på patienten
För att få fokus på hela vårdprocessen har RCC utsett regionala processledare
som leder arbetet med att förbättra processen för patienterna inom sin del av
cancerprocessen. Regionala process-coacher och projektsamordnare har utsetts
som stöd för dessa processledare och patientföreträdare har knutits till arbetet.
Coacherna ska stödja det processorienterade arbetssättet och bidra till att hela
regionen kan dra nytta av gemensamma erfarenheter i utvecklingsarbetet.
I ett första steg i processarbetet handlar det om att identifiera alla berörda
vårdaktörer och förtydliga hur de olika processerna för cancerpatienter ser ut idag.
Nästa steg är att utveckla processerna så att patienterna får en så god sjukvård
som möjligt och cancersjukvården utvecklas på ett likartat sätt, med målet att
erbjuda vård på lika villkor. De regionala processledarna tar ansvar för att
kvalitetsregistren används som incitament för förbättringsarbete och de
representerar även sydöstra sjukvårdsregionen i det nationella vårdprograms- och
kvalitetsregisterarbetet.
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LÖFTE 1:
ALLA CANCERPATIENTER I REGIONEN SKA FÅ
BEHANDLING INOM FYRA VECKOR
Detta löfte utgår från de långa väntetider som patienterna upplever och som även
visar sig i olika mätningar. Ett fragmenterat arbetssätt resulterar ofta i alltför långa
väntetider inom och mellan vårdenheterna för att få olika vårdåtgärderna
genomförda. Denna väntetid upplevs som mycket ångestladdad och krävande för
patienterna och deras närstående. Att kunna åstadkomma ett snabbare vårdflöde
är en högprioriterad fråga ur ett patientperspektiv, särskilt som nationella
jämförelser visar på otillfredsställande resultat när det gäller väntetider i
cancervården, inte minst för sydöstra regionen. Bristerna med ett fragmenterat
arbetssätt är något som patientföreträdare och vårdgivare är överens om och som
även lyfts fram särskilt i cancerstrategibetänkandet 2009.
Regionledningens målnivå att patienten ska få inleda behandling inom 28 dagar
från dokumenterad misstanke om cancer, kan vara fullt möjlig att uppnå för vissa
patientgrupper – och ibland alldeles nödvändig på grund av sjukdomsförloppet.
För andra cancerdiagnoser uppfattas det, framför allt av vårdgivarna, som ett
alltför högt uppsatt mål som i nuläget endast nås för en minoritet av
cancerpatienterna. Under det senaste året har utvecklingen stegvis gått mot
kortare väntetider, även om den utvecklingen går långsamt.
För vissa cancerprocesser är en snabbare handläggning alltså ett villkor för att
kunna uppnå goda medicinska resultat, men generellt sett finns det i alla
vårdprocesser möjlighet att reducera tiderna för ”värdelös väntan” så att
väntetiderna uteslutande blir ”värdeskapande väntan” som ett led i högkvalitativ
vård.
För att nå det regionala målet att alla cancerpatienter ska få behandling inom fyra
veckor, måste dock vissa inarbetade rutiner och organisatoriska lösningar
förändras. Socialdepartementets beslutade extra satsning på standardiserade
vårdförlopp för att minska väntetiderna, kommer att kräva förstärkning av
kompetens och förnyat arbetssätt. Bland annat kommer det att krävas samordning
på landstingsnivå när det gäller utredning och handläggning av patienter med
misstanke om eller diagnosticerad cancer. Uppföljning av måluppfyllelse vad gäller
väntetider ställer också krav på nya rutiner och roller. Ett förarbete sker under
hösten 2014 och införandet av standardiserade vårdförlopp inleds för fem
diagnoser under 2015. Ett ytterligare antal diagnosspecifika vårdförlopp
tillkommer vartefter. Stora utmaningar är att nå alla aktuella vårdgivare så att man
når konsensus om innebörden av begreppet ”välgrundad misstanke om cancer”,
standardiserade remiss- och informationsflöden, gemensamma mätpunkter för
ledtidsanalyser och att skapa rutiner för att göra obokade undersökningar
tillgängliga för patienter som går in i ett specifikt vårdförlopp.
Regeringsuppdraget inkluderar även att skapa rutiner för att mäta patienternas
upplevelse av utredningen och vården fram till start av behandling. En för
ändmålet anpassad enkät för att mäta patienternas nöjdhet och delaktighet tas
fram av RCC Sydöst.
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Bild: Behandlingsstart inom 28 dagar.

Viktiga aktiviteter för att reducera ”värdelös väntan”:
• Arbete bör ske för effektivare, enklare och snabbare mätsystem för väntetider
(INCA, Cosmic).
Exempel: Rutiner för automatisk inrapportering av fördefinierade
väntetider och uppföljning via patientjournalen kan utvecklas.
•

Regionala processledare och arbetsgrupper bör etableras för ett ökat antal
sjukdomsgrupper för att stimulera kartläggning, kommunikation,
förbättringsförslag, rapportering och liknande för en allt större andel av
cancerpatienterna.
Exempel: Varje landsting kan bilda lokala processgrupper som
samordnas av RCC och regional processledare.

•

Vårdgivarna bör stödjas till kontinuerligt förbättringsarbete genom nya
metoder för samarbete mellan professioner och discipliner. Det kräver
samarbete över organisations-, klinik- och vårdenhetsgränser.
Exempel: Skapa utredningsenheter och andra arenor med uppgift
att snabbhandlägga patienter med välgrundad misstanke på cancer.
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•

Patienternas upplevelser av väntetider (PREM-enkät) bör efterfrågas och
mätas, samtidigt som effekterna av intensifierade informationsaktiviteter vad
gäller ”nödvändiga eller värdeskapande väntetider” utvärderas.
Kontaktsjuksköterskor och individuella skriftliga vårdplaner är viktiga
informationsbärare.
Exempel: Ett regionalt kontor för samordning av enkätutlämnande,
datainsamling och analys kan etableras, även som en del i den
kommande statliga cancersatsningen.

•

Ett hållbart samarbete kring processen ”tidig diagnos” bör etableras mellan
primärvården, diagnostiska enheter och specialistvården. Detta är den
vanligaste vägen in i cancervården för patienterna och kan stärkas genom en
regional grupp för kunskapsutveckling i primärvården.
Exempel: Genom lokala/regionala vård-PM klargöra vem som gör
vad – primärvården eller sjukhusvården (även en del i kommande
cancersatsning).


En stor medvetenhet om vilka väntetider som är meningsfulla, rimliga och
säkra för olika patientgrupper bör vidmakthållas.
Exempel: Skapa delmål att sträva efter i förbättringsarbetet.

LÖFTE 2:
ALLA CANCERPATIENTER SKA ERBJUDAS
DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING ENLIGT BEST
PRACTICE
En strategiskt viktig strategisk utvecklingsfråga för en bättre cancervård är att
patienterna ständigt erbjuds diagnostik och behandling enligt Best practice. För att
uppfylla det löftet krävs utvecklingsarbete inom en rad områden som alla påverkar
dagens cancervård.
Evidensbaserad vård
Vårdens olika åtgärder för att täcka patienternas behov bör i största möjliga
utsträckning vara baserad på vetenskap. Dock finns det många åtgärder som inte
vetenskapligt har prövats eller dokumenterats, men som baseras på tradition och
klinisk erfarenhet. Särskilt inom dessa åtgärdsområden, även när resultaten av
insatsen är ifrågasatt, är det viktigt med ett multiprofessionellt och
multidisciplinärt förhållningssätt för att nå fram till en gemensam bedömning och
en adekvat handlingsplan.
Att utveckla den evidensbaserade vården som en del av Best practice innefattar ett
mycket brett register av insatser – från prevention, diagnostik och behandling till
uppföljning eller palliativ vård. Indikatorer och målnivåer ska i detta avseende
bygga på rekommendationer från Socialstyrelsens riktlinjer, nationella
vårdprogram och kvalitetsregister eller på regionala och lokala överenskommelser.
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Multidisciplinära konferenser
En mycket övergripande kvalitetsindikator som speglar Best practice, är andelen
patienter som handläggs inom ramen för en multidisciplinär konferens (MDK). I
en multidisciplinär konferens samlas specialister och professioner som kan bidra
med kunskap och engagemang för att tillgodose patientens behov på bästa möjliga
sätt.
Detta arbetssätt prioriteras högt (3 på en 10-gradig skala i Socialstyrelsen
cancerriktlinjer) i och med att man förväntar sig en snabbare, bredare, djupare och
säkrare bedömning och samplanering av den fortsatta handläggningen.
Inom vissa specialiteteter är MDK en etablerad rutin. Men även inom
diagnosgrupper där denna möjlighet inte har utnyttjats, har allt fler patienter får
sitt fall diskuterat med bred kompetens. För att uppfylla löftet bör fler patienter
handläggas i multidisciplinära konferenser. Sydöstra sjukvårdsregionen har väl
utbyggd teknik för videokonferens, vilket gör geografiska avstånd mindre kritiska.

Bild: Löfte 2 – att behandlas enligt Best Practice. Andelen cancerpatienter som handläggs
i multidisciplinär konferens.
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Bild: Löfte 2 – att behandlas enligt Best Practice. Andelen cancerpatienter som handläggs
i multidisciplinär konferens – per cancergrupp.

Cancerrehabilitering
Enligt Nordisk cancerunions (NCU) definition av cancerrehabilitering ska den
syfta till att ”…förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och
existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling.
Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar
att leva ett så bra liv som möjligt.”
Ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering har tagits fram som präglas av
att alla vårdgivare har ansvar att se patienten i enlighet med de fyra centrala
dimensionerna inom rehabilitering: psykiska, fysiska, sociala och existentiella.
Utvecklingsarbetet inom området cancerrehabilitering i den sydöstra
sjukvårdsregionen bör därför drivas med utgångspunkt i dessa fyra dimensioner.
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De fyra områdena överlappar varandra i olika utsträckning och såväl patientens
som den närståendes behov ska uppmärksammas. Rehabilitering vid
cancersjukdom innebär att se hela människan i dennes livssammanhang.
Rehabiliteringsprocessen ska vara en integrerad del i hela cancervårdprocessen
och är allas ansvar – från utredning, behandling och uppföljning vidare genom
hela vårdkedjan inklusive cancersjukdom i palliativ fas.
För att uppfylla löftet om Best practice inom rehabiliteringsområdet är ett viktigt
mål att rehabiliteringsbehoven återkommande ska bedömas av varje vårdgivare
och att en individuell vårdplan, som inkluderar rehabilitering vid
cancersjukdom, upprättas för varje enskild patient. Alla yrkesgrupper som möter
en patient med cancer är delaktiga och har ett ansvar när det gäller att tydliggöra
patientens och de närståendes grundläggande behov av rehabilitering.
Vid mer avancerade behov involveras andra professioner med speciell
kompetens, som kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist med flera. Beroende
på behov involveras profession med rätt kompetens. Kontaktsjuksköterskan har
fått en nyckelfunktion i att se behov av och ge råd om rehabiliteringsinsatser och
att ansvara för att en individuell vårdplan, Min vårdplan, upprättas tillsammans
med patienten.
Kompetensförsörjning
Sydöstra sjukvårdsregionen gjorde 2011-2012 en kartläggning av
kompetenssituationen för all sjukvård i regionen. Bland annat fastslogs att ökade
utbildningsinsatser behöver göras, särskilt inom vissa grupper av
specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, vårdadministratörer och
cytodiagnostiker. Även brist på psykologer och en rad specialistläkare
omnämndes.
Cancervården är beroende, inte bara av dessa nämnda enskilda grupper utan även
av ett flertal andra olika kompetenser och funktioner som kan täcka patienternas
behov utmed hela vårdprocessen. Bara det faktum att allt fler cancerpatienter
behöver vårdinsatser, visar på det stora behovet av att genomföra en långsiktig
kompetensbehovsanalys och plan just för sydöstra sjukvårdsregionens cancervård.
Kompetensförsörjningen är en av cancervårdens viktigaste strategiska
utvecklingsfrågor. En särskild kompetensanalysgrupp, specifikt för
sjukvårdsregionens cancervård, aktiveras igen under 2014 med mål att under året
avge en rapport om de mest utsatta områdena utifrån ett brett patientperspektiv
och ge vägledning i utbildningsfrågor.
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Nivåstrukturering
För att utveckla en cancervård enligt Best practice, är en viktig faktor att patienten
får olika insatser på rätt nivå i vården. Den nationella cancerstrategin innefattar
bland annat ett uppdrag till landsting och regioner att nivåstrukturera
cancersjukvård när en centralisering bedöms bidra till bättre och säkrare
patientvård, hållbar kompetens och ekonomisk hållbarhet. Enligt RCC-kriterierna
ska en plan vara upprättad två år efter bildandet av RCC och genomförd efter fyra
år, vilket för RCC Sydösts del är under 2015.
”Nivåstrukturerad cancervård – för patienternas bästa” är en rapport om nationell
samordning av delar av den högspecialiserade cancervården. Rapporten lämnades
2012 till Socialdepartementet för beslut och vidare handläggning. De
cancerdiagnoser som är föremål för nationell nivåstrukturering är peniscancer,
matstrupscancer och retro-peritoneala mjukdelssarkom.
På uppdrag från regionsjukvårdsnämnden utsåg regionsjukvårdsledningen våren
2013 en arbetsgrupp som ska driva det regionala nivåstruktureringsarbetet. Många
delar av regionens sjukvård är redan idag adekvat nivåstrukturerad, medan vissa
delar behöver centraliseras i syfte att uppnå nivåstruktureringens syfte. Mot
bakgrund av det har arbetsgruppen identifierat de kirurgiska åtgärder med hög
komplexitet i regionen som har de lägsta volymerna per sjukhus (cirka tio ingrepp
per år). Dessa åtgärder omfattar följande diagnoser:
 Peniscancer
 Matstrupscancer (esofaguscancer)
 Bukspottkörtelcancer (pankreascancer)
 Retroperitoneala mjukdelssarkom
 Primär levercancer (hepatocellulära karcinom)
 Äggstockscancer (ovarialcancer), stadium 3B och 4
 Urinblåsecancer stadium 2-4
Den regionala arbetsgruppens val av tio operationer per år och enhet som
gränsvolym, byggde på strategin att börja processen med de mest extremt låga
volymerna av kompetens- och resurskrävande insatser. Inför fortsatt
nivåstruktureringsdiskussion bör det ställas krav på resultatredovisning och
jämförelse mellan regionens verksamhetsenheter avseende alla insatser med
kompetens- och resurskrävande insatser.
Översiktliga regionala överenskommelser har gjorts efter dialog med de
medicinska programgrupperna (RMPG) inom kirurgi, urologi och kvinnosjukvård.
Man har då enats om att föreslå regionsjukvårdsnämnden besluta om
nivåstrukturering till ett sjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen för:
 Kirurgi av peniscancer
 Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom
 Kirurgi av ovarialcancer, stadium 3B och 4.
Mot bakgrund av att volymerna överstiger den satta normen på cirka tio ingrepp
per år, föreslås för närvarande ingen strikt regional nivåstrukturering av:
 Urinblåsecancer - bibehålls på sjukhusen i Linköping, Jönköping och
Kalmar
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Hepatocellulära karcinom - bibehålls på sjukhusen i Linköping och
Kalmar
Pankreascancer - bibehålls på sjukhusen i Linköping och Kalmar.
Esofaguscancer - bibehålls på sjukhuset i Linköping och Kalmar

Däremot ska en ökad regional samordning av dessa operationer ske.
På nationell nivå pågår regionala beslutsprocesser kring att koncentrera
peniscancerkirurgi till två centrum i Sverige. Sydöstra regionen förslås nu
gemensamt bedöma och remittera dessa fall antingen till Örebro eller till
Malmö/Lund. En nationell grupp med regionala representanter fortsätter arbetet
med att utreda andra sjukdomsgrupper och åtgärder som kan lämpa sig för en
nationell centralisering. Denna nationella grupp kommer tillsammans med de
nationella expertgrupperna ha stor påverkan på arbetsfördelningen inom
cancervården, och detta är något varje sjukvårdsregion och landsting måste
förhålla sig till för en framtida utveckling av cancervården för patienterna.
IT-stöd
Information och data inom sjukvården är idag alltför svårtillgängliga. Nuvarande
system kan inte tillräckligt bra leverera rätt information i rätt tid och situation.
Samma data och information lagras på flera ställen och i olika format, vilket leder
till att vårdgivaren måste registrera samma data flera gånger i olika system. Det
medför förseningar, extraarbete och säkerhetsrisker. Ett steg för att uppfylla löftet
om Best practice i framtiden är att kommunikationen mellan olika system inom
sjukvården behöver stärkas.
Cancerprocessen är komplex och många aktörer är involverade. Patienter flyttas
ofta mellan olika vårdgivare och det är av stor vikt att relevanta patientdata och
rätt information är tillgängligt i samband med överlämningar. En strategisk
utvecklingsfråga är därför att IT-stöd utvecklas inom hela cancerprocessen för att
den ska bli mer evidensbaserad och följbar.
Det pågår flera nationella projekt vid Socialstyrelsen och SKL för att ta fram
tjänsteplattformar med standardiserad informationsstruktur för att underlätta
dataöverföring och informationsutbyte mellan olika IT-system inom vården.
Dessa system är ännu inte mogna att användas i cancervården, men kan ses som
en framtida möjlighet och måste utvecklas för att exempelvis få fram automatiska
väntetidsanalyser och andra kvalitetsvariabler ur vårddokumentationen.
INCA (Informationsnätverk för cancervården) som förvaltas av de sex regionala
cancercentrumen är under ständig utveckling. Idag omfattas INCA-systemet av
över 30 kvalitetsregister. Dessa är en databas för både kvalitetsuppföljning och
kunskapsspridning samt används mycket i forskningssammanhang. INCAplattformen är under utveckling för att stödja vårdgivare att förenkla datauttag.
Inom sydöstra sjukvårdsregionen har regionens sjukvårdsledning (RSL) gett i
uppdrag till IT-enheterna i de tre landstingen att ta fram tekniska möjligheter för
att följa och mäta vårdkedjan från första besök med symptom (oftast inom
primärvården), som kan väcka misstanke om malignitet till kurativ behandling,
innefattande tidpunkt för PAD-besked och prognos.
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Kvalitetsregister ger unika möjligheter att utveckla vårdens kvalitet. Alla nationella
kvalitetsregister inom cancervården innehåller många personbundna uppgifter,
som bland annat skulle kunna användas för att mäta väntetider, men
kompletteringar behöver göras för att kunna täcka hela vårdkedjan.
Rapporteringen till kvalitetsregister har exempelvis en fördröjning på 3-4 månader
innan inrapporteringen blir komplett. Tester har utförts med att överföra data
automatiskt från Cosmic journalsystem till ett kvalitetsregister på plattformen
INCA. En sådan teknisk lösning bör öka säkerheten i inrapportering och bidra till
att undvika dubbelarbete när det gäller inregistrering av data.
Pågående nationellt arbete med individuell vårdplan inom cancervården ska
underlättas med hjälp av IT-stöd. Avancerat IT-stöd, baserat på nationella
vårdprogram, är under utveckling och kommer att innebära ökade möjligheter att i
framtiden erbjuda cancerpatienterna en jämlik vård.
Ordnat införande av cancerläkemedel
Ett viktigt område för Best practice är givetvis att alla regionens cancerpatienter
ska erbjudas den mest effektiva behandlingen, inklusive nya läkemedel. Regionalt
cancercentrum sydöst har i uppdrag att stötta ett ordnat införande av nya
cancerläkemedel i den sydöstra sjukvårdsregionen. En regional expertgrupp
arbetar i dag med bedömning av cancerläkemedel. Gruppens rekommendationer
går via RCC:s ledningsgrupp för vidare handläggning inom varje landsting.
Utifrån intentionerna i den nationella cancerstrategin om en likvärdig cancervård i
landet, pågår ett omfattande arbete med att etablera nationella strukturer för den
typ av bedömningar som expertgruppen idag gör. Expertgruppen kommer att
spela en viktig roll även i framtiden men dess roll förändras i takt med att den
nationella modellen för införande blir klar.

Bild: Berednings- och beslutsprocess.
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VIKTIGA AKTIVITETER FÖR ATT HANDLÄGGA
CANCERPATIENTER ENLIGT BEST PRACTICE:
 Regionen bör medverka till ökat antal nationella vårdprogram och
revisioner av befintliga vårdprogram, stärkt implementering och ökad
följsamhet och kunskap kring vårdprogram (men ändå ha kompetens att
kunna erbjuda individualiserad handläggning och ge information om
alternativa vägar att gå).
Exempel: Regionala vårdprogram ersätts av de nationellt framtagna,
som ska vara väl implementerade inom hela cancervården.
Regionala och lokala PM kommer ändå att behövas av
expertgrupper och processledare för att tydliggöra patientens väg i
vården.


Utvecklingen av kvalitetsregistren bör fortsätta att stödjas för att kunna
presentera resultat av vedertagna nationella indikatorer som är relevanta
för olika målgrupper, inklusive rapportering till vårdtagare och invånare.
Exempel: Genom resurstilldelning till de inrapporterande
vårdenheterna och andra stödfunktioner behöver
kvalitetsregisterarbetet växa från att uppfattas vara en belastning till
att ses som en tillgång och en del i vårduppdraget.



Vårdgivarna bör stimuleras till ökad delaktighet och aktivitet i
kvalitetsarbetet genom snabb och korrekt in- och utrapportering.
Exempel: Presentation och tillgänglighet av utdata måste i högre
grad anpassas till olika intressegruppers önskemål, från befolkningstill regionledningsnivå.



Avvikelser bör analyseras och åtgärder vidtas för att undvika upprepning
av fel och brister i vården.
Exempel: Viktigt att i vårdprocessarbetet skapa rutiner för frekventa
resultatsammanställningar och utifrån dem genomföra
förbättringsåtgärder.

•

Multidisciplinära konferenser (MDK) bör införas inom diagnosområden
(vårdprocesser) som ännu inte utnyttjar denna möjlighet.
Exempel: Ytterligare vidareutveckla tekniska möjligheter till digitala
MDK över klinik-, landstings- och regiongränser. Fördjupa och
kvalitetssäkra vårddokumentation, metod och utformning av MDK.
Göra kontaktsjuksköterskemedverkan på MDK obligatorisk och
utveckla den.

•

Cancerrehabiliteringsfrågor bör inkluderas utmed hela cancervårdkedjan
med stabila vård- och uppföljningssystem för vårdens täckning av dessa
patientbehov.
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Exempel: Etablera arbetsgrupper för att i all cancervård integrera
och utveckla frågor inom områdena cancerrehabilitering,
psykosocialt stöd, kontaktsjuksköterskor, individuell vårdplan etc.
•

Regionens kompetensbehov för cancervården bör kartläggas utifrån
patienternas behov och i ett processperspektiv.
Exempel: Klargöra ansvaret för kompetensförsörjningen i en
kompetensförsörjningsplan samt initiera adekvata
utbildningsinsatser.

•

Nivåstruktureringsprocesser bör drivas – nationellt, regionalt, och inom
varje landsting – med ett tydligt patientperspektiv som utgångspunkt.
Exempel: För att stärka och fördela arbetet i regionens cancervård
behövs en fastställd regional nivåstruktureringsgrupp, med
representanter från både medicinsk profession och ledning.

•

Regionala IT-lösningar bör tas fram som underlättar tillgängligheten av
vårddokumentationen över landstingsgränserna.
Exempel: Fortsätta utvecklingen av en regiongemensam IT-översikt
för cancervården.



Den etablerade expertgruppen för bedömning av nya cancerläkemedel bör
bevaras.
Exempel: Säkra en stabil struktur i regionen för ett ordnat införande
och utvärdering av cancerläkemedel med anpassning till nya
nationella lösningar.

•

Se även överlappande frågor med löfte 3.

LÖFTE 3:
ALLA CANCERPATIENTER SKA VARA
VÄLINFORMERADE OCH DELAKTIGA GENOM
HELA VÅRDKEDJAN
Ett av cancerstrategins, och andra utredningars, tydligaste budskap är att
patientens ställning i vården behöver stärkas. Detta är också ett av de främsta
målen med Patientlagen som träder i kraft den 1 januari 2015. Patientlagen syftar
till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.
För att utveckla cancervården i den sydöstra sjukvårdsregionen och uppfylla löftet
att göra patienterna välinformerade och delaktiga krävs en förbättrad
tillgänglighet, bättre information, gemensam vårdplanering,
vårdpersonalkontinuitet och ökad lyhördhet för patienternas och närståendes
samtliga behov, inklusive de psykosociala behoven och rehabiliteringsbehoven.
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Patient- och närståenderåd
Sedan hösten 2011 finns det ett patient- och närståenderåd i RCC Sydöst med
representanter som samarbetar i beredning av aktuella frågor. Patientföreträdarna
har i dag som huvuduppgift att bevaka patientperspektivet i alla regionens
utvecklingsarbeten för att förbättra cancervården. Patient- och
närståendeföreträdarna har två platser i RCC Sydösts ledningsgrupp för att
förstärka patientperspektivet i utvecklingsfrågorna. Patienter och anhöriga som
inte riktigt vet vart de ska vända sig med sina synpunkter kan kontakta patientoch närståenderådet för att få dem förmedlade till ansvarig processledare eller
vårdgivare.
Samarbetet med patientföreträdarna kan stärkas ytterligare för att skapa en ännu
större delaktighet för patienten.
Individuell skriftlig vårdplan
För att öka patienternas delaktighet och självbestämmande är ambitionen i
cancerstrategin att alla patienter i cancervården ska ha en individuell skriftlig
vårdplan, Min vårdplan. Den ska vårdgivaren utforma tillsammans med patienten.
SKL:s projekt Ännu bättre cancervård har tagit fram en generisk grundmodell för
individuell vårdplan för cancerpatienter.
De individuella vårdplanerna i den sydöstra sjukvårdsregionen bör utvecklas
vidare och i det arbetet bör grundmodellen från SKL fungera som en
utgångspunkt. Det finns en skriftlig instruktion för vårdpersonal som föreslår hur
vårdplanen ska användas. Regionala cancercentrums samverkansgrupp har också
beslutat tillsätta en nationell arbetsgrupp, med uppdrag att utvärdera och driva
vidare arbetet med individuella vårdplaner med en koppling till
kontaktsjuksköterskerollen.
Kontaktsjuksköterska i cancervården
En fast kontaktperson för patienten är ett viktig led i att ge ett ökat stöd och
förbättra kommunikationen med vården. Att erbjuda cancerpatienten en
namngiven kontaktsjuksköterska har i Socialstyrelsens cancerriktlinjer en stark
rekommendationsgrad (4 på en 10-gradig skala). Regionala cancercentrum har
med stöd från SKL kartlagt tillgången till kontaktsjuksköterskor och startat en
utvecklingsprocess som ska leda till att det bedömda behovet i framtiden täcks.
Begreppet kontaktsjuksköterska har definierats och fått en gemensam beskrivning.
Den innebär att kontaktsjuksköterskan:
 är tydligt namngiven för patienten
 har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon
inte är tillgänglig
 informerar om kommande steg
 förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov
 ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion
 vägleder till psykosocialt stöd vid behov
 säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård
 aktivt bevakar ledtider.
Kontaktsjuksköterskan har dessutom:
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ett tydligt skriftligt uppdrag
kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje
patientprocess
ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan
upprättas av andra)
ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska
uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten.

För att fortsätta det arbete som SKL-projektet genomförde, har RCC Sydöst, i
samverkan med övriga regionala cancercentrum, tillsatt en ny nationell
arbetsgrupp med uppdrag att driva det fortsatta utvecklingsarbetet när det gäller
kontaktsjuksköterskor och individuell vårdplan i cancervården.
Överlämningen av vårdansvar mellan olika vårdenheter är den mest kritiska fasen
ur informationssynpunkt. I sydöstra sjukvårdsregionen fanns i september 2014
omkring 275 kontaktsjuksköterskor namngivna och kopplade till varje
cancervårdande enhet och diagnostyp. Dessa uppgifter ligger uppdaterade på
RCC:s webbplats, www.cancercentrum.se/sydost.
Kontaktsjuksköterskornas kompetens behöver gradvis ökas i ett
framtidsperspektiv. Sedan våren 2014 erbjuder Linköpings universitet, i samarbete
med RCC sydöst, utbildningen ”Kontaktsjuksköterska i cancervård” om 7,5
högskolepoäng. Kursen vänder sig till kliniskt verksamma sjuksköterskor. Syftet är
att ge fördjupade kunskaper för att, i alla faser av sjukdomen, kunna möta
omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer
och hos deras närstående.
Att mäta patientens erfarenheter
I En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) påpekas att
cancervården behöver utvecklas mot ett starkare patientperspektiv, men att
systematiska uppföljningar av patienternas upplevelser av cancervården saknas.
För att kunna stärka patientens ställning och förbättra cancervården ur ett
patientperspektiv, krävs det uppföljningar och mätningar av patienternas
erfarenheter. Därför föreslogs en nationell och regelbunden enkätundersökning
som kartlägger cancerpatienternas upplevelser av vården.
2010 fick Socialstyrelsen uppdraget att göra en förstudie av hur en enkät till
patienter inom cancervården skulle kunna utformas. Förstudien genomfördes i
samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) samt i dialog med företrädare för huvudmän, profession och
cancerpatienter. Centrum för hälso-och vårdutveckling (CHV) i Landstinget i
Östergötland fick 2011 i uppdrag av Socialstyrelsen att, tillsammans med RCC
sydöst, utveckla en metod och modell för en nationell patientenkät inom
cancervården.
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Bild: Enkäten

Denna typ av patientenkät kallas numera ofta för PREM (Patient Reported
Experience Measures) och ger möjlighet att ta del av patienternas erfarenheter och
upplevelser av vården, som underlag för förbättringsarbeten inom vården. Denna
nya kunskap om patienternas upplevelser av vården tillför vårdgivare och
beslutsfattare ett nytt perspektiv som kan påverka prioritering av
utbildningsinsatser och initiering av förbättringsarbeten med mål att öka
patientnöjdhet och delaktighet.
Tre resultatexempel från patientenkätstudie 2013 i sydöstra sjukvårdsregionen:

Bild: Hur upplever du som helhet vårdpersonalens bemötande?
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Bild: Hur upplever du som helhet väntetiderna under din sjukdomstid?

Bild: Har du erbjudits tillräckligt…

En strategisk utvecklingsfråga inför framtiden är att upprätthålla PREMambitionen i sydöstra sjukvårdsregionen. För att göra det måste en stabil
arbetsgrupp bildas som kontinuerligt kan utveckla enkätverktyg och
datainsamlingsmetod, organisera enkätlogistik och datauttag samt kommunicera
resultat med linjeorganisationen. Ett samarbete med Registercentrum Sydost och
RCC sydöst kring PROM och PREM har inletts.
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VIKTIGA AKTIVITETER I REGIONEN FÖR ATT STÄRKA
PATIENTENS DELAKTIGHET OCH STÄLLNING:
• Patienterna bör på ett tydligt sätt involveras i regionens alla
förbättringsarbeten i cancervården.
Exempel: Redan vid projektuppläggningen kan en kontakt med
patientföreträdare inom ”RCC:s Patient- och närståenderåd”
etableras och samarbete inledas. Separata erbjudande till
patientrepresentanter kan också göras, exempelvis via
patientföreningarna.
•

En individuell skriftlig vårdplan bör introduceras i vården, som även
inkluderar frågor som omfattar behov hos närstående och barn till
patienterna.
Exempel: Rutiner kan skapas på vårdenheterna för att sammanställa
vårdplanen tillsammans med patienten. Följa upp och förnya den
vid behov.

•

Vårdenheterna bör säkerställa att alla cancerpatienter erbjuds
kontaktsjuksköterska med hög kvalitet.
Exempel: Uppdraget som kontaktsjuksköterska kan kompletteras i
linjeorganisationen och utvecklas genom utbildningsinsatser, för
närvarande i form av 30 utbildningsplatser per termin i kurs
designad av Hälsouniversitetet och RCC sydöst. Aktuella uppgifter
om utsedda kontaktsjuksköterskor kan hållas uppdaterade och
lättillgängliga.

•

Mätningar och analys av patientrapporterade mått bör införas.
Exempel: Verktygen Patient Reported Outcome Measures (PROM)
och Patient Reported Experience Measures (PREM) kan användas
regelbundet i vårdenheternas uppföljning och förbättringsarbete kan
bedrivas kring bemötande, information, etc.

LÖFTE 4:
ALLA CANCERPATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE
SKA FÅ LIKA GOD PALLIATIV VÅRD OAVSETT
BOSTADSORT
I den sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen 10 000 människor, en av fyra, i
cancer. Flertalet av dessa har behov av palliativa insatser under kortare eller längre
perioder, oavsett var vården sker.
Nedanstående diagram visar i vilken vårdform vården i livets slutskede bedrevs
för cancerpatienter som avled 2013.
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Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård utgör tillsammans med
Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård grunden till vad vi idag kan
beskriva som god palliativ vård i livets slutskede. Löftet om att alla cancerpatienter
i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort, handlar ytterst
om att alla vårdgivare har kunskap som svarar upp mot patienternas behov,
oberoende av bostadsort och vårdform.
Gemensam syn
Socialstyrelsen har tagit fram ett antal termer och definitioner som ska användas
systematiskt i alla verksamheter i samband med informationsöverföring och
dokumentation.
 Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede = Övergång till palliativ vård i
livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att
vara livsförlängande till att vara lindrande.
 Palliativ vård i livets slutskede = Palliativ vård som ges under patientens
sista tid i livet när målet med vården är att lindra lidande och främja
livskvalitet.
 Palliativ insats = Insats med syftet att lindra symtom och främja
livskvalitet vid progressiv, obotlig sjukdom eller skada.
Nedanstående figur visar hur dessa begrepp och professionella verktyg hänger
ihop med patientens process. Om det finns en gemensam uppfattning om
processen skapas förutsättningar för god samverkan mellan olika aktörer.
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Nationellt kunskapsstöd
Eftersom tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet har Socialstyrelsen på
uppdrag av Socialdepartementet utformat ett nationellt kunskapsstöd för god
palliativ vård i livets slutskede som omfattar alla åldrar och alla diagnoser.
Socialstyrelsen har även i uppdrag att följa upp hur kunskapsstödet används och
påverkar i praktiken. För att kunna göra detta används indikatorer i uppföljningar
och utvärderingar av vårdens processer och resultat. I kunskapsstödet presenteras
nio kvalitetsindikatorer där åtta indikatorer i dagsläget fångas via registrering i
Svenska palliativregistret, ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i
vilken grad personen som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll.
De åtta indikatorerna är:
 Täckningsgrad i registret
 Förekomst av trycksår (grad 2–4)
 Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande
läkemedel
 Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid
 Dokumenterad munhälsobedömning
 Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet
 Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument
 Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)
Nedanstående diagram visar hur täckningsgraden till palliativregistret per kvartal (i
registret registrerade avlidna/totalt antal avlidna) har utvecklats i den sydöstra
sjukvårdsregionen. Om täckningsgraden är >70 % i ett geografiskt område, en
vårdform, en ålders- eller diagnosgrupp finns förutsättning att använda data i
exempelvis öppna jämförelser.
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Täckningsgrad till Svenska Palliativregistret mellan Q1 2009 till Q2 2014
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Hur långt har vi nått för att infria löftet?
Nedanstående diagram visar, med data från palliativregistret, graden av
måluppfyllelse (resultat/mål) 2012 för samtliga registrerade avlidna med
utgångspunkt i den avlidne personens folkbokföringsort i regionen, oavsett
diagnos och var vården i livets slutskede skett. Sju nationella indikatorer är här
sammanslagna i ett index där varje indikator viktas lika. Siffrorna visar att det i
den sydöstra sjukvårdsregionen finns stora variationer, det vill säga att det utifrån
bostadsort är skillnad i hur vi möter personers behov i livets slutskede.
Måluppfyllelse enligt 7 av Socialstyrelsens indikatorer palliativ vård
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Nedanstående diagram visar med data från registret grad av måluppfyllelse
(resultat/mål) från och med tredje kvartalet 2013 till och med andra kvartalet
2014. Variationerna har minskat jämfört med 2012. Nästan hela regionen når nu
en måluppfyllelse ≥60%.
Måluppfyllelse enligt 7 av Socialstyrelsens indikatorer palliativ vård
Q3-Q2 2013-2014
utifrån folkbokföringsort och alla diagnoser
genomsnittlig täckningsgrad Jönköpings län 71,4 %, Kalmar län 74,3%, Östergötlands län 69,6%
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Fortsatta utmaningar
Även om sydöstra sjukvårdsregionen generellt ligger långt fram i ett nationellt
perspektiv vad gäller måluppfyllelse, finns betydande skillnader i vårdkvalitet
mellan olika vårdformer. Många cancerpatienter vårdas exempelvis den sista delen
av sina liv på regionens sjukhus där palliativ kompetens idag inte fullt ut är synlig.
För att uppfylla målet om god palliativ vård för alla patienter oavsett bostadsort är
ett viktigt mål inför framtiden att palliativ kompetens ska finnas tillgänglig inom
olika vårdaktiviteter, som vid multidisciplinär konferens, tidigt i cancerutredning
eller vid komplexa problem. Även inom kommunala boendeformer är
vårdkvaliteten i livets slutskede lägre än inom avancerad hemsjukvård/palliativ
slutenvård men det är inom dessa vårdformer den positiva utvecklingen skett de
senaste åren.
Nedanstående tre diagram visar med data från Svenska palliativregistret ett aktuellt
läge avseende vårdkvalitet i livets slutskede för avlidna cancerpatienter inom olika
vårdformer.
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Bild: Vårdkvalitet i livets slutskede för avlidna cancerpatienter på sjukhus, registrerade i
Svenska palliativregistret.

Bild: Vårdkvalitet i livets slutskede för avlidna cancerpatienter inom avancerad
hemsjukvård/palliativ slutenvård, registrerade i Svenska palliativregistret.
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Bild: Vårdkvalitet för avlidna cancerpatienter i kommunala boendeformer, registrerade i
Svenska palliativregistret.

VIKTIGA AKTIVITETER I REGIONEN FÖR ATT ALLA
CANCERPATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE SKA FÅ LIKA GOD
PALLIATIV VÅRD OAVSETT BOSTADSORT:
 Det nationella vårdprogrammet och kunskapsstödet bör implementeras
vidare.
Exempel: Upparbeta nätverk och fortsatt aktiv processledning.


Innehållet i mötet mellan alla vårdgivare och patienter/närstående bör
utvecklas.
Exempel: Ställa obligatoriska patientorienterade frågor: ”Hur mår
Du? Hur fungerar det där hemma? Vilket är viktigast för Dig just
nu?” Patientens/närståendes svar blir utgångspunkt för att utveckla
nya stödstrukturer.



Operativa, palliativa stödstrukturer in mot sjukhusvården bör byggas upp.
Exempel: Innovativa arbetsformer, som mycket tidig
multidisciplinär bedömning av nyinsjuknade patienter, kan studeras
och implementeras.



En plattform för specialiserad palliativ vård bör byggas upp för att stärka
utbildning, konsultstöd och forskning.
Exempel: Säkerställa tillgång till palliativa kompetenscentrum med
koppling till övriga cancervårdsenheter.
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LÖFTE 5:
ALLA SKA ERBJUDAS BÄSTA MÖJLIGA
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH
VÄLFUNGERANDE SCREENINGPROGRAM
Hälsofrämjande insatser – cancerprevention för alla
I den sydöstra sjukvårdsregionen är målet att all verksamhet ska leda till att
förbättra alla människors hälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk
status och geografi. Regionledningens femte löfte till patienterna handlar därför
om att hälsofrämjande insatser ska erbjudas alla.
Enligt världshälsoorganisationen (WHO) kan upp till 30 procent av all cancer
förebyggas genom goda levnadsvanor, vilket är en av utgångspunkterna för den
preventiva ansatsen i Nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Cancerprevention är ett vitt begrepp som omfattar de samlade insatser som görs
på individ-, grupp- och samhällsnivå för att minska risken för uppkomsten av
cancer. En kombination av insatser på individ- och samhällsnivå ger störst effekt.
Den nationella cancerstrategin har ett tydligt fokus på primär- och
sekundärprevention. Det primärpreventiva arbetet betonas som den mest
effektiva och långsiktiga strategin för att minska förekomsten av cancer i
befolkningen. Strategin förordar både allmänna hälsofrämjande åtgärder som
riktas till hela befolkningen och specifika insatser mot grupper med högre risk att
utveckla sjukdom. Det finns i dag en ojämlikhet i förekomst, vård och dödlighet i
cancer som är relaterad till socioekonomi och geografi. Samma ojämlikhet finns
när det gäller riskfaktorer kopplade till levnadsvanor. I ett strategiskt
utvecklingsperspektiv är det därför extra viktigt att arbeta för att minska regionala
skillnader och skillnader mellan olika befolkningsgrupper. Detta gäller såväl
riskfaktorer som insjuknande och överlevnad.
Cancerprevention i den sydöstra sjukvårdsregionen
I den sydöstra sjukvårdsregionen är målet att ta ett samlat grepp om det
cancerpreventiva arbetet. Det är orsaken till inrättandet av en funktion som
verksamhetsutvecklare för cancerprevention vid RCC Sydöst. Det
cancerpreventiva arbetet i regionen fokuseras initialt på att formulera och utveckla
det primärpreventiva uppdraget. Därefter formas strategier och utvecklingsplan
även för det sekundärpreventiva arbetet. Arbetet ska ta avstamp i befintligt och
pågående folkhälsoarbete i regionen, och utvecklas i stark samverkan med
folkhälsoarbetets aktörer i landsting, kommuner, akademi och idéburna
organisationer.
RCC Sydöst bevakar och stödjer det som är specifikt för just cancerprevention.
Den nationella cancerstrategin slår fast att tobaksrökning, fetma, brist på fysisk
aktivitet, hög alkoholkonsumtion och överdriven exponering för UV-strålning
måste ges betydligt större uppmärksamhet i samhällets folkhälsopolitik.
Den nationella folkhälsopolitiken och det regionala folkhälsoarbetet har inte helt
och hållet de tydliga mål och strukturer som behövs för att förhindra
livsstilsrelaterat insjuknande i cancer och andra stora folksjukdomar.
Möjligheterna att positivt påverka hälsoutvecklingen i befolkningen tas därmed
inte tillvara i den utsträckning som är möjligt. Därför finns ett behov av en extra
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satsning på cancerprevention i allmänhet och av att RCC tydligt engagerar sig i
frågan.
Folkhälsoarbete och prevention är som effektivast när flera insatser sker
samtidigt. Det innebär att samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för
ett framgångsrikt preventionsarbete. Det cancerpreventiva arbetet behöver i
framtiden lyftas så att berörda aktörer och verksamheter på ett effektivare sätt än
idag arbetar med förebyggande i allmänhet och med ett cancerpreventivt
perspektiv i synnerhet. För att uppfylla löftet om bästa möjliga hälsofrämjande
insatser, måste synergier skapas i det arbete som redan görs och i vissa fall måste
olika aktörers arbete kopplas samman.
Ny cancerpreventionsplan
Strategierna för RCC:s preventiva uppdrag presenteras mer utförligt i den
kommande cancerpreventionsplanen för sjukvårdsregionen, med fokus på fyra
strategier;
1) Främja kunskapsstyrning – för ett bättre cancerpreventivt arbete
2) Arbeta med metod- och kunskapsutveckling samt stimulera till mer forskning
relaterat till cancerprevention
3) Kunskapsspridning angående cancerprevention
4) Initiera och stödja samverkan med andra aktörer i det gemensamma arbetet för
en god hälsa på lika villkor i befolkningen.
Två viktiga perspektiv för arbetet är ökad jämlikhet i hälsa samt fokus på tidiga
insatser och då särskilt i tidiga åldrar. Arbetet kommer att ha särskilt fokus på
levnadsvanorna tobak, fysisk aktivitet, mat, alkohol samt solvanor, övervikt och
HPV-vaccinering. Grunden för riktade satsningar bör baseras på behov som har
identifierats i den epidemiologiska bevakningen som koordineras inom respektive
landsting.
För att förstärka det hälsoekonomiska perspektivet ytterligare har ett nationellt
utvecklingsprojekt initierats för att vidareutveckla1 cancerperspektivet i arbetet
med den så kallade ”Hälsokalkylatorn”. Där kopplas kostnader och incidens för
cancerdiagnoser till levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och övervikt.
På uppdrag av RCC samverkan nationellt arbetar RCC:s nationella
preventionsgrupp med en handlingsplan som beskriver RCC:s roll i arbetet för ett
rökfritt Sverige. RCC ställer sig där bakom förslaget om att riksdagen bör fatta ett
beslut gällande ett årtal då Sverige ska vara rökfritt.
Exemplet tobak
Tobaksrökning är den enskilt största orsaken till cancer och orsakar ungefär 90
procent av all lungcancer i Sverige. Varje år dör cirka 5 200 personer i förtid på
grund av rökning och över 20 procent av alla cancerdödsfall beror på just rökning.
I den sydöstra sjukvårdsregionen röker ungefär 11 procent av befolkningen, vilket
är likvärdigt med riket. I den nationella statistiken framkommer dock stora

1

I detta dokument används resultat från den befintliga Hälsokalkylatorn. De sex RCCenheterna i Sverige medverkar nu i framtagandet av en ny version speciellt utvecklad för
cancerområdet.
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variationer mellan olika grupper. Exempelvis röker 19 procent av de arbetslösa
och 26 procent av dem som är sjukskrivna.
Med hjälp av den så kallade Hälsokalkylatorn kan förändringar i nya sjukdomsfall
inom olika sjukdomar skattas utifrån en potentiell minskning av exempelvis daglig
rökning eller kraftig övervikt/fetma (BMI >30). Resultaten redovisas dels som
antalet individer, dels som förändringar i kostnader uppdelat på hälso- och
sjukvård, kommunala kostnader för vård och omsorg samt kostnader inom
försäkringskassans system.
Om andelen dagliggrökare sjönk med en2 procent i respektive åldersgrupp, skulle
det under en tioårsperiod innebära 100 färre nya fall av lungcancer och totalt 14
färre nya fall av koloncancer, bröstcancer och prostatacancer i sydöstra
sjukvårdsregionen. Enbart för lungcancer uppskattas besparingen för hälso- och
sjukvården bli 5,8 miljoner kronor, för kommunerna 9,4 miljoner kronor och för
Försäkringskassan 28,6 miljoner kronor. En halvering av rökningen, vilket ligger i
linje med intentionerna för ett Rökfritt Sverige, resulterar på tio års sikt i 581 färre
fall av lungcancer och 85 färre fall av kolon-, bröst- och prostatacancer.
Kostnadsbesparingen uppskattas då till ungefär 34 miljoner för hälso- och
sjukvården bara för lungcancer3 samt till 55 miljoner för kommunerna och 167
miljoner för Försäkringskassan.
Hur väl landstingen lyckas i sitt preventionsarbete visar sig i det som benämns
som ”Hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet”4 i Öppna jämförelser för hälso- och
sjukvård. I den sydöstra sjukvårdsregionen är det enbart Landstinget i Jönköpings
län som har ett bättre värde än riket (40,1) och därmed den bästa nationella
rankingen med placeringen 7 (värde 36,9). Östergötland återfinns på plats 14
(värde 40,7) och Kalmar på plats 16 i den nationella rankingen, med ett värde på
42,2.
Det innebär att regionen måste göra en rejäl kraftansträngning för att stärka sina
preventiva insatser om löftet om bästa möjliga hälsofrämjande insatser för
patienterna ska uppfyllas. Då kan risken för cancersjukdomar också minskas på
sikt.
Mammografiscreening
Alla kvinnor mellan 40 och 74 år erbjuds, enligt ett gemensamt nationellt
program, mammografi vartannat år i Sverige för tidig upptäckt av bröstcancer och
därmed en förbättrad prognos. Organisationen av mammografiscreening i den
sydöstra sjukvårdsregionen skiljer något mellan länen, men allt bedrivs i
landstingens regi. Östergötland och Kalmar län har endast fasta screening-enheter
lokaliserade på sjukhus och/eller vårdcentraler. Jönköpings län använder mobila
screening-enheter i den östra länsdelen. I Östergötland, Jönköping och södra
Kalmar län är mammografiverksamheten en avdelning/sektion med anknytning
2

Beräkningen är baserad på en enprocentig förändring av prevalensen i daglig rökning inom
respektive åldersgrupp (24-44, 45-64, 65-84).
3
Detta kan jämföras med en besparing på 256 miljoner för diagnosen KOL.
4
Antalet dödsfall i sjukdomar som bedöms kunna åtgärdas hälsopolitiskt - Måttet visar antalet
åtgärdbara dödsfall per 100 000 invånare i åldern 1–79 år. Med hälsopolitiska åtgärdbara
dödsfall avses dödsfall som orsakats av sjukdomar eller olyckor vilka bedöms kunna påverkas
med hälsopolitiska insatser. I måttet ingår dödsfall orsakat av lungcancer, cancer i matstrupe,
levercirros och motortrafikolyckor.),
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till en radiologisk avdelning. I norra Kalmar län är mammografiverksamheten en
integrerad del av den radiologiska avdelningen.
I den sydöstra sjukvårdsregionen finns en regional arbetsgrupp för
bröstcancerscreening som startades i januari 2013. Gruppen består av
representanter från samtliga yrkeskategorier inom mammografiverksamheten samt
företrädare från patientföreningarna. Bland annat arbetar man för att få fler
kvinnor att delta i screeningen genom förbättrad information, ökad tillgänglighet
och fler ombokningsmöjligheter av erbjuden tid. Påminnelse vid uteblivet besök
är på gång att genomföras i regionen. Gruppen arbetar också med en kartläggning
av processen för bröstcancerscreening i de tre länen i regionen samt åtgärder.
Mammografiverksamheterna har identifierat en kompetens- och personalbrist och
gruppen har kartlagt kommande kompetensbehov inom området samt identifierat
åtgärder för att förebygga kompetensbrist.
Den stora utmaningen för mammografiavdelningarna är rekrytering och
utbildning av personal, eftersom det råder en nationell brist på bröstradiologer,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor med kompetens inom mammografi. En
viktig framgångsfaktor för bröstcancerscreeningen i den sydöstra
sjukvårdsregionen är ett bra samarbete och en hög kvalitet i verksamheten. Ett
nationellt kvalitetsregister för bröstcancerscreening planeras nu på INCAplattformen. Det kommer att innehålla kvalitetsindikatorer som ska underlätta
utvärderingen av screeningprocessen.
Andelen kvinnor som deltar i screeningen i regionen är på en god nivå sett ur ett
nationellt perspektiv, men en strategisk utvecklingsfråga är att få fler kvinnor att
delta. Det är viktigt att alltfler kvinnor får möjlighet till en tidig upptäckt av
brösttumören och därmed en bättre prognos. Det kan ske genom enkla
organisatoriska åtgärder som att göra det enkelt att omboka tider, erbjudande av
kvällstider samt riktade åtgärder och informationsinsatser mot vissa målgrupper.
Ojämn kvalitet på principer för kallelser, rutiner och tolkning har adresserats till
en nationell arbetsgrupp med regionala representanter. Den har tillsammans med
SKL utarbetat förslag till effektivare och mer patientvänligt kallelsesystem som
kan användas i regionerna.
Cervixcancerscreening
Gynekologisk cellprovskontroll syftar till att förebygga livmoderhalscancer
(cervixcancer) genom att upptäcka och behandla cancerns förstadier. Det svenska
screeningprogrammet innebär att kvinnor i åldrarna 23–50 år ska erbjudas
cellprovskontroll vart tredje år och kvinnor i åldrarna 51–60 erbjudas
cellprovskontroll vart femte år.
Målet med screeningen är att hitta förstadier till livmoderhalscancer. Det bör ske
genom en hög täckningsgrad inom screeningen och en effektiv och skonsam
utredning, behandling och uppföljning av cellförändringar/förstadier till
livmoderhalscancer. Ungefär 80 procent av de kallade kvinnorna kommer nu för
provtagningen. I ett framtidsperspektiv är strävan att öka den siffran för att öka
effekten av screeningen även inom socioekonomiska riskgrupper. Förbättring av
information och kallelsernas utformning pågår, vilket bör öka deltagandegraden.
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Hösten 2012 bildades en regional referensgrupp för cervixcancerprevention i
regionen. Referensgruppen består av de tre länens styrgrupper för gynekologisk
cellprovskontroll och ska besluta om olika förbättringsprojekt. Ett arbetsutskott
bestående av en gynekolog, en barnmorska och en cytodiagnostiker från varje
landsting har i uppdrag att hjälpa till att initiera, genomföra och följa
förbättringsprojekten.
Ett regionalt vårdprogram för cervixcancerprevention är framtaget och godkänt
av RMPG Kvinnosjukvård och implementeras under 2014. Konkreta insatser är
att screeningåldern höjs till 65 år i Jönköpings och Östergötlands län höjs och ett
så kallat exittest införs. Exittest innebär att kvinnorna med hjälp av ett HPV
reflextest triageras till avslutad respektive fortsatt screening beroende på
testresultat.
Implementering av det nya Nationella Kvalitetsregistret pågår (f d ”Cytburken”). I
Jönköpings län är det nationella kvalitetsregistret i drift. För Kalmar och
Östergötlands län är planerna att vara igång under hösten 2014 efter att man
övervunnit logistiska problem i överföring av lagrade data från patologklinikerna
till registret.
Att underlätta deltagande i screening är avgörande för att i framtiden uppnå
jämställd vård för kvinnorna i den sydöstra sjukvårdsregionen. Därför bedrivs
processarbetet i regionen med det målet. Samordning nationellt och regionalt är
viktigt för att uppnå så god kvalitet som möjligt.
Tarmcancerscreening
Både WHO och EU rekommenderar i dag tarmcancerscreening och många
länder, dock inte Sverige, har också infört screeningprogram. Någon nationell
studie om tarmcancerscreening har inte tidigare varit aktuell i Sverige, men på
initiativ av RCC samverkansgrupp har en projektledare och arbetsgrupp tillsatts
för att utreda förutsättningarna för en svensk screeningstudie.
Det arbetet har lett fram till ett förslag på studie- och screeningprogram, benämnt
SCREESCO (Screening of Swedish Colons) som har lämnats landets samtliga
landsting. I studien deltar 35 sjukhus i 18 landsting som ska undersöka vilken
screeningmetod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede.
Socialstyrelsen har gett en rekommendation om att införa tarmcancerscreening i
Sverige och tillåter en jämförande studie mellan koloskopi, avföringsprov och att
inte göra någon provtagning alls. Nu bjuds personer födda 1954 in till screening
och totalt ingår 200 000 personer i studien, fördelade i tre grupper:
• 20 000 personer inbjuds till koloskopi vid ett tillfälle.
• 60 000 personer inbjuds att lämna två avföringsprov med två års
mellanrum.
• 120 000 personer utgör en kontrollgrupp som inte screenas, representativ
för befolkningen i Sverige.
Studien samordnas och administreras av RCC Uppsala/Örebro, men den sydöstra
sjukvårdsregionen har varit delaktig i studien sedan våren 2014. Inklusionstiden
(perioden under vilken man som invånare kan komma med i studien) pågår under
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tre år och uppföljningstiden för utvärdering av de primära effektmåtten,
insjuknande och död, är satt till 15 år. Interimsanalyser kommer dock att
genomföras fortlöpande, så att preliminära resultat kan avläsas tidigare.
Sydöstra sjukvårdsregionen bör bidra för att uppnå ett högt deltagande i studien
och i framtiden agera utifrån resultaten.
VIKTIGA AKTIVITETER I REGIONEN FÖR ATT STÄRKA
CANCERPREVENTION
 Den regionala epidemiologiska bevakningen bör innehålla information
inom områden relevanta för cancerprevention.
Exempel 1: Befolkningens solvanor, levnadsvanor samt annan
hälsorelaterad information bör kontinuerligt följas och redovisas.
Helst i sådan omfattning att resultaten kan redovisas på
kommunnivå och för de större kommunerna även på stadsdelsnivå
samt om möjligt på vårdcentralsnivå.
Exempel 2: Hälsoekonomiska beräkningar genomförs för att
belysa effekten av cancerpreventivt arbete.


Det cancerpreventiva arbetet bör sammanställas och följas upp.
Exempel: Årlig cancerpreventionsrapport som inkluderar ett antal
indikatorer (struktur, process, resultat) som ligger till grund för
jämförelser inom och mellan kommuner och landsting.



Jämlikhetsaspekten bör beaktas vid uppföljning och planering av
preventivt arbete.
Exempel: Hälso- och sjukvården bör följa upp HPV-vaccineringen
av unga flickor ur ett jämlikhetsperspektiv och agera för att minska
förekomsten av eventuella strukturella skillnader mellan grupper i
befolkningen.



Folkhälsoarbetets aktörer bör än tydligare satsa på kunskapsbaserade
tidiga insatser för att stödja barn och unga i att erhålla goda levnadsvanor.
Exempel: Särskilt fokus på att implementera kunskapsbaserade
metoder, som exempelvis Tobaksfri-duo.



Hälso- och sjukvårdshuvudmännen bör förstärka arbetet med att
implementera intentionerna i Socialstyrelsens nationella
rekommendationer för sjukdomsförebyggande metoder.
Exempel: De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande
metoder kan omarbetas till vårdprogram eller motsvarande, så att
de blir ett kunskapsstöd för verksamheterna i mötet med patienter.
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Regionala aktörer bör stärka samverkan med varandra samt med andra
aktörer som arbetar mot målet - en god hälsa på lika villkor i
befolkningen.
Exempel: Strategiska nätverk som består av aktörer från olika
samhällssektorer kan byggas upp.
Exempel: De nya regionerna Region Östergötland och Region
Jönköping bör tillsammans med länsstyrelserna på ett aktivt sätt
använda sin roll som remissinstans för exempelvis kommunala
översiktsplaner och på så sätt lyfta folkhälsoarbetet i allmänhet
och det cancerpreventiva perspektivet i synnerhet.



Folkhälsoarbetets aktörer bör verka för riktade insatser i de
bostadsområden där riskfaktorer relaterade till levnadsvanor är mest
utbredda – då det på sikt kan leda till ökad cancerincidens.
Exempel: Fler individer röker i socioekonomisk utsatta områden,
vilket föranleder ett ökat behov av riktade preventiva insatser.



Rökfrihet för alla bör underlättas.
Exempel: Folkhälsoarbetets aktörer bör verka för mindre
exponering av tobak och fler rökfria miljöer, samt att fler rökare
får tillgång till rökavvänjning och att mer personal utbildas för att
kunna genomföra rökavvänjning, särskilt med språk- och
kulturkompetens.



Hälsoinformation till befolkningen bör stärkas.
Exempel: Utveckla de cancerpreventiva aspekterna av
informationen via 1177 Vårdguiden.
Exempel: Anpassad och mer lättförståelig information utifrån
olika gruppers behov.



Fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt inom
cancerpreventionsområdet bör öka.
Exempel: För att lyckas med detta krävs mer samverkan mellan
akademin och samhällets olika aktörer och bättre samverkan vid
ansökningar om utlysta forskningsmedel.

VIKTIGA AKTIVITETER I REGIONEN FÖR ATT STÄRKA
ETABLERAD CANCERSCREENING
 Påbörjade regionala multiprofessionella processarbeten bör stödjas.
Exempel: Uppmuntra regionmöten för ökat samarbete.


Gruppen som inte kommer på screeningundersökning bör minskas genom
nationellt och regiongemensamt arbete.
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Exempel: Utnyttja möjligheten att införa nationellt genomarbetade
kallelser och förenklade möjligheter att ändra undersökningstid.
Genom de nyetablerade kvalitetsregistren fortlöpande söka ut
resultatdata.
VIKTIGA AKTIVITETER I REGIONEN FÖR ATT STÄRKA
TARMCANCERSCREENING
• Nationellt samordningskontor på RCC Uppsala/Örebro bör stödjas med
registeruttag och informationsinsatser för att uppnå högt deltagande.
Exempel: Upprätta landstingsvis genomarbetad
kommunikationsstrategi till medborgarna.
•

Koloskopikapaciteten i de tre landstingen bör stärkas och möjligheten till
utbildning av andra yrkeskategorier än läkare bör utredas.
Exempel: Benchmarking på vårdenheter där icke-läkare gör
koloskopier.

•

Den regionala samarbetsgruppen bör stödjas för att upprätthålla högt
deltagande och kvalitetssäkra tarmcancerscreeningen.
Exempel: Vid kritisk personalbrist på en undersökande enhet, kan
ett smidigt samarbete för att utjämna koloskopiköer inledas.

LÖFTE 6:
REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST SKA
PRIORITERA PATIENTNÄRA FORSKNING INOM
CANCEROMRÅDET
Bland de tio kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum ingår en plan
för att stärka klinisk cancerforskning och innovation. Varje region ska bygga upp
och utveckla en samordnande funktion när det gäller klinisk forskning inom
cancerområdet. Arbetet ska bedrivas på såväl regional som nationell nivå och i
samordningsarbetet ska RCC samråda med universitet och högskolor i sin region.
Klinisk forskning syftar till att lösa ohälsa och främja hälsa och är en viktig faktor
för att hälso- och sjukvården ska utvecklas. För att stärka cancervården är det
därför viktigt att RCC arbetar för att stimulera klinisk forskning i bred mening. En
strategiskt viktig fråga är också att utnyttja möjligheten till samordning mellan
enheterna för kliniska prövningar inom cancerområdet, oavsett om forskningen är
initierad av industrin, akademin eller hälso- och sjukvården.
Ur ett patientperspektiv bör man även identifiera eftersatta forskningsområden
och utveckla tvärvetenskapliga angreppssätt för att generera ny kunskap inom
dessa områden. Potentiella forskningsområden kan vara hälso-och
sjukvårdslogistik, cancer i ett informationssamhälle, cancer och arbetsliv.

48

Fler patienter i läkemedelsprövningar
Andelen patienter i Sverige som deltar i kliniska läkemedelsprövningar har
minskat. För att patienterna ska kunna dra nytta av de senaste upptäckterna så fort
som möjligt, och för att Sverige ska fortsätta att vara en framgångsrik nation inom
klinisk cancerforskning, krävs det att vi ökar andelen patienter som erbjuds att
delta i kliniska studier.
För att lyfta fram de kliniska studier som bedrivs i Sverige, finns ett nationellt
pilotprojekt som går ut på att skapa en plattform där alla pågående kliniska studier
inom cancerområdet registreras. Pilotprojektet har bedrivits i RCC Norr där
grunden för en databas har lagts, som på sikt ska bli nationell. Parallellt med detta
har den sydöstra sjukvårdsregionen satt samman information om pågående
onkologiska behandlingsstudier för att ha aktuell regional information tillgänglig.
Sammanställningen planeras uppgå i den nationella databasen och vara tillgänglig
för både medarbetare och patienter.
Nationella gruppen med forskningssamordnare har under 2014 inventerat hinder
inom den kliniska cancerforskningen. Sådana hinder är exempelvis brist på
incitament i form av löneutveckling och karriär, att klinisk forskning inte
efterfrågas av huvudmannen samt ett komplicerat förfarande när det gäller regler
och rutiner för att bedriva klinisk forskning.
Långsiktig plan krävs
All forskning vid den medicinska fakulteten vid Linköping universitet (LiU) samt
Universitetssjukhuset i Linköping utvärderades under 2014, Research Evaluation
2014 (RE14). Utvärderingen utfördes av externa granskare och resulterade i
rekommendationer på åtgärder för att stärka forskningsområden. Rörande klinisk
onkologi skrev granskarna att universitetet och sjukhuset tillsammans bör skapa
en långsiktig 5-10-årsplan med ett hållbart och konkurrenskraftig
forskningsprogram. De förespråkade även ett ökat samarbete mellan RCC Sydöst
och universitetet för att främja klinisk cancerforskning och pekade på att ett
regionalt samarbete gällande kliniska prövningar kan vara ett sådant område.
Vidare lyftes värdet av de kliniska kvalitetsregister RCC ansvarar för, med data
som kan vara av värde för flera forskare.
Efter ett platsbesök av Socialstyrelsen i september 2013, och i den efterföljande
rapporten ”Uppföljning av regionala cancercentrum 2013”, framkom flera
synpunkter på hur man ska kunna förbättra arbetet vad gäller
forskningssamordningsfrågor på respektive RCC. Gemensamt för alla regioner var
att arbetet inte kommit så långt som man hade önskat. Det krävs en strategi för
hur det nationella och det regionala arbetet bör genomföras.
För att stärka den patientnära forskningen inom cancerområdet bör RCC Sydöst i
första hand arbeta med att stimulera klinisk forskning i bred mening, det vill säga
forskning inom exempelvis biomedicin, omvårdnad, rehabilitering och klinisk
epidemiologi. Att främja translationell forskning som tydligt involverar patienter
ingår även i RCC:s generella uppdrag. Patientmedverkan vid utformning av
kliniska studier bör ingå i arbetet.
För att sträva mot Socialdepartementets mål bör det finnas en tydlig utgångspunkt
i det aktuella forskningsläget i regionen. Nästa steg blir att planlägga arbetet med
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att strukturera förutsättningar inom klinisk cancerforskning. RCC Sydöst har gjort
en sammanställning av den cancerforskning som bedrivs i den sydöstra
sjukvårdsregionen med Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län
samt Landstinget i Kalmar län. Forskningen vid dessa landsting är kopplade till
Linköpings universitet, Hälsohögskolan i Jönköping samt Linnéuniversitetet i
Kalmar/Växjö och omfattar cirka 40 forskare som bedriver cancerforskning med
klinisk anknytning.
Samma möjligheter för patienterna
Patienternas möjlighet i regionen att få delta i forskningsstudier är geografiskt
ojämn och ligger på en låg nivå. Målet för RCC Sydöst är att patienter i hela
regionen ska ha samma möjligheter att erbjudas att ingå i klinisk studie vid val av
behandling och att forskningsaktiva bör ta ansvar att öka samverkan inom
regionen. RCC ska vara en aktiv part när det gäller planeringen av framtida klinisk
patientnära cancerforskning.
VIKTIGA AKTIVITETER I REGIONEN FÖR ATT STÄRKA
PATIENTNÄRA FORSKNING
Det finns en rad aktuella arbetsområden för att uppnå en starkare klinisk
forskning i regionen:
 Dialogen mellan RCC och universiteten inom respektive region bör
förbättras.
Exempel: Ett RCC Sydöst forskningsråd har skapats med
representanter från regionens universitet och högskolor, utsedda av
respektive fakultetsledning, rådet har möte fyra gånger per år.
Professor Peter Söderkvist, Linköpings universitet, är utsedd att
representera akademin och forskningsrådet i ledningsgruppen.


Forskningssamarbetet bör öka inom sjukvårdsregionen.
Exempel: Inom universitet och landsting kan forskares möjlighet att
bedriva arkivering av biobanksprov ökas för att stärka och
underlätta forskning och utveckling, exempelvis genom samverkan
med Linköpings Biobanksfacilitet för att säkert organisera
hanteringen samt säkerställa och garantera kvaliteten av prov med
tillhörande information. Samarbetsprojekt inom fokuserade
områden som är regionsövergripande kan initieras. Kliniska forskare
i regionen kan ytterligare stödjas med data från kvalitetsregister,
med hjälp av statistiker på RCC Sydöst.



Möjligheterna att praktiskt ägna sig åt patientnära forskning bör förbättras
i regionen.
Exempel: En regional klinisk prövningsenhet är under uppbyggnad,
i första fasen inom onkologi men senare även för andra specialiteter.
Information om pågående kliniska studier till patienter och
profession i nätbaserad informationsportal, regionalt samt
nationellt. Arbete för att forskningen ska vara en del i
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huvudmannens uppdrag. Ökat samarbete i regionen och samverkan
med Linköping Academic Research Center (LARC).

SLUTSATSER – DE VIKTIGASTE STRATEGISKA
FRÅGORNA
Sammantaget kan de viktigaste framtidsfrågorna för cancervården i den sydöstra
sjukvårdsregionen sammanfattas i nedanstående punkter.
•

För att cancerpatienterna i den sydöstra sjukvårdsregionen ska få en bättre
vård krävs regiongemensamma strategier för cancervården. Det finns i dag
en stor kvarstående förbättringspotential.

•

RCC Sydöst bör fortsätta ha rollen att vara ett kompetenscentrum för att
driva och stödja cancervårdens förbättringsarbete, men omfattande
förändringar måste ske på vårdenheterna med stöd och direktiv från
huvudmannen. Vissa resultatförbättringar kan skapas genom ett inre
arbete på varje vårdenhet, men organisatoriska förändringar behöver
genomföras för att kunna närma sig målen snabbare.

•

Oavsett om det finns kvar ett statligt stöd till RCC efter 2015 eller inte, är
det viktigt att sjukvårdsregionen kan upprätthålla kontinuiteten i det breda
igångsatta utvecklingsarbetet.

•

Cancerpatientens ställning har tydligt stärkts de senaste åren. Men det
faktum att arbetet huvudsakligen utgår från organisationsperspektivet i
stället för patientperspektivet begränsar fortfarande möjligheterna att göra
förbättringar. Det är därför nödvändigt att flytta fokus från ett traditionellt
organisations- eller diagnosperspektiv till att utgå från patientens och
närståendes samtliga behov. Patienter eller patientrepresentanter är
resurser som tillför vården kunskap och erfarenhet som utvecklingsarbetet
behöver. System för utvärdering av patientrapporterade mått (PROM och
PREM) måste fortsätta att utvecklas.

•

De sex ”patientlöftena” ger en begriplig och kommunicerbar målbild för
cancervården i regionen. Men eftersom de är formulerade med ordet
”alla” innebär det att vården aldrig kan nå ända fram. Evidens och
vårdgivarens kunskap måste utnyttjas för att belysa patientgrupper där
man inte kan, eller ska, sträva efter att löftets målsättning uppnås och på
sikt belysa om löftena måste modifieras. Om målen ska ändras, måste det
ske i konsensus inom alla grupperingar i vården.
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•

De traditionella, ofta rent medicinskt grundade, resultaten är fortsatt
viktiga att följa. I framtiden kommer dock resultat av andra indikatorer
som väntetid, patientupplevelser, anhörigstöd och liknande att efterfrågas
alltmer. Koncept som cancerrehabilitering, vårdplan, palliativ vård (inte
bara i livets slutskede) och kontaktsjuksköterskerollen kräver innovativa
implementeringsvägar in i vården och nya lösningar för uppföljning. Det
arbetet har bara börjat.

•

Regionen behöver ta ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen
för att kunna ta hand om allt fler cancerpatienter och deras behov. Vilken
kompetens som behövs ska utgå från patientens och närståendes behov i
olika skeden under hela vårdprocessen.

•

Införande av standardiserade vårdförlopp innebär en stor förändring av
den svenska cancervården. Arbetssättet överensstämmer med sydöstra
sjukvårdsregionens ambitioner att vården ska utgå från ett starkt
patientperspektiv. Viktiga framgångsfaktorer är att etablera ett nära
samarbete mellan primärvård, utredande discipliner och specialistvård och
att beslutsgången är tydlig för att driva fram nödvändigt förändringsarbete.

Sydöstra sjukvårdregionen är förhållandevis liten och därför är samarbete mellan
olika aktörer särskilt viktigt. Denna strategiska utvecklingsplan ger en översikt
över möjligheten att utveckla en cancervård som i högre utsträckning svarar upp
mot patienternas behov.
Förutsättningen för att kunna uppnå nationella och regionala mål är goda om man
på olika nivåer i beslutskedjan väljer att stärka det regionala samarbetet inom hela
cancervården.
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BILAGA 1
PERSONCENTRERADE KRITERIER SOM SKA
UTMÄRKA RCC
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer

•

RCC ska utforma och implementera en plan för sjukvårdsregionens arbete
med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer.
Vårdprocesser

•

RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete att effektivisera
vårdprocesserna inom cancervården.

Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård

•


RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till
psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom
hela sjukvårdsregionen.
RCC ska arbeta för att stödet till närstående till cancerpatienter utvecklas.

Patientens ställning i cancervården
RCC ska arbeta för att:
 en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient,
 cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande
kontaktperson,
 patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att
utveckla cancervården,
 kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälsooch sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information
om denna rätt.

Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning
och forskning
Utbildning och kompetensförsörjning
 RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och
kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård.
Kunskapsstyrning
 RCC ska delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta
regionala vårdprogram.
 RCC ska stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan
frontlinjekunskap inom cancervården implementeras i hela
sjukvårdsregionen. Detta innefattar den regionala implementeringen av
kommande nationella målnivåer.
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RCC ska arbeta för att nationella kvalitetsregister används för
cancervårdens verksamhetsutveckling.

Klinisk cancerforskning och innovation
 RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen
och i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer
cancerpatienter till del.
 RCC ska utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och
den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården.

Kriterier gällande RCC:s organisation
Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet
 RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i
landstings- respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen.
 RCC ska samverka med andra RCC.
 RCC ska ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet.
Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen
 RCC ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i
sjukvårdsregionen.
Nivåstrukturering
 RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i
sjukvårdsregionen och stödja arbetet med att implementera planen.

Tidplan för etableringen av RCC
Utifrån de synpunkter som framkommit vid möten med olika intressenter inom
svensk cancervård bör RCC-kriterierna kunna vara uppfyllda enligt följande tidplan
Vid RCC-starten
 Det finns en projektplan och en projektorganisation för att etablera RCC.
Ett år efter RCC-starten
 En RCC-organisation är uppbyggd.
 Ett regionalt program finns för cancerprevention och tidig upptäckt av
cancer.
 Arbetet med att effektivisera vårdprocesserna pågår
 Regionens resurser för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ
vård har inventerats
 Det finns en beskrivning av hur patientens ställning ska stärkas och RCC:s
arbete på detta område har inletts.
 Arbetet med ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har påbörjats

54




En organisation för regionens kunskapsstyrning inom cancervården finns
på plats
Det finns en plan för hur klinisk forskning och innovation inom regionens
cancervård ska stärkas, utarbetad i samarbete med universitet/högskolor i
sjukvårdsregionen.

Två år efter RCC-starten
 Det finns en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård, beslutad
av landstings/regionledningar
 Det finns en plan för nivåstrukturering, beslutad av landstings/regionledningar
 Det finns en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av
god kvalitet i hela regionen och arbetet med att implementera planen har
inletts
 Ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning har
beslutats och implementeringen av programmet har inletts.
Tre år efter RCC-starten
 Det regionala programmet för cancerprevention och tidig upptäckt av
cancer är till stora delar genomfört och det finns system för uppföljning av
programmet
 En organisatorisk struktur som stärker klinisk cancerforskning och
innovation finns på plats.
Fyra år från RCC-starten
 Effektiviseringsarbetet är genomfört för samtliga större vårdprocesser.
 Nivåstruktureringsplanen är genomförd.
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BILAGA 2 SYSTEMKARTA
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Rapporten är utgiven av regionalt cancercentrum sydöst 2014-10-21.
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