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UTVECKLINGSPLANENS 
STRUKTUR 

 
RCC Uppsala Örebro har visionen ”Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i 
cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus”. Visionen har i denna ut-
vecklingsplan konkretiserats i fem områden med åtgärder för att realisera visionen. Planen 
innebär ett förändrat synsätt på hur hälso- och sjukvården bör bedrivas för att cancervården 
ska optimeras ur ett patientperspektiv. Två av landstingen i Uppsala Örebro har under 
2015 bildat egna regioner – Region Gävleborg och Region Örebro. I dokumentet använder 
vi begreppet landsting genomgående oavsett detta.  

 
1.1 Införandet av planen 
Implementeringen av denna utvecklingsplan i sjukvårdsregionen förutsätter att varje lands- 
ting tar fram en handlingsplan för hur de olika aktiviteterna i cancerplanen ska genomföras 
i det egna landstinget se avsnitt 2.2 RCC:s infrastruktur. 

 
1.2 Fem områden 
RCC Uppsala Örebro har valt att fokusera planen på fem områden utifrån de direktiv som 
Samverkansnämnden gett för arbetet med cancerplanen. 

1. Patienternas ställning. Hur gör vi patienterna till medaktörer både vid policybeslut 
och i sin egen vård. 

2. Vårdens struktur. Hur sjukvårdsregionens sju landsting skapar en nivåstruktur som 
utvecklar vården på bästa sätt. Hur vi ska använda våra gemensamma resurser – både i 
ekonomiska frågor och i samarbetet kring medicinteknisk utrustning. 

3. Kompetensförsörjning. Hur vi rekryterar och behåller de särskilt prioriterade yrkes- 
kategorier som sjukvårdsregionen behöver för att bibehålla en god cancervård. 

4. Forskningssamordning. Hur RCC och RBC påverkar förutsättningarna för sjukvårds- 
regionens forskning. 

5. Prevention och tidig diagnostik. Hur vi minskar insjuknandet i cancer. 

Detta dokument ger först en överblick över regionens förutsättningar och redovisar sedan 
de fem områdena i varsitt kapitel. Kapitlen inleds med en redovisning av de beslutade åt- 
gärderna inom området. 

1.2.1. Uppföljning och utveckling 

RCC kommer att följa upp besluten i cancerplanen via styrgruppen och i verksamhetsupp-
följningen ge samverkansnämnden en bild av hur arbetet fortskrider i de olika landstingen. 
2014 års cancerplan är den första gemensamma utvecklingsplanen för Uppsala Örebro 
sjukvårdsområde.  Utvecklingen inom området går snabbt och vi behöver årligen se över 
planens innehåll för att kunna möta omvärldens krav på hur cancervården fortsatt ska 
utvecklas. 

1 
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BAKGRUND OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

 
2.1 Styrande kriterier för RCC 
Den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009:11) ger de sex sjukvårdsregionerna 
i uppdrag att bilda Regionala cancercentrum, (RCC), för att öka jämlikheten i cancer-
vården och att vrida perspektivet i vården/hos sjukvårdshuvudmännen från organisation/ 
struktur till patienternas fokus. 

De styrande kriterierna för RCC kan delas in tre kluster: 

1. Patientcentrerade kriterier 
a. Förebyggande insatser 
b. Patientens ställning i cancervården 
c. Vårdprocesser 
d. Psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård 

2. Utbildning, kunskapsstyrning och forskning 
a. Utbildning och kompetensförsörjning 
b. Klinisk cancerforskning och innovation 
c. Kunskapsstyrning 

3. RCC:s organisation och struktur 
a. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av vårdens kvalitet 
b. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
c. Nivåstrukturering 

Att fokusera på patientens perspektiv ställer nya och annorlunda krav, dels på hur vi möter 
och involverar patienterna i den egna vården, dels på vad vi erbjuder när det gäller cancer-
rehabilitering och palliativ vård som är viktiga delar av en väl fungerande vårdprocess. 
Genom att arbeta med vårdprocesserna skapar vi förutsättningar för att göra förändringar 
i nivåstrukturen, det i sin tur påverkar kompetensförsörjning, utbildningsbehov liksom 
hur vi skapar utrymme för forskning och därmed utvecklar kunskapsstyrningen ytterligare. 
RCC Uppsala Örebro har därför tagit avstamp i det första klustret ”patientcentrerade kri- 
terier” och bygger sin utvecklingsplan utifrån detta. 

 
2.2 RCC:s infrastruktur 
Från starten av RCC Uppsala Örebro (2011-12-13) har organisationens infrastruktur varit en 
viktig, för att inte säga avgörande faktor för att skapa förutsättningar för landstingen och 
RCC att samverka på ett fungerande sätt. RCC är samverkansnämndens förlängda arm i 
frågor som rör cancervårdens utveckling. 

RCC verkar som en kunskapsorganisation som bland annat initierar, samordnar, fi- 
nansierar och sköter samverkan kring projekt och arbetsgrupper. Vårdprocessarbetet och 
arbetet med att initiera nivåstruktureringen drivs av RCC i samarbete med professionen. 
Arbetet med att förverkliga cancerstrategin ska ske i och styras av de enskilda landstingen. 

2 
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Figur 1: RCC:s organisation.1 
 

 

 
2.2.1 Samverkansnämnden 
Samverkansnämnden (SVN) är sjukvårdsregionens högsta organ och består av förtroende- 
valda från alla sju landsting som ingår i regionen. De sju landstingen är helt autonoma och 
beslutar själva över innehållet i vården. SVN:s beslut har inriktningskaraktär och är per 
definition inte bindande för något landsting. Det innebär att varje landsting måste fatta 
ett eget beslut om att man ansluter sig till SVN:s ställningstagande. Det i sin tur innebär 
att förslagen i utvecklingsplanen från RCC Uppsala Örebro måste vara presenterade och 
förankrade i alla sju tjänstemannaorgan och politiska beslutande organ för att planen ska 
beslutas i rimlig tid i respektive landsting. 

 
2.2.2 Styrgruppen – alla diagnoser, alla landsting 
Samtliga sju landsting representeras i styrgruppen dels via en person som representerar 
landstingsledningen, dels via en verksamhetschef eller liknande i huvudsak från kirurgi- 
eller onkologi området. Styrgruppens medlemmar är också ansvariga för och leder det lo- 
kala cancerrådet (RCC-råd) i det egna landstinget. 
 
2.2.3 Det lokala RCC rådet – alla diagnoser, ett landsting 
De lokala cancerråden i varje landsting utgör tillsammans med vårdprocessgrupperna 

                                                           
1 RBC hanterar fler diagnoser än cancerdiagnoserna. För samordning, planering och styrning av RBC 
finns ett regionalt biobanksråd. 
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stommen i infrastrukturen. Varje landsting styr och påverkar utvecklingen på hemmaplan 
genom att cancerrelaterade frågeställningar bereds direkt av cancerrådet eller arbetsgrupper 
under cancerrådet. Det ger också en möjlighet för processledare att lyfta behov, krav och 
förväntningar från vårdprocessgruppernas arbete in i rådet där frågorna omhändertas av 
särskilt utsedda funktioner med kompetens explicit inom cancerområdet. 

 
2.2.4 Vårdprocessgrupperna – en diagnos, alla landsting 
Vårdprocessgrupperna är en sedan länge etablerad funktion som är en multiprofessionell 
grupp med representation från samtliga landsting. De samverkar kring frågor som rör en- 
skilda cancerdiagnoser, tidigare mest genom att producera regionala vårdprogram. Uppsala-
Örebro sjukvårdsregion har idag 20 vårdprocessgrupper.2 

Cancerstrategin gör att vårdprocessgrupperna står inför ett helt nytt uppdrag eftersom 
man via RCC i samverkan utarbetar nationella vårdprogram, vilket innebär att de regionala 
grupperingarna som tidigare kallades vårdprogramgrupperna inte längre har uppdraget att 
utveckla regionala vårdprogram. De nationella kan anpassas men ska i stort vara lika för alla 
landsting. 

RCC Uppsala Örebro har valt att ge alla ordförande i vårdprocessgrupper rollen 
som processutvecklare/-ledare för att på så sätt få en hög förankring av frågor som rör 
vårdprocessarbete, nivåstruktur och patientmedverkan i regionens sju landsting. Det 
innebär att processledarna tillsammans med de multiprofessionella vårdprocessgrupperna 
nu styr och leder arbetet med att kartlägga och driva regionalt utvecklingsarbete i de 
diagnosspecifika vårdprocesserna. 

Arbetssättet innebär att vi får hög förankring i professionen, nackdelen kan tyckas vara 
att det tar lite längre tid att genomföra förändringen i en sjukvårdsregion med sju landsting. 
Samtidigt skapar vårdprocessgruppernas arbete goda förutsättningar för att alla landsting 
ska arbeta på ett likartat sätt. Deltagarna i vårdprocessgrupperna har ansvaret för implemen-
teringen av de framtagna processerna. Avsikten är att varje medlem i vårdprocessgruppen 
ska ta med sig processarbetet till det egna landstinget och därefter implementera modellen 
och förbättra de delar av processen som inte fungerar optimalt för patienten. 

Engagemanget och drivkraften i vårdprocessgrupperna är avgörande för förankrings- 
arbetet. 

RCC har utformat en arbetsmodell för att introducera processarbetet i vårdprocess-
grupperna. Samtliga vårdprocessgruppers processledare med en utsedd arbetsgrupp har 
erbjudits möjligheten att delta i utbildning som därefter ska föras ut i hela vårdprocess-
gruppen. Det är en viktig startpunkt på det arbete som ska leda till ett kontinuerligt 
förbättringsarbete med patientens perspektiv som utgångspunkt. 

I uppdraget för processledare anges att 20 procent av arbetstiden är en rimlig nivå för 
att kunna utföra det nya och utökade uppdraget. Genomförandet av cancerstrategin är ett 
åtagande som sjukvårdsregionens sju landsting har sagt ja till. Det behöver understrykas att 
detta är ett utvecklingsarbete som måste få ta processledarnas tid i anspråk. 

 
2.2.5 Köp av vård mellan landstingen 
Sjukvårdsregionens sju landsting har få samverkansavtal eller överenskommelser kring hög- 
specialiserad cancersjukvård. Sjukvårdsregionen är inte heller helt självförsörjande när det 
gäller cancersjukvården. För vissa mer sällan förekommande diagnoser remitteras patienter 
till andra regioner. 

                                                           
2 Se bilaga 1 tabell över befintliga vårdprocessgrupper. 
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I det fortsatta arbetet med en regional nivåstruktur kommer landstingsspecifika avtal 
att ha betydelse för regionen hur landstingen fortsatt väljer att hantera frågan om i vilken 
region eller landsting vården ska ges. För att regional nivåstrukturering ska ske kommer det 
att vara nödvändigt med olika typer av samverkansavtal/överenskommelser som behöver 
beslutas på en politisk nivå. 

 
2.3 Vårdens nuläge och prognoser 
Avsnittet beskriver situationen på cancerområdet för Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. 
Den är inte heltäckande för alla diagnoser. Den statistik vi presenterar här utgör en grund 
för de ställningstaganden som de kommande åren kommer att krävas för cancervården. 
Situationen skiljer sig inte från resten av landet. Prognoserna visar sammantaget på en 
stadig ökning av antalet nya cancerfall liksom på en ökning av antalet personer som 
fortsatt lever med sin cancersjukdom. 

 
2.3.1 Befolkning 
I Uppsala- Örebros sjukvårdsregion bor ca 2 miljoner invånare (dec 2014, SCB) fördelat 
på sju län, där Västmanlands län är minst med 262 000 invånare och Uppsala län störst 
med 349 000 invånare. Den totala befolkningsmängden har de senaste decennierna ökat 
något i regionen, men ökningen är begränsad till ålderskategorierna 40 år och äldre (Tabell 
1). Uppsala län avviker dock från regionen i stort, då man där ser en befolkningstillväxt i 
samtliga ålderskategorier. 

Tabell 1: Antal invånare i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen per ålderskategori. 
 

  
1984 

 
1994 

 
2004 

 
2014 

 
Ändring 

1984–2014 

< 20 år 478 415 482 887 459 101 445 157 -7,0 % 
20–39 år 523 893 513 300 462 847 488 859 -6,7 % 
40–59 år 431 650 508 673 526 848 516 977 +19,8 % 
60–79 år 378 359 353 716 366 411 449 113 +18,7 % 
≥ 80 70 707            92 795 109 540 112 940 +59,7 % 

Totalt 1 883 024 1 951 371 1 924 747 2 013 046 +6.9 % 

Källa: SCB 2015-11-17. 

 
2.3.2 Cancersjuklighet 
Antalet individer som insjuknar i en cancersjukdom ökar från år till år, såväl i regionen 
som i Sverige. Prognoser har hittills pekat på att det år 2030 kommer att vara dubbelt så 
många som får en cancerdiagnos som år 2000. Detta kan till stor del förklaras av befolk-
ningstillväxten och av att vi lever allt längre. Cancer drabbar framför allt äldre individer 
och ju äldre vi blir desto större är risken att insjukna (Figur 2). Livsstilen kan också påverka 
utvecklingen av olika cancerdiagnoser. Rökning är den faktor som har störst påverkan när 
det gäller att utveckla olika typer av cancer. Även kost, alkohol, solvanor och motion kan 
påverka uppkomst av cancersjukdom. 
 
 

 



9  

2.3.3 Incidens 
År 2013 registrerades 12 310 nya fall av invasiv cancer i Cancerregistret hos individer i 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen (Figur 2-4). Det är ungefär lika många män som 
kvinnor som drabbas av cancer, men sedan slutet av 1990-talet ses en lätt övervikt för 
antalet män (Figur 4). Förändringen för männen sammanfaller med en ökad användning 
av PSA-testning för prostatacancer, som också är den vanligaste cancerformen hos män. 
Hos kvinnor är bröst- cancer den vanligaste cancerformen. Ökningen av antalet cancerfall 
kommer att fortsätta, eftersom befolkningen blir allt äldre. De preventiva insatser som görs 
både på samhälls- och individnivå ger inte effekt de närmaste decennierna. Det är ett 
faktum som vården måste rusta sig för. 

 
2.3.4 Prevalens 
Ökad kunskap, bättre behandling och ökade möjligheter att upptäcka cancer i ett tidigt 
skede gör att allt fler som får en cancerdiagnos överlever. Det är en annan faktor som på- 
verkar hur vården är organiserad. 

Prevalensen av cancer beskriver hur många individer som vid en viss tidpunkt någon 
gång diagnostiserats med en viss cancerform. Individerna befinner sig därför i olika faser 
av sin sjukdom – allt ifrån att nyligen ha diagnostiserats, till att ha bedömts vara botad. 
Prevalensen ger ändå en uppfattning om hur många individer som hälso- och sjukvården 
behöver ha resurser för att ta om hand, och begränsar man prevalensen till de individer som 
har fått en diagnos de senaste tre åren kan antalet individer i en förhållandevis tidig och 
oftast mest resurskrävande sjukdomsfas uppskattas. I tabell 2 visas prevalensen december 
2013 för några vanliga cancerformer. 

 
 
 

Figur 2: Antal nydiagnostiserade fall av invasiv cancer per år och ålderskategori – Uppsala- 
Örebroregionen. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas. 
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Figur 3: Antal nydiagnostiserade fall per ålderskategori och län – 2013. 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas. 
 

 

 
 

Figur 4: Antal nydiagnostiserade fall av invasiv cancer per år och kön – Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. 
Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas. 

 
 

 

Tabell 2: Prevalens – antal individer som lever med en viss cancerdiagnos – i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregionen 31 december 2013. 

Cancer Män Kvinnor Totalt Totalt ≤ 3 år * 

Samtliga lägen 42 588 50 211 92 799 23 053 
Bröstcancer 85 20 851 20 936 4 263 
Prostatacancer 18 059  18 059 5 182 
Tjock- och ändtarmscancer 4 982 5 171            10 153 3 056 
Malignt melanom 3 099 3 737 6 836 1 708 
Urinblåsecancer 3 559 1 248 4 807 1 305 
Njurcancer 1 282 913 2 195 614 
Lungcancer 845         1 085 1 930                 1 031 
Äggstockscancer          1 817 1 817                    

 Testikelcancer 1 541  1 541 196 
Magsäckscancer 353 268 621 201 
Bukspottkörtelcancer 157 142 299 202 
Matstrupscancer 152 53 205 114 

Källa: NORDCAN 2016-11-19. 
* Antal individer som lever med en viss cancerdiagnos och som diagnostiserats de senaste 3 åren (2011–2013). 
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2.3.5 Behandlingsmetoder 
Den primära behandlingen vid många cancerformer är kirurgi, vilken kan kompletteras 
med t ex strålbehandling eller cytostatikabehandling. I figur 5 visas antalet patienter som 
genomgått kirurgisk behandling för några vanliga cancerformer under åren 2009-2013. 
Antalet opererade patienter överensstämmer i stort sett med antalet nyinsjuknade förutom 
vid prostatacancer. Det beror på att de primära behandlingsalternativen vid prostatacancer 
även inbegriper icke-kirurgisk behandling såsom aktiv monitorering, strålbehandling eller 
hormonell behandling. 

 
 

Figur 5: Antal patienter* som opererats per år och cancerform i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. 
Källa: Respektive kvalitetsregister. 
*För prostatacancer inkluderas primärbehandling med prostatektomi + 10 % som behandlats efter en period aktiv monitorering. 

 
 

 
2.3.6 Nya läkemedel 
De senaste åren har många nya läkemedel tillkommit, och många är under klinisk pröv- 
ning. Ett exempel är de nya läkemedlen för hematologiska maligniteter. Dessa är ofta dyra, 
med läkemedelskostnader på flera hundratusen till upp mot en miljon kronor per patient 
och år. Vissa av läkemedlen har medfört en dramatisk förbättring av prognosen för patien-
terna, t ex tyrosinkinashämmare vid kronisk myeloisk leukemi (KML) och tillägg av 
antikroppar vid lymfoproliferativa sjukdomar. 

De drastiska förändringarna kan innebära att en enda individ kommer upp i mycket 
höga läkemedelskostnader eftersom överlevnadstiden ökar. Totalkostnaden för dessa läke- 
medel hamnar trots de höga behandlingskostnaderna ändå på en relativt sett låg nivå efter-
som patientgruppen fortfarande är liten. Utvecklingen med nya dyrare, men effektivare 
läkemedel kommer troligen att fortsätta också inom andra diagnosområden. Det tillsam- 
mans med en allt längre överlevnadstid där läkemedel kan vara den avgörande faktorn gör 
att sjukvården löpande behöver göra nya prioriteringar i takt med att läkemedels-
kostnaderna ökar. 
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Tabell 3. Antal patienter* som diagnostiserats med hematologiska maligniteter i Uppsala-Örebroregio- 
nen per år 2010–2012. 

 

 
Cancer 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Lymfom 402 436 466 
Myelom 119 166 137 
Kronisk myeloisk leukemi - KML 26 21 17 
Kronisk lymfatisk leukemi - KLL 123 112 113 
Akut myeloisk leukemi - AML 73 89 90 
Akut lymfatisk leukemi - ALL 7            16 9 
Myelodysplastiskt syndrom - MDS 48 60 41 
Myeloproliferativa neoplasmer - MPN 91 62 87 

 

* Endast 16 år och äldre är inkluderade. 
 

Källa: Kvalitetsregister och regionalt tumörregister. 
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SATSNINGEN PÅ 
STANDARDISERADE 
VÅRDFÖRLOPP  

 
Regeringens intentioner att ytterligare förbättra cancervården genom den nationella 
satsningen ”Varje dag räknas” kommer att påverka arbetet med nivåstrukturering både 
på nationell och regional nivå. Sjukvårdsregionens sju landsting har alla beslutat att ingå i 
satsningen att skapa standardiserade vårdförlopp. Under 2015 utvecklades arbetsformer för 
de fem första pilotdiagnoserna; AML, prostata-, huvud-hals-, matstrupe- och magsäckscancer 
samt cancer i urinblåsa och övre urinvägarna.  

Att korta ledtider och skapa standardiserade arbetssätt över hela sjukvårdsregionen för 
cancervården är ett omfattande arbete som kommer att kräva stora resurser från 
landstingen och en nödvändig satsning från RCC som stödfunktion för det arbetet.  

 

Beslutade åtgärder 

• RCC ansvarar för samordning av sjukvårdsregionens sju landsting i arbetet med SVF. 

• Samtliga landsting i sjukvårdsregionen har anslutit sig till satsningen.  

• Samtliga landsting bör utveckla samarbetet för att erfarenheterna ska tas tillvara över hela 
sjukvårdsregionen och därigenom underlätta genomförandet av de standardiserade vårdförloppen 
under de kommande tre åren. 

 

 
3.1 Standardiserade vårdförlopp 
RCC kan konstatera att sjukvårdsregionens landsting under 2015 har arbetat målmedvetet 
för att klara uppdraget. Vi ser också att stödet från RCC behöver förtydligas och förstärkas. 
RCC presenterar här en struktur för att följa upp arbetet i landstingen under de kommande 
årens arbete med standardiserade vårdförlopp. Under 2016 ska landstingen utveckla och 
införa 13 nya standardiserade vårdförlopp. Införandet ska vara genomfört senast den 1:a 
november 2016. För 2017 respektive 2018 är inte antalet förlopp utpekat ännu.  

De redan införda och de 13 för 2016 har dessutom avgränsats till att gälla fram till start 
av behandling. Det kan därför finnas anledning att ta höjd för ett eventuellt fortsatt arbete 
med att standardisera även behandlingsförlopp, rehabilitering och palliativ vård.  
 
3.1.1 Regional stöd- och uppföljningsprocess 

• Två funktioner på RCC ansvarar för samordning av landstingens nyckelpersoner i 
arbetet med SVF. Dessa två funktioner ska:  

o rapportera till RCCs styrgrupp två ggr/termin för att ge en helhetsbild av 
sjukvårdsregionens arbete med SVF 

o delta i det nationella nätverket för SVF och återrapportera till det regionala 
nätverket för SVF 

o sprida information från den nationella nivån till landstingen det regionala 
nätverket för SVF 

3 
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o följa upp och lyfta de projektansvarigas frågeställningar till den nationella 
nivån 

Samordningsfunktionerna ska regelbundet stämma av med landstingen hur arbetet med årets 
SVF fortskrider, rapportera eventuella problem och i samarbete med RCC:s det regionala 
nätverket för SVF söka möjliga lösningar. 

• RCC ska säkra att stöd inom patologi och radiologi kommer alla landsting/regioner 
tillgodo. 

• RCC är sammankallande till möten för lärande och erfarenhetsutbyte minst en gång 
per termin för det regionala nätverket för SVF  

o projektansvariga i respektive landsting/region 
o ledtidsamordnare/kod-ansvariga 
o kommunikatörer 
o PREM-ansvariga i respektive landsting/region 
o representant från landstingens/regionernas IT-stöd 

I samband med att handlingsplaner och den årliga redovisningen som varje landsting ska ta 
fram som ett underlag till departementet för utbetalning av stimulansmedlen har RCC 
uppdraget att samordna och leverera dokumenten från samtliga landsting till socialdepar-
tementet för alla landsting i sjukvårdsregionen.  

Samordning innebär att RCC säkerställer att alla landstingen i sjukvårdsregionen genom att: 

• samtliga landsting använder den nationellt framtagna mallen för handlingsplanen  

• samtliga landsting använder den nationellt framtagna mallen för redovisningen  

• RCC sammanställer och sammanfattar de sju landstingens handlingsplaner och 
redovisningar för att ge en helhetsbild av sjukvårdsregionen arbete med de 
standardiserade vårdförloppen 
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PATIENTERNAS 
STÄLLNING 

 
Avsnittet omfattar kriterierna 4:3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård och 4:4 
Patientens ställning i cancervården, i den nationella cancerstrategin SoU 2009:11. 

I arbetet med att utveckla cancervården är kriteriet att stärka patientens ställning en 
central del. Möjligheten för både patienter och närstående att påverka, att förstå skeenden i 
den egna vården liksom att få stöd både när det gäller fysisk och psykosocial rehabilitering 
är mycket betydelsefull. Rapporten 2012:5

3 från Myndigheten för vårdanalys understryker 
vikten av att möjliggöra för patienterna att vara medaktörer i sin egen vård. Rapporten ta- 
lar också om att patienter ska ha möjlighet att påverka beslut på policynivå liksom direkta 
beslut som rör vårdens utveckling. RCC:s uppgift är att driva och stötta patientmedverkan 
på alla nivåer. 

 
4.1 Patientmedverkan i vårdens utveckling 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Samtliga vårdprocessgrupper ska erbjuda patientföreträdare som i första hand representerar 
patientföreningar plats i gruppen. 

• RCC ska gemensamt med patient- och närståenderådet utvärdera data i PREM4 för 
utvecklingsarbeten i vården. 

• Patient- och närståenderådet och patientrepresentanter i vårdprocessgrupperna ska erbjudas 
utbildning i att tolka och förstå registerdata. 

• Patient- och närståenderådet ska bevaka patientperspektivet även när det gäller strukturella och 
organisatoriska frågeställningar. 

• Patient- och närståenderådet ska utgöra remissorgan för nationella vårdprogram. 

• Patient- och närståenderådet ska årligen utvärdera hur väl RCC tar tillvara rådets kompetens och 
tillsammans med RCC vidareutveckla rådet som ett stöd för RCC i arbetet med att stärka 
patientens ställning. 

• RCC ska i samarbete med landstingen prova och utvärdera modeller för direkt patientmedverkan i 
förbättringsarbete inom cancervården. 

 
 

 

Alla vårdprocessgrupper ska ha patientrepresentation. I de diagnoser där det kan vara 
svårt att finna patienter som regelbundet kan delta i vårdprocessgruppens arbete kan  
exempelvis anhöriga delta i arbetet för att patient- och anhörigperspektivet ska tas med 
i arbetet med vårdprocesser eller revideringar/anpassningar av nationella vårdprogram 
till den regionala nivån. 

Patient- och närståenderådets samt patientrepresentanternas kunskap om hur man 
tolkar och förstår data i kvalitetsregister samt vilken information som kan hämtas från 
respektive kvalitetsregister behöver stärkas för att de också ska kunna delta aktivt i 
utvärdering av data om hur patienterna upplever vården och behandlingen. Det är ett sätt 

                                                           
3 Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. 
4 Patient Reported Experience Measures (PREM) 

4 
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att ta vara på patientperspektivet på vilka åtgärder som bör prioriteras för att förbättra vård 
och behandlingssituationer. 

Patient- och närståenderådet är en viktig funktion för att driva frågor på policynivå, se 
till att informationen om arbetet med cancerstrategin når ut till patientföreningar i 
hela regionen, att patientrepresentation finns i vårdprocessgrupper och att vara RCC:s 
stöd i att bevaka patientperspektivet i projekt och olika typer av planer som RCC tar 
fram för den regionala nivån. 

För att patienterna ska få bättre möjlighet att påverka sin egen vård ska landstingen 
pröva och/eller utveckla modeller för hur man på ett strukturerat sätt kan ta tillvara deras 
erfarenheter och kompetenser, främst när det gäller omhändertagande och bemötande. En 
möjlig modell är 4-stegsmodellen som utarbetats i VG-regionen. Målet är att patienterna 
ska känna ökad delaktighet och veta vad som kommer att hända under behandlingen, hur 
det kan påverka dem och om de själva kan påverka sitt eget mående. 

 
4.2 Patientmedverkan i den egna vården 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Samtliga sju landsting ska under 2015 ha fattat beslut om, och till RCC redovisat en plan* för 
införandet av kontaktsjuksköterskor. Med åtgärdsplan om landstinget inte klarar detta förrän under 
2016. 

• Från 2016 ska alla cancerpatienter i sjukvårdsregionen (härefter alla patienter) ha tillgång till en kon- 
taktsjuksköterska. 

• Alla patienter ska erbjudas en individuell vårdplan. Planen ska förutom behandlingsinformation 
också innehålla individuellt anpassade cancerrehabiliterande åtgärder. 

• Alla patienter och närstående ska informeras om rätten till förnyad bedömning. Rutiner för hur perso- 
nalen förmedlar informationen om patientens rätt till förnyad bedömning ska finnas tillgängliga i 
samtliga landsting från ingången av 2016. 

 

 
Landstingen ska formulera en plan för hur arbetet med att införa kontaktsjuksköterskor för 
samtliga cancerpatienter ska gå till. Arbetet ska vara genomfört under första halvåret 2015. 
* Planen ska visa hur man avser att lösa frågan med tillgången till kontaktsjuksköterska 
för alla patienter om man anser att man inte kommer att klara det under 2015. 

”Min vårdplan” ska införas i regionen för alla cancerpatienter senast under 2016. 
Planen ersätter inte den individualiserade information som varje patient måste ha, 
dokumentet syftar i stället till att medvetandegöra vilken typ av information som är 
absolut nödvändig för att patienten själv ska förstå sin situation och vad hen har rätt att få 
information om. 

Patient- och närståenderådet efterfrågar information/utbildning för att varje patient ska 
förstå vad ”just min” cancerdiagnos är och innebär. All information ska därför lämnas 
både muntligt och skriftligt för att patienter och närstående ska kunna repetera informa-
tionen och få möjlighet att utifrån densamma formulera frågor till kontaktsjuksköterska 
eller läkare. 

Införandet av ”Min vårdplan” ska följas upp på landstingsnivån. 
De sju landstingen bör aktivt arbeta för att hitta digitala lösningar för att underlätta 

både för patient/närstående och vårdgivare att kommunicera via ”Min vårdplan”. 
Personalens kunskap om rätten till förnyad bedömning liksom om fast vårdkontakt ska 

säkerställas och dokumenteras. 
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4.3 Cancerrehabilitering och palliativ vård 
 

 

Beslutade åtgärder 

• Alla patienter ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt. 

• Individuellt anpassad cancerrehabilitering ska erbjudas alla patienter med behov av rehabiliterande 
åtgärder, under pågående behandling liksom under uppföljningen. 

• Under 2016 ska vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering presentera arbetet med att 
kartlägga och definiera behovet av regiongemensamma rehabiliteringsresurser. Uppdraget ska 
rapporteras till RCC. 

• Psykosocialt stöd som en del av cancerrehabilitering ska erbjudas alla patienter och närstående vid 
behov, oavsett diagnos eller ålder. Kontaktsjuksköterskan ska kunna förmedla kontakt när ett utökat 
behov av psykosocialt stöd uppstår. 

• Palliativa råd ska vara införda i alla landsting under 2015 i de fall där så inte skett  bildas palliativa 
råd under 2016. Huvudmännen ska genom särskilda avtal ta ett aktivt ansvar för barn och 
ungdomars (under 18 år) palliativa vård, både i hemmiljö och i vård- miljö. 

• Landstingen ska också följa upp de sex indikatorerna i Socialstyrelsens kunskapsstödför palliativ 
vård. 

 
 

 
Patienter och närstående ska oavsett diagnos och bostadsort erbjudas cancerrehabili-

tering under pågående behandling likaväl som under uppföljningsfas/palliativ vårdfas. Det 
psyko- sociala stödet är en av de cancerrehabiliterande åtgärder som både patienter och 
närstående ska erbjudas. Rehabiliteringsplanen ska vara individuellt anpassad och ingå i 
Min vårdplan.  

Den regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering har fått i uppdrag att under 
2014 kartlägga och definiera behoven av regiongemensamma resurser. Utredningen startade 
dock inte förrän 2015. Uppdraget kan visa på vilka specialistfunktioner som vi särskilt 
behöver samverka kring. Det kan till exempel handla om sexologer eller sjukgymnaster med 
särskild kompetens kring komplikationer efter kirurgisk behandling. När kartläggningen är 
klar behöver beslut fattas vilka resurser som sjukvårdsregionen ska ta ett gemensamt ansvar 
för, var dessa resurscentra ska finnas och hur finansiering av dessa ska ske.  

Två viktiga förutsättningar för att utjämna skillnader i praxis för palliativ vård är sam- 
verkan mellan kommun och landsting samt möjligheter till rättvisande jämförelser. För 
bättre samverkan mellan kommun och landsting måste landstingen och kommunerna sluta 
överenskommelser för den palliativa vården och inrätta palliativa råd med rådgivande funk- 
tion till ledning och verksamheter. 

De palliativa rådens uppdrag att stärka samverkan mellan kommuner och landsting 
syftar till att alla patienter oavsett ålder ska kunna omhändertas på ett professionellt och 
värdigt sätt. Det innebär att även barn och ungdomar under 18 år ska kunna få möjlighet 
till ett omhändertagande i hemmet inför livets slut. Att den palliativa vården fungerar på 
ett likartat sätt i hela regionen är viktigt, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. 
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4.4 Stöd till närstående 
 

 

Beslutade åtgärder 

• Respektive landsting ska säkra att både barn och vuxna som närstående till cancerpatienter får sina 
behov av råd, stöd och information tillgodosedda. 

• RCC ska finansiellt stödja arbetet med webbplatsen ”nära cancer” för att stödja barn som närstående till 
cancer- patienter.  

• Landstingen ska under 2015 påbörja att utveckla samarbetet med patientnämnderna i regionen för 
att följa upp brister i behandling och bemötande inom cancervården. 

 
 

 
Regionens landsting ska ta fram rutiner för att säkerställa att barn liksom vuxna som när- 
stående får sina behov av råd, stöd och information tillgodosedda. Föräldrar till minder- 
åriga barn kan ha behov av stöd i sitt föräldraskap för att kunna bemöta barnens oro och 
funderingar på ett bra sätt, liksom information om vilket stöd och vilka resurser som finns 
tillgängliga för familjen. 

Landstingen ska också utveckla samarbetet med patientnämnderna i regionen för att 
följa upp brister i behandling och bemötande inom cancervården. Patientnämnderna rap- 
porterar till de lokala cancerråden utifrån frågeställningar som cancerråden formulerar. 

 
4.5 Nationell samverkan 
RCC Uppsala Örebro samverkar med övriga RCC i frågor som rör kontaktsjuksköterskor, 
arbetet med PREM5, utbildningsfrågor för patientrepresentanter samt i det nationella nät- 
verket för cancerrehabilitering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 Patient Reported Experience Measures (PREM). 
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VÅRDENS STRUKTUR 
Avsnittet är uppdaterat december 2015 efter SVN beslut om gyn och urologisk cancer 

 
Avsnittet omfattar kriterierna 4:2 Vårdprocesser och 6:3 Nivåstruktur i den nationella 
cancerstrategin SoU 2009:11. 

Arbetet med att skapa ännu bättre kvalitet och högre patientsäkerhet samt att underlätta 
för forskning och utveckling inom cancervården är ett viktigt uppdrag för sjukvårds-
regionen. Det innebär inte bara att säkra cancervårdens utveckling på ett positivt sätt, 
regionen måste också ligga i framkant när den nationella nivåstrukturen ska genomföras. 

Nivåstrukturering inom vården avser såväl decentralisering av åtgärder och resurser som 
koncentration av viss vård till färre enheter. Patientfokuserade och rationella beslut om 
nivåstrukturering förutsätter att sjukvårdsorganisationen har definierat patientens hela 
vårdprocess. 

 
5.1 5.1  Plan för arbetet med nivåstruktur i Uppsala-Örebro 

sjukvårdsregion
 

Beslutade åtgärder – uppdatering inför 2016 

• De regionala vårdprocessgrupperna ska definiera vårdprocessen ur ett patientperspektiv för 
respektive diagnos. Arbetet ska vara klart i samtliga grupperingar tidig höst 2016. 

• Utredning och beslut om regional och lokal nivåstrukturering ska hanteras enligt modellen i figur 6 
nedan. 

• Landstingen ska under 2016 genomföra den beslutade regionala nivåstrukturering av, kolorektal-, 
gynekologisk- och urologisk cancer.6

 

• Processledarna ska ges möjlighet att avsätta 20 procent arbetstid för uppdraget. 

• Övriga vårdprocessgrupper ska under 2016 ta fram underlag för regional nivåstrukturering för 
respektive diagnoser för beslut i samverkansnämnden hösten 2016. 

• Samverkansnämnden ska årligen följa upp resultaten av nivåstruktureringsarbetet genom RCC 
verksamhetsberättelse och redovisning vid SVN:s möte i juni och december med start 2016.  
 

 

 
För att diskussioner och beslut om nivåstrukturering ska ske på ett strukturerat sätt ska 
sjukvårdsregionen använda sig av nedanstående arbetssätt (figur 6), enligt tidigare beslut i 
samverkansnämnden. Modellen är en anpassning till regionala förhållanden, utgående från 
den modell som används för nationell nivåstrukturering. 

 
5.1.1 Vårdprocessernas betydelse för nivåstruktureringsarbetet 
Vårdprocessgruppernas arbete med att utveckla vårdprocesser är centrala för sjukvårds-
regionens nivåstruktureringsarbete. De regionala processledarna måste beredas möjlighet att 
arbeta 20 procent av ordinarie arbetstid med uppdraget. Enligt beslut i SVN finansieras 
detta av respektive landsting. RCC fortsätter att öronmärka en del av de statliga medlen för 
att stötta arbetet.  Senast under tidig höst 2016 ska samtliga vårdprocessgrupper ha 
genomfört arbetet med att beskriva en regional vårdprocess ur ett patientperspektiv. 

                                                           
6 Se bilaga 4. 

 

5 
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Figur 6: Handläggning för att nå regionala överenskommelser om nivåstrukturering inom Uppsala- 
Örebroregionen. 

 
 

 
5.1.2 Processen för nivåstrukturering (figur 6) 
För att arbetet med att skapa en nivåstruktur som säkrar en ännu bättre cancervård för 
patienten ska bedrivas på samma sätt oavsett diagnos har SVN beslutat att anta den process 
som presenteras nedan i åtta steg. Den återfinns illustrerad som figur 6 ovan. 

 
1. Förslag 
RCC har samverkansnämndens uppdrag att bedöma de förslag som kommer in till RCC. I 
ett första steg bedömer RCC:s tjänstemän relevansen i förslagen och prioriterar desamma. 
Därefter överlämnas de prioriterade förslaget/n till RCC styrgrupp. Samverkansnämndens 
AU informeras samtidigt om frågeställningen. Styrgruppsmedlemmen för frågan till det 
egna landstinget för förankring hos politiska företrädare. 

Förslagsställare  kan  vara: samverkansnämnden, landstingsstyrelse, verksamhetschef, vård- 
programgrupp, RCC, patientföreningar. En relativt sett öppen förslagsprocess där även 
patientföreningar ges möjlighet att påverka vårdens strukturer är i enlighet med den 
nationella cancerstrategins ambitioner att öka patienternas delaktighet och inflytande. 
Beredningen av förslagen sker med hög professionalitet och kraven på relevans är höga. 

Förslagen måste bygga på fakta hämtat från kvalitetsregister, PREM/PROM-mätningar, 
annan statistik eller dokumentation som kan visa på behovet av att förändra vårdens 
struktur inom ett specifikt område. Ett enskilt särintresse kan aldrig motivera en process 
för att helt eller delvis nivåstrukturera en vårdkedja. 

1. FÖRSLAG 
Lokalt cancerråd
Patientförening

Landsting 
RCC 

 
 
 
Reg. arbetsgrupp VP 

2. DEL I BEREDNING 

LD 
Lokalt cancerråd
Specialitetsråd
Patientråd 

RCC 
har uppdraget att
bedöma relevans
och prioritera möjliga
förslag 

3. BEREDNING 

4. REMISS  

4a. Remissorgan; Lokalt cancerråd, 
Vp-grupper, Patientråd, Specialitets-
råd, landstingens tjm.ledning 

6. INRIKTNINGSBESLUT I 
 

7.landstingen tar ställning till 
inriktningsbeslutet 

 
 
8. AVTAL OCH GENOMFÖRANDE 
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2. Del i beredning 
Samverkansnämndens AU och RCC kommunicerar löpande. För att både politiska och 
tjänstemannaledningar tidigt ska involveras i frågor som rör nivåstruktur i sjukvårds-
regionen informeras beredningsgruppen löpande från start av ett ärende. Berednings-
gruppen är också RCC:s motpart när ärendet ska tas upp i AU för beslut. RCC styrgrupp 
ska involveras i processen redan från start, de ska, som beredningsgruppen ges tillgång till 
samma information för att kunna säkra att tjänstemannaledning löpande kommunicerar om 
ärendet.  Styrgruppen blir därmed garanten för att landstingen blir delaktiga i den bered-
ning som sker mellan RCC, vårdprocessgrupperna och specialitetsråden. Denna kommuni-
kativa process startar i samband med att RCC har prioriterat och bedömt vilka tillstånd som 
bör vara föremål för nivåstrukturering, och pågår kontinuerligt genom hela processen. 

 
3. Beredning 
När Samverkansnämnden eller AU ger klartecken för fortsatt handläggning av förslagen får 
aktuell vårdprocessgrupp uppdraget att bereda frågan inom en bestämd tidsram. I detta 
ingår förankring i respektive landsting och med berörda specialitetsråd. Från RCC erbjuds 
stöd av ett team med sjuksköterska, statistiker och handläggare. Efter avslutad beredning 
lämnas underlaget till RCC. 

 
4. Remissförfarande 
Efter avstämning med RCC:s styrgrupp, beredningsgrupp och AU skickas underlaget på 
remiss till lokala cancerråd, patientråd och specialitetsråd samt landstingens tjänste-
mannaledningar. I remissunderlaget ska också frågan ställas om vilka verksamheter som 
anser sig kunna utföra den aktuella vårdinsatsen med de krav som är uppställda. 

 
5. Rekommendation 
Efter att RCC har tagit del av remissvaren och vid behov justerat förslaget, formulerar RCC 
en beslutsrekommendation om regional nivåstrukturering inom en viss diagnos. RCC 
styrgrupp beslutar att förslaget förs till SVN:s beredningsgrupp för vidare beslut i SVN:s 
AU. Efter AU:s klartecken lyfts ärendet i samverkansnämnden. Förankring i landstingen i 
ärendet sköts av styrgruppen, vårdprocessgrupper och specialitetsråden.  

 
6. Inriktningsbeslut i samverkansnämnden 
Samverkansnämnden antar inriktningsbeslut som rekommenderar landstingen att följa 
förslagen. 

 
7. Landstingens beslut 
Landstingens egna beslutsorgan fattar beslut om att följa rekommendationen. 

 
8. Avtal och genomförande 

Vid beslut om nivåstrukturering som kräver större förändringar i organisation och mottagande 
av patienter mellan landsting kommer avtal att krävas mellan landstingen: 

• Avtalen ska reglera tidsramar för genomförande av beslut. 
• Avtalen ska reglera på vilket sätt finansiering styr patientflöden inom en viss diagnos- 

grupp. 

• Avtal kan också reglera i vilken utsträckning specialistkompetens kan arbeta på fler 
kliniker i fler landsting än hemmaklinik. 
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• Avtal kan också slutas angående hur medicinteknisk utrustning ska kunna nyttjas 
gemensamt av flera landsting. 

När avtalen inom ett område är klara startas arbetet av berörda landsting och verksamheter 
för att genomföra beslut om nivåstrukturering. 
 
5.2 Den nationella nivåstrukturen på regional nivå 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Processledarna för de diagnoser som föreslagits för nationell nivåstrukturering ska presentera 
förslag på hur vård och behandling ska samordnas i regionen 

• RCC i samarbete med de processledare som hanterar övriga förslag för nationell nivåstruktur ska 
under 2016 presentera ett underlag för samråd och beslut i Samverkansnämnden om hur övriga 
diagnoser som föreslagits för nationell nivåstrukturering ska hanteras regionalt. 

 
 

5.2.1 Strategisk planering för den nationella nivåstruktureringen  
Samverkansnämnden har gett RCC uppdraget att ta fram en strategisk plan för hur sjuk- 
vårdsregionen ska förbereda sig för diskussioner kring diagnoser som är aktuella för 
nationell nivåstruktur. Det innebär att de aktuella processledarna tillsammans med den 
regionala processamordnaren bedömer möjligheterna och föreslår hur cancervården kan 
nivåstruktureras regionalt för de nationellt föreslagna tumörtyperna. 

Sjukvårdsregionen har två universitetssjukhus och det innebär att man måste skapa 
möjligheter att kunna samverka och fungera som ett centrum för flera av de nationellt 
föreslagna diagnoserna. 

I sjukvårdsregionen bedrivs vård och behandling på flera sjukhus och i flera landsting 
när det gäller de diagnoser som nu föreslås för nationell nivåstrukturering: buk- samt 
muskuloskelettala sarkom, analcancer, vulvacancer och matstrupscancer. Ytterligare 
diagnoser som behandlats av nationella sakkunniggrupper för eventuell nationell nivå-
strukturering är lever- gallvägscancer, cancer i bukspottkörteln, ovarialcancer, njurcancer, 
blåscancer, testikelcancer och cancer i magsäcken. Aktuell tabell över de diagnoser/åtgärder 
som föreslås återfinns på cancercentrum.se7. 

Ur ett patientperspektiv är det nödvändigt att sjukvårdsregionen samordnar verksamheten 
som rör de nationella diagnoserna. Genom att göra detta samlar vi kompetensen och kan på 
ett bättre sätt se till att patienten får tillgång till bästa möjliga vård. Vi bidrar dessutom till att 
den nationella nivåstrukturen kommer att bygga på väl fungerande enheter och nätverk. 

 
 

5.2.2 Nationell samverkan 
Den regionalt ansvariga för stödet till sjukvårdsregionens processledare medverkar med 
övriga RCC i det fortsatta arbetet med den nationella nivåstruktureringen. 
 
 
 

 

                                                           
7 www.cancercentrum.se/globalassets/bilder/vara-
uppdrag/nivastrukturering/tabell_pagaende_arbeten_25jun15_750px.jpg 
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5.3 Uppföljning av arbetet med nivåstrukturering 
 

 

Beslutade åtgärder 

• Landstingen ska löpande ta fram handlingsplaner för hur arbetet med nivåstruktureringen enligt vård- 
programgruppernas förslag ska ske. 

• Uppföljning av planen ska redovisas årligen till RCC. 

• Utvecklingen ska följas i kvalitetsregister. 
 

 

 
Handlingsplanerna för arbetet med den regionala nivåstrukturen ska rapporteras till RCC i 
december varje år med start 2015. RCC ska bidra med stöd i arbetet med rapportering 
exempelvis i form av statistiska uppgifter. RCC sammanställer och överlämnar en rapport för 
samtliga sju landsting till samverkansnämnden, vid vårens andra möte efterföljande år. 

Genom rapporteringen ges beslutsfattarna möjlighet att få en samlad bild av utveck-
lingstakten och läget i hela sjukvårdsregionen. Det ger också en möjlighet att skapa en 
bild av hur patienterna får tillgång till den allra bästa vården. Rapporten ska användas för 
att driva på arbetet med att skapa den nivåstruktur som för Uppsala-Örebro sjukvårds-
region ger individer med cancersjukdomar den allra bästa vården. 
 
5.3.1 Uppföljning av beslutad nationell nivåstrukturering  
Samverkansnämnden ansvarar för uppföljning av landstingen/regionernas genomförande av 
nivåstrukturering enligt avtal och beslut. Uppföljningen ska ske årligen. RCC tar fram 
underlag för uppföljningen genom att sammanställa landstingens årliga rapporter om 
genomförandet. Beslutet att region Örebro län är ett av två nationella centra kan inte följas 
upp vid årsskiftet 2015/2016. Inrapportering till kvalitetsregister saknas fortfarande och 
kommer därför att avrapporteras senast årsskiftet 2016/17 

 
5.4 Gemensamma satsningar på tung medicinteknisk utrustning 
Det kan finnas fördelar att gemensamt i sjukvårdsregionen upphandla och besluta om 
placering av viss medicinteknisk utrustning. För det behöver de sju landstingen en gemen- 
sam struktur. Principen omfattar hur vi tar beslut om att upphandla och att införa sådan 
medicinteknisk utrustning som exempelvis kirurgisk robot, PET-CT och strålapparatur. 
Modellen kan användas för andra sjukdomsområden än cancervården. 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Samverkansnämndens AU i samarbete med beredningsgruppen ger RCC i uppdrag att utreda 
cancervårdens behov av tung medicinteknisk utrustning, när behov uppmärksammas. I direktiven 
till RCC ska ingå att utredningen ska innehålla tidsperspektiv för investeringarna och förslag till hur 
landstingen ska fördela ansvaret. 

 
 

 
Den medicinsktekniska utvecklingen går snabbt. Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen 
behöver därför en långsiktig plan för samverkan kring medicinteknisk apparatur. En sådan 
plan behövs också för att anpassa behoven inför kommande nivåstrukturering, både nationellt 
och regionalt. För att underlätta och driva arbetet med nivåstruktur på ett mer effektivt 
sätt behöver Uppsala-Örebro sjukvårdsregions sju landsting hitta modeller för vilka 
satsningar som ska göras var och när, när det gäller tung medicinsk utrustning. Genom att 
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samverkansnämnden säkerställer att landstingen inte överdimensionerar behovet av 
exempelvis PET-CT, robotar eller strålapparatur i förhållande till patientunderlaget kan 
sjukvårdsregionen också uppdatera utrustningen med en högre kostnadseffektivitet när 
satsningen görs gemensamt. 

Principen ska omfatta hur vi tar beslut om att upphandla och införa sådan medicintek- 
nisk utrustning som kirurgisk robot, PET-CT och strålapparatur. 



25  

KOMPETENS- 
FÖRSÖRJNING 

 
Avsnittet omfattar kriteriet 5:1 Utbildning och kompetensförsörjning i den nationella can- 
cerstrategin SoU 2009:11. Kriteriet säger att RCC ska utforma och implementera en utbild- 
nings- och kompetensförsörjningsplan för sjukvårdsregionens cancervård. 

Fokus på detta avsnitt ligger på att skapa förutsättningar för att sjukvårdsregionen ska 
börja diskutera hur man kan samverka kring rekryteringsfrågor och att föreslå en modell 
för hur kompetensutveckling kan bidra till att behålla befintlig personal och samtidigt 
underlätta nyrekrytering. 

Modellen är framtagen i samarbete med specialitetsrådet för patologi. Avsikten är att 
efter vunna erfarenheter generalisera modellen till andra specialiteter. 

 
6.1 Utbildningsplan 

 
 

Beslutade åtgärder 

• RUR (Regionala utbildnings- och kompetensförsörjningsrådet) ska i samverkan med RCC initiera 
och samordna följande utbildningar efter nationella/regionala direktiv: 

- kontaktsjuksköterskeutbildning 

- forskningssjuksköterskeutbildning 

- onkologsjuksköterskeutbildning 

- BMA och cytodiagnostiker 

• Landstingen ska under de närmaste tre åren utbilda kontaktssjuksköterskor för att cancerstrategins 
krav att alla patienter ska ha en kontaktsjuksköterska säkras. 

 
 

 
RUR är sjukvårdsregionens centrala aktörer när det gäller att initiera, driva och samordna 
uppstart av utbildningar. Deras uppdrag inom cancervården är att samordna och realisera 
de utbildningar som anges i beslutspunkterna. En viktig uppgift är att säkra att utbildning- 
arna drivs på ett sådant sätt att de har samma kvalitet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som 
resten av landet. RCC och RUR är samarbetspartners i dessa frågor. 

I avsnittet om patienternas ställning finns beslutspunkter om att landstingen ska säker- 
ställa att varje cancerpatient får tillgång till en kontaktsköterska. För att det ska vara möjligt 
behöver landstingen också utbilda kontaktsjuksköterskor så att alla patienter ska kunna 
mötas av sjuksköterskor med samma kompetens i hela regionen. 

6 



26  

6.2 Generell rekryteringsstrategi i fem moduler 
 

 

Beslutade åtgärder 

• RUR ska tillsammans med ansvariga i landstingen utarbeta förslag på hur man kan samverka kring 
rekryteringen av bristspecialiteter för att komma till rätta med den sneda fördelningen och bristen. 
För detaljerade beslut kring detta, se respektive avsnitt. 

• RUR i samverkan med HR-funktionerna i respektive landsting ska föreslå hur avtal mellan lands- 
tingen kan se ut när det gäller att dela på särskilda bristfunktioner. 

• Specialitetsråd med koppling till cancervården8 ska i enlighet med förslagen i de fem modulerna 
för patologin, analysera behoven och föreslå nya arbetssätt för att förändra hur kompetenserna 
inom respektive område används. I uppdraget ligger också att se över förutsättningarna för 
kunskaps- överföring mellan olika yrkeskategorier och vad som krävs för att den ska kunna 
genomföras.9

 

 
 

 
Uppdraget till RUR innebär att tillsammans med specialitetsråd, vårdprocessgrupper och 
landstingens HR-funktioner analysera och föreslå strategier för hur Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregionen kan samverka kring bristspecialiteter på ett sådant sätt att vi tillförsäkrar 
patienterna en god och säker vård med högsta möjliga kvalitet. 

Planen för kompetensförsörjning bygger på en för sjukvårdsregionen ny och gemensam 
modell för kompetensförsörjning. Modellen syftar till att skapa system för att attrahera nya 
sökanden till cancervården och behålla samt hitta utvecklingsmöjligheter för flera yrkeska- 
tegorier inom området. Modellen består av fem moduler, med patologi som pilotområde 
som kommer att generaliseras till andra specialitetsområden. 

 
6.2.1 Modul 1: Kompetensutveckling specialistläkargruppen (patologi) 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Specialitetsrådet för patologi ska innan utgången av 201510 utreda och presentera hur en 
regional ”CME-modell” ska se ut. 

• Specialitetsrådet för patologi ska innan utgången av 2016 beskriva och konkretisera hur extern 
hospitering i tjänsten ska fungera i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. 

• Specialitetsrådet för patologi ska arrangera årliga regiondagar, i första hand avseende uppdatering/ 
implementering av vårdprocess. 

• Landstingen ska tillsammans med universiteten säkra att goda forskningsmöjligheter kan erbjudas, 
oavsett placering, till exempel genom delade tjänster. 

 
 

 
En regional CME-modell ska skapa en poängmodell som ger en tydlig struktur för kompe- 
tensutveckling. Inspiration till den regionala modellen kan hämtas ur den internationella 
CME-modellen. 

Extern hospitering skulle kunna underlätta vid nyrekrytering men förmodas också bidra 
till att patologerna väljer att stanna längre i sjukvårdsregionens landsting. Det innebär att 
de efter ett visst antal år kan få möjlighet att under en längre period inhämta ny kunskap 
vid framstående sjukhus i andra länder. 

 

                                                           
8 Gynonkologi, urologi,och onkologin är definierade som kompetensområden med specialitetsbrist 
9 Se bilaga 5 
10 Inväntar rapport januari 2016 
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Utgångspunkten för båda uppdragen (CME-modell och extern hospitering) ska vara att 
presentera förslag som kan leda till regionala rekommendationer och överenskommelser 
som ska syfta till att alla sju landsting har samma upplägg för kompetensutveckling inom 
specialiteten. 

Specialitetsrådet ska arbeta för att patologin återupptar regiondagar för att stärka nät- 
verket och säkra implementering av nationella riktlinjer och vårdprocess. 

Landstingen ska samverka med universiteten för att säkra att goda forskningsmöjlig-
heter kan erbjudas oavsett placering. Det kan ske genom delade tjänster. Forsknings-
möjligheter finns med som ett generellt behov i alla delar av cancervården, så besluts-
punkten är av generell karaktär och inte specifik för patologin eller en enskild yrkesgrupp. 

 
6.2.2 Modul 2: Rekrytering av ST-läkare till regionen (patologi) 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Specialitetsrådet ska initiera/driva diskussioner nationellt med SKL och Socialstyrelsen om 
möjligheterna för att tidigt nischa sig mot specialiserad klinisk diagnostik (neuropatologi, 
hematopatologi och dermatopatologi). 

• RUR ska via lärosäten utreda möjligheterna att skapa forskningsanknuten ST. 

• Huvudmännen ska rekommenderas att inrätta ST- tjänster i nivån 1 ST per 2 specialister under de 
närmaste fem till tio åren. 

• Landstingen ska lyfta upp den regionala patologskolan som ett komplement till annan kompetensut- 
veckling. 

 
 

 
Verksamheten går mot en allt tydligare subspecialisering utan att det skapats några formella 
subspecialiteter. 

Subspecialisering skulle därför behövas tidigare under specialistutbildningen för pato- 
loger. Det skulle förkorta tiden fram till specialistexamina för specifika områden som 
dermatopatologi och neuropatologi. Genom att lyfta frågan om subspecialisering på 
nationell nivå kan regionen göra sig synlig i debatten och bli en attraktiv arbetsgivare för 
ST-läkare. Forskningsanknuten ST är ett led i att underlätta rekrytering av nya specialister, 
liksom förslaget om att inrätta en ST per två specialister som innebär en ökad möjlighet att 
behålla kompetens i paritet med behovet under de närmaste fem till tio åren. 

Patologskolan var tidigare framgångsrik och behöver därför återupptas som ett komple- 
ment till annan kompetensutveckling. 

 
6.2.3 Modul 3: Utbildning av och kompetensöverföring till andra 
yrkeskategorier än läkare (patologi) 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Landstingen ska införa utbildningsförmåner för biomedicinska analytiker (BMA) och cytodiagnostiker 
som är jämförbara med förmånerna vid specialistsjuksköterskeutbildning eller liknande utbildningar 
för specialistsjuksköterskor. 

• Landstingen ska inrätta specialisttjänster för BMA och cytodiagnostiker, motsvarande specialistsjuk- 
skötersketjänster. 

• Landstingen ska arbeta tillsammans med universiteten för att säkra forskningsmöjligheter för BMA 
och cytodiagnostiker oavsett placering, till exempel genom delade tjänster kombinerat med verk- 
samhetsutvecklingsansvar. 
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• Specialitetsrådet i patologi ska utreda möjligheterna till betald extern hospitering och formaliserad 
kompetensutveckling för BMA och cytodiagnostiker i sjukvårdsregionen enligt samma modell som 
för patologer. 

• Via representation i det nationella nätverket som startats av SKL för verksamhetschefer inom pato- 
login, ska regionen driva frågan om en nationell översyn av utbildning för obduktionstekniker samt 
utredning om legitimation för yrkesgruppen. 

 
 

 
Behovet av avancerade BMA och cytodiagnostiker är stort inom patologin och det finns ett 
behov av att kunna delegera arbetsuppgifter till yrkesgruppen. För att säkra masters- 
utbildningen i klinisk laboratoriemedicin vid Örebro universitet behövs åtgärder som 
lyfter BMA och cytodiagnostiker till en egen specialitet i regionen. Yrkeskategorierna 
måste också kunna erbjudas forskningsmöjligheter, exempelvis som delade tjänster där det 
också ingår ett verksamhetsutvecklingsansvar. 

Långsiktiga strukturer för kompetensutveckling ska införas även för andra yrkeskate- 
gorier än läkargruppen. Därför behöver exempelvis möjligheterna till extern hospitering 
liksom mer formaliserade modeller för årlig kompetensutveckling utredas på samma sätt 
som för specialistläkargruppen. 

När SKL via nätverket för verksamhetschefer inom patologin initierat en nationell över- 
syn av utbildning för obduktionstekniker bör Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen 
representeras i utredningsarbetet. 

 
6.2.4 Modul 4: Utlandsrekrytering (patologi) 

 
 

Beslutade åtgärder 

• RCC:s styrgrupp ska utse* ett landsting som ska stå för regional samordning och samfinansiering 
av utlandsrekrytering av specialistfunktioner inom cancerområdet. 

• Specialitetsrådet för patologi ska ta fram en modell för introduktion för utlandsrekryterade patologer. 
Uppdraget ska redovisas senast december 2016. 

• Specialitetsrådet ska via regional representation i det nationella nätverket för patologin verka för att 
Socialstyrelsens bedömning av utlandsrekryterade patologer baseras på både yrkeserfarenhet och 
utbildning så att specialistbevis kan utfärdas snabbare. 

 
 

 
Det finns ett behov av att samordna den utlandsrekrytering som sker inom Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion. Regionen måste hitta sätt att finansiera utlandsrekrytering så att det inte 
blir ett hinder för att bemanna de olika bristspecialiteterna. Med samfinansiering och sam- 
ordning om placering kan resurserna fördelas på ett bättre sätt för verksamheterna. 
*Beslutet ligger ett år efter eftersom uppdraget delades ut i originalversionen av utvecklings-
planen för sjukvårdsregionen och bör därför skyndas på under 2016.  

Introduktionen för utlandsrekryterad personal bör vara individuellt anpassad till den 
rekryterades erfarenhet. Modellen för introduktion ska innehålla strategier för detta, och 
även för hur extern kompetensutvärdering11 ska organiseras för att specialistexamen för 
icke EU-EES-specialister ska kunna utfärdas. Den ska också säkra att hemmakliniken inte 
utför kompetenstesten, utan att en neutral part föreslår de kompetensutvecklingsinsatser 
som krävs.  

                                                           
11 Med det avses hur regionen sjukvårdsregionen organiserar kontrollen av kompetensnivån för icke 
EU-EES specialister. 
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De nuvarande kraven för specialister inom patologin med lång erfarenhet som kommer 
från andra länder blir ett problem när specialistbevis ska utfärdas. De specialister med 
svensk utbildningsbakgrund som har liknande erfarenhet och kompetens har inte genom-
fört den typ av kvalitetsarbete som berörda myndigheter kräver av utlandsrekryterade. Det 
kräver fortsatt samverkan nationellt med landsting och övriga RCC för att inleda dialog 
med berörda myndigheter. Bedömningen av kompetensen bör kunna anpassas så att den 
blir mer relevant för specialister med lång erfarenhet, för att specialistbevis ska kunna 
utfärdas snabbare, till nytta för patienter och verksamhet. 

 
6.2.5 Modul 5: Nya arbetssätt och digital patologi 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Landstingen/samverkansnämnden ska inrätta en projekttjänst (ca 2 år) för att regionalt samordna 
utvecklingen av digitalisering av patologin. Uppföljning av projektet sker under första halvåret 2016.  

• Landstingen ska avsätta juridisk kompetens för att lösa eventuella problem med att digital informa- 
tion från relevanta prover (journalinformation) blir tillgängliga mellan sjukhus för granskande patolog. 

• Specialitetsrådet inom patologin ska 2016 utarbeta en plan för omvärldsbevakning. Planen ska syfta 
till att systematiskt följa utvecklingen av digitaliseringen både nationellt och internationellt. 
Specialitets- rådet ska samverka med medicinska fakulteter både regionalt och nationellt i detta 
arbete. 

 
 

 
Digitaliseringen av patologin kan bidra till utveckling av området. Det finns ett behov att 
inrätta en projekttjänst som under två år har uppdraget att samordna utvecklingen av digita-
lisering av patologin. I uppdraget ska utredning och effektuering av sammankopplingar av 
produktionsdatasystem/LIS, lagringslösningar, assistera för lokala och regionala Multidisci-
plinära konferens (MDK)-lösningar, ingå. Gävleborg medverkar redan idag i ett projekt för 
att bättre utnyttja digital teknik. De erfarenheterna bör tas tillvara för hela regionen. 

Med samordning av teknik och andra resurser kan sjukvårdsregionen fördjupa samver- 
kan mellan landstingen genom digitalisering. En utbyggnad av den digitaliserade patologin 
ökar förutsättningarna för att utveckla de regionala MDK, primärdiagnostiken och för- 
nyad bedömning, liksom utbildning/interna konferenser på regional nivå eller att avlasta 
klinker när det gäller stora volymer av prover, exempelvis hud. Patologen ska kunna vara en 
regional resurs oavsett placering. 

En konsekvens av den högre formella kompetensen för andra yrkeskategorier än lä- 
kargruppen blir att fler kvalificerade uppgifter delegeras och därmed finns möjlighet att 
förändra arbetssätt. En annan konsekvens är att en utbyggd digitalisering och ett utökat 
uppdrag som regional resurs kommer att kräva en översyn av avtal mellan landstingens 
patologverksamheter. En förutsättning för det utökade uppdraget med hjälp av digitalise- 
ringen är att journalsystem och andra IT-stöd fungerar så att digitaliseringens potential kan 
utnyttjas till fullo. 

Parallellt med att den tvååriga projektanställningen startar måste landstingen avsätta 
juridisk kompetens för att utreda vilka problem som måste lösas för att aktuell patolog ska 
få tillgång till relevant information. Att kunna nå informationen kring patientens tidigare 
historia eller ett operationspreparat från opererande sjukhus, kommer att vara betydelse- 
fullt när det gäller att utveckla samarbeten mellan olika landsting.12 Detta gäller framför allt 

                                                           
12 SoU 2014:23 har förslag på att lagstiftningen kring dessa frågor ska förändras så att det blir möjligt  
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inom vårdkedjor där nivåstrukturering/centralisering är genomförd. Om organisationen är 
ett praktiskt hinder kan det till exempel innebära att landstingen måste se över möjlig-
heterna att skapa större enheter över landstingsgränserna. 

 
6.3 Landstingsövergripande avtal 

 
 

Beslutade åtgärder 

• När utredningarna i de fem modulernas beslutspunkter är genomförda under 2016, dock senast 
under inledningen av 2017, ska RCC få SVN:s uppdrag att i samarbete med aktuellt 
specialitetsråd utarbeta förslag till överenskommelser/avtal som gör regional samverkan möjlig. 

 
 

 
Ur ett patientperspektiv är hög kompetensnivå och kontinuitet ett starkt argument när det 
gäller vård och behandling oavsett diagnos. 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen saknar system och incitament för hur landstingen ska 
samverka i kompetensförsörjningsfrågor i sjukvårdsregionen. Inte minst inför den 
kommande nationella nivåstruktureringen av flera sällan förekommande cancerdiagnoser är 
det av avgörande betydelse att regionen samverkar om kompetenser och resurser på ett 
ansvarsfullt sätt. 

Den nuvarande nationella och regionala konkurrensen när det gäller bristspecialiteterna 
är olycklig ur flera perspektiv. Varken patienterna, verksamheterna eller landstingens 
ekonomi är betjänta av en alltför hög rörlighet mellan landsting och/eller inom regioner. 

Att kontinuerligt arbeta med kompetensöverföring och öka den akademiska nivån inom 
andra yrkeskategorier är också viktiga faktorer för att kunna rekrytera och behålla rätt 
kompetens. Utgångspunkten för de fem modulerna är att skapa en struktur som gör det 
lika attraktivt att arbeta i alla sju landstingen. 

För att Uppsala-Örebro sjukvårdsregion ska bli framgångsrik krävs framför allt att 
diskussioner som förs på en regional nivå och att gemensamma lösningar och samverkan 
över länsgränserna ersätter dagens överköp och interregionala rekryteringar som inte 
gagnar vare sig patienter eller verksamheter. 

 
6.4 Kompetensutveckling och attraktiva arbetsplatser 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Landstingen ska tillsammans analysera kompetensläget för att säkra att regionen som helhet har en 
kompetensförsörjning som överensstämmer med regionens vårdstruktur. Det arbetet ska inledas 
under 2016. 

 
 

 
Rekryteringen av ny personal måste kombineras med strategier för att kontinuerligt utveckla 
personalens kompetens. Kunskapsfältet rör sig så snabbt att vi måste ha ett system som möjlig-
gör kontinuerlig kompetensutveckling. Detta gagnar kontinuiteten i vården och ger därmed 
bättre vård för individen, men det gör också regionen till en attraktiv arbetsplats. 

På en attraktiv arbetsplats finns goda möjligheter till kompetensutveckling och forsk- 
ning för yrkeskategorierna inom cancervården. Goda utvecklingsmöjligheter genererar hög 
arbetstillfredsställelse och dessutom säkrar det att vården, behandlingarna och omhänder- 
tagandet håller hög kvalitet. 
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Om/när förutsättningarna för kompetensutveckling och kompetensöverföring är mer 
likartade i de sju landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen gör RCC bedömningen att 
incitmenten för att byta arbetsgivare kan minska, åtminstone på grundval av att man har 
olika utvecklingsmöjligheter. 

 
6.4.1 Mer långsiktiga planeringsförutsättningar 
De fem modulerna i sig innebär ekonomiska satsningar på bristspecialiteterna och tillhö- 
rande yrkeskategorier. Men med en stabilare specialistkår och en mer strukturerad överfö- 
ring av arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier bör satsningarna betala sig på sikt. Det ger 
mer långsiktiga planeringsförutsättningar. 

Den kartläggning13 som genomförts i regionen av yrkeskategorier som är verksamma 
inom cancervården är en ögonblicksbild som snabbt förändras. Det är också förenat med 
vissa svårigheter att lokalisera och exakt peka på alla de kategorier som arbetar med patien- 
ter med cancersjukdomar. Exempelvis är rehabiliteringsresurserna inte alltid kopplade till 
kirurgi- eller onkologverksamhet. Många av de yrkeskategorier som arbetar med cancer- 
sjuka arbetar också med patienter med andra sjukdomar. Personalkategorier inom rehabi- 
litering och palliativ vård är exempel på detta. För den sistnämnda är kommunerna i hög 
grad ansvariga, men den bemanningen och organisationen kan inte RCC påverka. 

Landstingen bör fortsätta dialogen kring kompetensförsörjningen och via de sam- 
verkansorgan (RUR, vårdprocessgrupper och specialitetsråd) som redan finns i sjukvårds- 
regionen analysera kompetensläget för att säkra att regionen som helhet har en kompetens- 
försörjning som överensstämmer med regionens vårdstruktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
13 Se bilaga 3. 
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FORSKNINGS- 
SAMORDNING & 
INNOVATION 

 
Avsnittet omfattar kriteriet 5:3 Klinisk cancerforskning och innovation. Kriteriet säger att RCC 
ska arbeta för att stärka den kliniska forskningen i regionen och landet för att cancer-
patienterna snabbare ska få ta del av nya rön inom området. Det säger också att RCC ska 
utveckla strukturer för samarbete med både akademisk forskning och den forskande industrin 
för att främja innovationer i vården. 

 
7.1 Studieservice en innovation för cancervården 

 
 

Beslutade åtgärder 

• RCC ska vidareutveckla den nya funktionen studieservice med syfte att ge regional gemensam ser- 
vice vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar. 

• Via RBC och RCC finansieras en heltidstjänst med ansvar för studieservicen från 2014. 

• RCC och RBC ska samverka med Regionala forskningsrådet, regionens universitet och högskolor, 
CKF (Centrum för klinisk forskning), Center for Assessement of Medical Technology i Örebro 
(CAMTÖ) inför de förslag till regional samverkan som föreslås i aktuella utredningar. 

• RCC och RBC ska tillsammans med andra aktörer i regionen inom forskning ta fram en plan för hur 
en ekonomisk bedömning av studier ska göras för att säkerställa att de studier som man deltar i har 
full kostnadstäckning. 

 
 

 
7.1.1 Bakgrund och utveckling av innovationen RCC studieservice 
En undersökning visade att det fanns ett önskemål om en mer samordnad start och samarbete 
kring kliniska prövningar i regionen. Från industrin upplevdes ett behov av tillgång till ett 
större patientunderlag och en snabbare initial hantering. 

Under 2013 har RBC (Regionalt Biobankscentrum) och RCC i dialog med representanter 
från klinisk prövningsverksamhet i regionen samt med LIF (Läkemedelsindustriföreningen) 
utvecklat en modell för att ge studieservice till industri och forskande enheter. Studieservicen 
gäller regional hantering vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar för cancer i 
regionens landsting. Arbetet med att fortsatt utveckla funktionen pågår kontinuerligt. Som 
innovation betraktat är studieservicen unik för landet och redan under 2016 har RCC 
Uppsala Örebro fått förfrågan från andra regioner om den innovativa lösningen för att skapa 
en ingång i samband med starten av nya cancerstudier. RCC Uppsala Örebro ser vinster med 
att fler RCC använder sig av modellen för att underlätta den kliniska forskningen på nationell 
nivå. 

7 
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Figur 7: Modellen för studieservice.  
 

 

 
Modellens olika steg  

1. Förfrågan tas emot i ett ärendehanteringssystem vid RCC studieservice. 
2. Synopsis eller studieprotokoll/förfrågan går ut till aktuell vårdprocessgrupp som gör 

en första bedömning av studien. För att hitta rätt patienter till studien ska ett så kallat 
feasibility steg inrättas, vilket innebär att man via kvalitetsregister vid RCC kan upp-
skatta patientunderlaget. 

3. Vårdprocessgruppens bedömning skickas till övriga prövare inom aktuell cancerdiagnos.  
4. RCC studieservice meddelar företaget/forskaren om utgången av förfrågan.  
5. Om bedömningen innebär ett positivt besked skickas denna information ut till aktuella 

forskningssjuksköterskor.  
 

7.1.2 Roller och funktioner 
RCC studieservice har i uppdrag att ta fram tydliga dokument om roller och ansvar för olika 
funktioner i studier.  

1. Standardiserade formulär 
Ett standardiserat formulär så kallat synopsis för studieförfrågan har utvecklats för att 
påskynda processen och så småningom resultera i en databas för patienter och prövare.  

2. Ärendehantering och synliggörande av studier 
Ett ärendehanteringssystem för att följa studierna som kommit in via RCC studieservice 
har sjösatts under 2016. Systemet används även till statistik. 
Det finns ett behov av att synliggöra pågående studier gentemot prövare och patienter. 

3. Signering av CDA 
RCC studieservice arbetar även med att utreda frågan om vem som kan signera ett 
Confidential Disclosure Agreement (CDA) för att få tillgång till studieprotokoll och 
andra studiedokument.  
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7.1.3 Vinsterna med studieservicen 
1. att förfrågningar ställs till rätt person 
2. att förfrågningar inte förloras bland det ibland stora antal förfrågningar som att 

kommer till prövare som företagen känner till 
3. omloppstiden för att få ett svar på en förfrågan kortas avsevärt 
4. en rekommendation görs av vårdprocessgruppen               
5. en uppskattning av patientunderlaget kan göras med hjälp av kvalitetsregister  

 

7.2 Regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar 
 

 

Beslutade åtgärder 

• RBC och RCC ska fortsatt driva det regionala nätverket för samordning av kliniska prövningar för 
cancer. 

 
 

 
Ett regionalt nätverk för samordning av kliniska prövningar för cancer har byggts upp för att 
underlätta det praktiska arbetet kring studier. Nätverket består av två forskningssjuksköterskor 
från varje landsting i regionen. 

Ett antal enhetliga gemensamma arbetsdokument för prövare och forskningssjuksköterskor 
samt en mall för uträkning av startavgift har tagits fram i regionen. 

Nätverket har en viktig funktion som kontaktlänk i den modell för studieservice som tagits 
fram. Eftersom man i många lite ”smalare” studier behöver rekrytera patienter från fler land-
sting för att hitta tillräckligt många individer som passar för studien, behöver vi underlätta för 
deltagande av patienter i studier över landstingsgränserna. Nätverket arbetar bl.a. med att 
underlätta detta genom att arbeta för att ekonomiska och administrativa hinder undanröjs och 
med att ta fram gemensamma rutiner för hur överrapportering och uppföljning av dessa 
patienter ska kunna ske. 

En utredning av RCC har visat att det finns ett behov av en forskningssjuksköterskeut-
bildning i regionen. RCC utreder tillsammans med Region Örebro län vad som behövs för att 
ta fram en utbildning för vårdpersonal för att säkerställa behovet av exempelvis forsknings-
sjuksköterskor, även inom andra områden än cancer.   

 

7.3 Sjukvårdsintegrerad insamling av blod för forskning 
 

 

Beslutade åtgärder 

• RBC och RCC ska fortsatt agera för att sjukvårdsintegrerad insamling av blod för forskning ska vara 
möjligt i hela regionen. 

• RBC ska under 2016- slutföra arbetet med att införa ett gemensamt IT-system (LIMS) i regionen 
för att lagra information om forskningsproven.  

 
 

 
RCC stödjer Regionalt biobankscentrum (RBC)och landstingens arbete med att införa stan-
dardiserad sjukvårdsintegrerad insamling av blodprov för forskning. Med den infrastruktur 
som nu byggs upp kan man standardiserat samla in och spara prov för forskning. Modellen är 
en innovation och innebär att provinsamling och hantering av forskning har lyfts in i rutin-
sjukvården. Modellen har bland annat inneburit minskad tidsåtgång för personal och prov 
kan tas vid dygnets alla timmar. Dessutom har kvaliteten på proven höjts, metoden har också 
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inneburit att det blivit möjligt att spåra stegen i provhanteringen.  
Bland annat används infrastrukturen för att samla in prov till U-CAN projektet, som 

också stödjer detta arbete. Uppbyggandet av en infrastruktur för blodinsamling pågår i regio-
nen. I Uppsala, Örebro, Gävleborg och Värmland finns numera standardiserad sjukvårds-
integrerad hantering. I Sörmland, Västmanland och Dalarna pågår planeringsarbete för att 
bygga upp den infrastruktur som krävs. Målet är att sjukvårdsintegrerad insamling av blod för 
forskning ska vara möjligt i hela regionen har reviderats från 2015 till 2016. Förutom detta 
stödjer RCC och RBC en regional insamling till Örebro biobank av vätskebaserad cytologi.  

 
7.4 Sjukvårdsintegrerad insamling av vävnad för forskning 

 
 

Beslutade åtgärder 

• RBC ska samordna arbetet med att utforma en regional plan för insamling, hantering och förvaring 
av färskfrusen vävnad för forskning. 

 
 

 
En regional plan för insamling, hantering och förvaring av färskfrusen vävnad för forskning 
arbetas nu fram i sjukvårdsregionen. Idag kastas material framför allt beroende på resursbrist.  

RBC samordnar projektet regionalt. Planeringsprojektet har stöd av RCC och U-CAN. 
Syftet med projekt är att tillsammans med och förankrat hos berörda patologverksamheter i 
regionen, arbeta fram ett förslag till en regional plan angående insamling, hantering och för-
varing av färskfrusen vävnad och även redovisa vilka resurser den föreslagna hanteringen 
skulle innebära. Resultatet ska redovisas för huvudmännen, politiker och universitet i sjuk-
vårdsregionen under 2016. Arbetet är ett innovativt grepp eftersom det inte finns något lik-
nande arbete utfört när det gäller insamling av färskfrusen vävnad.  
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PREVENTION OCH 
TIDIG DIAGNOSTIK 

 
Avsnittet omfattar kriteriet 4:1 i den nationella cancerstrategin, SoU 2009:11. Förebyggande 
insatser och tidig upptäckt av cancer. Kriteriet säger att RCC ska utforma och implementera en 
plan för sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer. 

 
 

Beslutade åtgärder 

• Landstingen ska följa de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder. 

• Det preventiva arbetet för att minska tobaksrökning i sjukvårdsregionen ska prioriteras på verksam- 
hets-, landstings- och regional nivå. 

• Landstingen ställer sig bakom RCC:s nationella handlingsplan för ett rökfritt Sverige. 

• Landstingen ska gemensamt finna och använda samma metoder för att på ett strukturerat sätt ar- 
beta för att på ett tidigt stadium identifiera allvarlig misstanke om cancer. 

• Alla sju landsting ska införa bildöverföring till dermatolog för tidig upptäckt av malignt melanom. 

• Den påbörjade kolorektalcancerscreeningen ska fullföljas enligt studiemodellen. RCC Uppsala Öre- 
bro är ansvariga för studiekansliet. 

• Innan utgången av 2016 ska alla sju landsting vara anslutna till det nationella registret för mammo- 
grafi. 

• Innan utgången av 2016 ska alla sju landsting vara anslutna till det nationella registret för cervix- 
cancerscreening. 

• Sjukvårdsregionens sju landsting ska under 2016 införa screening mot cervixcancer baserad på 
upptäckt av virusinfektion. 

• Landstingen ska från 2016 använda den Cancerpreventionskalkylator som RCC Uppsala Örebro 
utvecklat i samarbete med Uppsala Universitet. 

 

 
8.1 Prioriterade områden 
De nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder är en viktig utgångspunkt 
för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i sjukvårdsregionen. Handlings- 
planer för hur dessa ska implementeras ska finnas i varje landsting. 

I arbetet med att prioritera tobaksanvändning ska den regionala samverkan fortsätta att 
utvecklas. RCC i samverkan har antagit en nationell handlingsplan för ett rökfritt Sverige 
och för att implementera den regionalt har vårdprocessgruppen för prevention i uppdrag 
att utveckla och driva gemensamma projekt för att planen ska förverkligas. 

I linje med den nationella cancerstrategins (SoU 2009:11) mål att RCC ska verka för att 
minska insjuknandet i cancer och det regionala beslutet att följa de nationella riktlinjerna 
för sjukdomsförebyggande metoder ligger också den utveckling av en Cancerpreventions-
kalkylator (CPK) för 12 diagnoser som Uppsala universitet och RCC UÖ har utvecklat 
gemensamt. Den ska ses som ett stöd för att ta fram säkrare prognoser på hur ett aktivt 
preventionsarbete kan minska samhällets kostnader.  CPK kan rätt använd också bidra till 
att tydliggöra skillnader i budget både på kort och lång sikt. Det kräver i sin tur att 
landstingen avsätter tid och resurs för att använda CPK som ett instrument i budgetarbete 
och folkhälsostrategiskt arbete. 

8 



37  

8.2 Övriga aktörer i samverkan med RCC 
Inom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete finns flera aktörer som har upp- 
drag inom tobaksprevention. Regeringens ANDT-strategi riktar sig till länsstyrelserna som 
bland annat ska ta fram länsövergripande åtgärdsprogram där insatser mot tobak är fram- 
lyfta. På flera håll pågår även en aktiv samverkan med ideella aktörer så som till exempel 
Non Smoking generation och Yrkesföreningar mot tobak. Det preventiva arbetet kräver 
samordning från RCC för att ambitionen och inriktningen ska vara likartad i alla sju lands- 
ting och län. Landstingen behöver via vårdprocessgruppen för prevention identifiera och 
definiera de viktigaste regiongemensamma målen och åtgärderna för att minska tobaksrök- 
ningen. En åtgärd för att genomföra rökfri arbetstid i hela regionen och att till exempel i 
samverkan med kommunerna, förbjuda försäljning av tobak i alla landstingens och kom- 
munernas lokaler. 

 
8.3 Tidig upptäckt 
Begreppet välgrundad misstanke om cancer måste föras in hos alla skattefinansierade 
aktörer i primärvården. Samtliga landsting behöver använda sig av samma definition och 
ha samma arbetssätt och rutiner för att säkra att alla patienter får samma möjligheter till 
att diagnosticeras. Primärvården i de sju landstingen är organiserade på olika sätt och 
andelen privata aktörer skiljer sig mellan landstingen, oavsett detta måste samtliga 
aktörer arbeta enligt samma rutiner. 

I den satsning som regeringen gör med 2 miljarder för att korta ledtider och tid från 
diagnos till behandling kommer sjukvårdsregionen att behöva en strategi för hur vi på 
bästa sätt kan åstadkomma förändring för patienterna. Satsningen kommer att påverka hela 
vårdkedjan och i synnerhet primärvården. 

 
8.3.1 Maligna melanom en snabbt ökande cancerform 
Maligna melanom är den cancerform som har ökat mest det senaste decenniet. Prognosen 
är mycket starkt beroende av tidig upptäckt, där en tumörtjocklek vid diagnos på 1 mm 
eller mindre innebär en mycket god prognos för möjligheten till botande behandling. 
Metoden med bildöverföring till dermatolog från primärvården är redan prövad med 
framgång i Gävleborg och där är arbetssättet nu infört i daglig verksamhet. Att använda sig 
av ett arbetssätt som minimerar antalet ingrepp för individen, kortar tiden fram till diagnos 
och samtidigt minskar belastningen på patologen ska prioriteras i sjuk- vårdsregionens sju 
landsting. 

 
8.3.2 Screening 
Screening är en viktig fråga för tidig upptäckt och möjligheten att förbättra prognosen för 
de individer som drabbas av en cancerdiagnos. De nationella registren för mammografis- 
creening och cervixscreening är i uppstartsfas och det är viktigt att sjukvårdsregionens sju 
landsting ansluter sig till dessa. 

RCC Uppsala Örebro fortsätter att stödja arbetet med den nationella studien 
SCREESCO (Tarmcancerscreeningstudie) och följer arbetet på nära håll genom 
kansliansvaret. 
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BILAGA 1 
 

 

UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO – CANCERPLAN 2014–2016 www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/ 

Vårdprocessgrupper i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
 

Vårdprocess Regional vårdprocessgrupp Processledare 

Barnonkologi Finns Eva Turup 
Blodcancer Finns Martin Höglund 
Bröstcancer Finns Fredrik Wärnberg 

  Henrik Lindman 
Esofagus- ventrikelcancer Finns Jakob Hedberg 
Gynekologisk cancer Finns René Bangshöj 

 
 

  Bengt Tholander 
Hjärntumörer Finns Maria Zetterling 
Huvud- och halscancer Finns    Anders Westerborn 

     Karl Sandström 

Hypofystumörer Finns    Britt Edén Engström 

Kolorektal cancer Finns Kenneth Smedh 
Lever och gallvägar Finns Agneta Norén 
Lungcancer Finns Kristina Lamberg Lundström 

  Hirsh Koyi 
Lymfom Finns Daniel Molin 
Malignt hudmelanom Finns Frida Jakobsson 
Njurcancer Finns Benny Holmström 
Okänd primärtumör Finns ej  
Palliativ vård Finns Vakant 
Pancreascancer Finns Britt-Marie Karlson 
Peniscancer Finns ej Peter Kirrander 
Prevention Finns Annika Solbreck RCC 
Prostatacancer Finns Ove Andrén 
Cancerrehabilitering Finns Eva Eliasson/Helena Granstam 

B kl tt Sarcom På väg att bildas  
Sköldkörtelcancer Finns Göran Wallin 
Testikelcancer Finns ej  
Urinblåsecancer Finns Per-Uno Malmström 
Mammografiscreening Finns Joakim Ramos 
Cervixcancerprevention Finns Bengt Andrae/Lovisa Bergengren 

   
 

http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/
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BILAGA 2 
 

 

UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO – CANCERPLAN 2014–2016 www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/ 

 
Specialistläkarförsörjning inom patologi, urologi, onkologi och gynekologi de 
närmaste tio åren (2013–2023)14 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

Patologi Antal tjänster/ 
antal vakanser 

Antal 

ST-läkare 

Åldersavgångar 
de närmaste 10 
åren 

Verksamhetens bedöm-
ning av om de, utifrån den 
förväntade ökningen av 
patienter med cancer, har 
tillräckligt antal läkare 
inom specialiteten 

Dalarna 6 överläkare 
2 specialist- 
läkare. Inga 
vakanser 

1 3 om 8–10 år Ja, förutsatt att de 3 
kommande pensions-
avgångarna ersätts – 
lämpligast återbesätts 
med ST-läkare 

Gävleborg 6/4 2 1 Nej 

Sörmland - - - - 

Uppsala Öl 14 tjänster ST 8 tjänster, 9 som går i Om alla får stanna, inkl 3 
Spec 6 tjänster 3 vikariat pension samt ST-vik kommer läget att 
1 vakant ÖL motsvarande vara under kontroll de 10 
3 konsulter ÖL 3 tjänster som närmaste åren.  

idag fylls av 
pensionärer 

Värmland 5 ÖL (+ 1 VC) 1 1 Nej. Redan idag rejält un- 
derbemannat. Beräknat 
på dagens provmängd och 
i  jämförelse med skandina-
visk samt europeisk be-
manning borde dagens 
bemanning vara 10 heltids- 
specialister. Specialiteten 
kräver lång erfarenhet vilket 
innebär att vi därutöver 
måste påbörja utbildning av 
framtida specialister redan 
idag. 

Västmanland 8/0 1 3 under de 
närmaste fem 
åren – ingen 
under nästa fem 
år 

Nej 

Örebro 6 1 0  

                                                           
14 Bilagan är en ögonblicksbild från 2014 och kan inte sägas vara aktuell men ger trots detta en bild av ett 
kompetensläge där det råder brist inom ett flertal specialiteter. Bilagan ska uppdateras under 2016. 

http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/
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Urologi Antal 
tjänster/ 
antal 
vakanser 

Antal  
ST-läkare 

Åldersavgångar 
de närmaste 
10 åren 
 

Verksamhetens bedömning 
av om de, utifrån den 
förväntade ökningen av 
patienter med cancer, har 
tillräckligt antal läkare inom 
specialiteten 

 Dalarna Ca 12 
tjänster (fn 
3 besatta), 
9 vakanser 

3 1 Nej, fortsatt ST-utbildning 
krävs samt rekrytering (om 
möjligt). 

Gävleborg 9/3 1 1 Nej 

Sörmland  2 3  

Uppsala 1 Vakans 2+1 vik UL 6 ÖL av 8 Nej, behöver fylla på 
med ST-dr samt om 
möjligt rekrytera. 

Värmland 7 ÖL 2   

Västmanland 7/0 3 2 Nej 

Örebro 14 1 3  

 
Onkologi Antal 

tjänster/ 
antal 
vakanser 

Antal 

ST-läkare 

Åldersavgångar 
de närmaste 
10 åren 
 

Verksamhetens bedömning 
av om de, utifrån den 
förväntade ökningen av 
patienter med cancer, har 
tillräckligt antal läkare inom 
specialiteten 
 Dalarna Har 1 egen 

onkolog 
ingen 
onkologisk 
avd. Många 
cancer- 
patienter 
b h d  l  

  
 

  
 

  

   

Gävleborg 9/0 5 2 Nej 

Sörmland 12,8/inga 3 6 Nej, personalstaten är 
redan nu för liten. 

Uppsala 33 tjänster 
0 vakanser 

10 Totalt 13 ålders- 
avgångar de 
närmsta 10 
åren. 

Nej. Vi bedömer att vi 
kommer att behöva en 
ökning med 1–2 tjänster per 
år vilket motsvarar en 
förväntad prevalensökning 
på 2–4 %. 
 Värmland 10 ÖL 7   

Västmanland 13/0 5 5 Nej, inte tillräckligt idag. 

Örebro 14 8 4  
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Gynekologi Antal 
tjänster/ 
antal 
vakanser 

Antal  
ST-läkare 

Åldersavgångar 
de närmaste 
10 åren 
 

Verksamhetens bedömning 
av om de, utifrån den 
förväntade ökningen av 
patienter med cancer, har 
tillräckligt antal läkare inom 
specialiteten 
 Dalarna 30 9 10 Ja, det känns som om 
vi balanserar pensions-
avgångarna ganska 
bra med nytillsättningar 
av ST-tjänster löpande 

Gävleborg 44/0 19 6 Ja 

Sörmland 
MSE+KSK 
(Eskilstuna 
+ Katrineholm) 

 
Sörmland 
NLN (Nyköping) 

18,8/4 
vakanta 
som täcks 
av ST- 
läkare 

 
 
 
 

12,6/1 

7+1vik ul 
 
 
 
 
 
 

5+3 vik ul 

5 Absolut INTE tillräckligt 
antal läkare! Stor spec 
läkare brist redan nu och 
absolut mer brist 
kommer det att bli på 
gynonkologer, speciellt 
kunniga läkare inom gyn 
onk området med tanke 
på förväntad ökning av 
patienter men även inom 
hela gynekologiska 
området. 

Uppsala Uppgift 
saknas 

   

Värmland 15 10 6 st av ÖL:ar 
varav en gyn 
onkolog 

Avsaknad av 1 st gyn 
onkolog och 1 st 
tumörkirurg. 

Västmanland 24/0 
(varav 5 
med in-
riktning mot 
cancer) 

8 7 Nej, inte tillräckligt idag. 

Örebro 30 Gyn-
onkologer 4 

8 
1 

10 
4 
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UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO – CANCERPLAN 2014–2016 www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/ 

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
 Antal 

tjänster 
Utbildningsplatser - antal Pensionsav- 

gångar 
vid 65 år 
2014–2019 

Läkare 
onkologer 

154 43 ST-läkare 8 

Leg Sjuksköterskor 
Inom hela sjukvården i regionen 

10 036 Bilaga 1: Sjuksköterske- och 
specialistsjuksköterskeplatser i 
regionen 

 
Bilaga 2: Landstingens val av 
lärosäten för specialistsjukskö- 
terskeutbildningar  
 

390 

Strålsjuksköterskor 126  12 

Sjuksköterskor på onkologen/ 
grundutbildade/specialistutbildade 

207/98  14 grundutb 
14 specutb 

Röntgensjuksköterskor 534 1345 VFU veckor/år 64 

Operationssjuksköterskor 559 391 VFU veckor/år 39 

BMA 1162 756 VFU veckor/år 115 

Cytodiagnostiker 29 - 4 

Koloskopister 0 - - 

 
Antalet VFU-veckor/år är osäkert vad gäller strålsjuksköterskor, sköterskor på onkologen, 
röntgensjuksköterskor, operationssjuksköterskor och BMA. Alla landsting har inte dessa 
inlagda i sina system för studentplaceringar. 

 
 

Röntgensjuksköterskor = 91 v 
Operation = 93 v 
BMA endast HT = 101 v 

 
 
 
 
  
 
 
 

http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/
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Nivå strukturering för blåscancer 
– Rekommendationer för Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen 

 
Bakgrund 
Blåscancer är den 6:e vanligaste tumörsjukdomen med 2000 nya fall per år i Sverige. Ma- 
joriteten av patienterna kan opereras och kontrolleras med transurethral teknik. Denna 
operation är den vanligaste urologiska operationen med drygt 9000 ingrepp per år och görs 
på i stort sett alla sjukhus med operationsavdelning. 

Patienter med muskelinvasiv tumör behöver dock en mer omfattande behandling, i 
regel ett totalt avlägsnande av hela urinblåsan, så kallad cystectomi. Det är ett omfattande 
kirurgiskt ingrepp med stor risk för allvarliga komplikationer (Jahnson och Pedersen 1993). 
I en svensk studie var medianvårdtiden 19 dagar och mediankostnaden 207,000 SEK (Ber- 
rum-Svennung et al 2005). Komplikationer är vanliga och enstaka fall med lång vårdtid kan 
kosta över 1 miljon SEK. I en tidigare publikation uppskattades kostnaderna för cystectomi 
stå för en tredjedel av totala kostnaderna för blåscancerbehandling (Hedelin et al 2002). 

År 2011 startade det nationella cystektomiregistret som är en frivillig del av kvalitetsre- 
gister för blåscancer. Ändamålet med detta register är dels att kartlägga var cystektomi på 
grund av urinblåsecancer utförs, dels att försöka identifiera och förhoppningsvis förebygga 
en del av de komplikationer som är frekvent förekommande efter denna operation. 
I många länder har cystektomier varit föremål för nivåstrukturering så att operationen nu- 
mera enbart utförs på högvolyms sjukhus. Det är därför naturligt att vi i vår region i försa 
hand fokuserar på denna behandling. 

 
1. Kort beskrivning av dagsläget. 
Varje år utförs cirka 200 cystectomier i Sverige på grund av en primärt muskelinvasiv blås- 
cancer. Ytterligare cirka 75–100 cystectomier utförs på patienter vilka vid diagnosen hade 
en ytlig tumör men där ett djupare växande återfall upptäcks under uppföljningen. Cys- 
tektomier görs också på andra indikationer som överväxt av cancer i närliggande organ etc. 
Antalet ingrepp har mer än fördubblats under senaste decenniet, se fig.1 

 

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp. KCC Cystektomi. Riket, ålder 0–85+. Båda könen 
 

600 

http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/


44  

BILAGA 4 UTVECKLINGSPLAN FÖR UPPSALA ÖREBRO – CANCERPLAN 2014–2016 

 
Sedan 2011 har antal opererande enheter minskat till 25 från tidigare 39. I Uppsala-Öre- 
broregionen utförs cystektomier på sju sjukhus. Se tabell 1 där också täckningsgraden i 
nationella cystektomiregistret framgår. Täckningsgraden varierade 2012 i regionen från 0 % 
till över 90 %. 
Ibland annat i VG-regionen utförs ingreppet numera bara på Sahlgrenska sjukhuset. 

 
Tabell 1. Antalet cystektomier registrerade i nationella cystektomiregistret /  
Slutenvårdsregistret 2011 – 2012 

 2011 2012 
Akademiska Uppsala 22/26 24/28 
Örebro 22/26 23/25 
Mälarsjukhuset E-tuna 2/3 0/3 
Karlstad 1/0 0/2 
Västerås 7/14 7/10 
Falun 1/2 0/5 
Gävle 0/10 8/9 
Täckningsgrad totalt 79 % 75 % 

 
2. Konsekvenser av nuvarande struktur 
Inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen finns en större variation i handläggning och utfall 
för blåscancer än i landets övriga regioner. Sannolikt beror detta på att det saknas ett 
övergripande ansvar för sjukvården som finns i landets storregioner. Ett annat stort problem 
är bristen på urologer i vissa län som försvårar kontinuiteten. 

 
3. Rekommendationer till landstingen 
Det är rimligt att cystektomierna centraliseras till de sjukhus som opererar tio eller fler 
cystektomier per år. Rekommendationen ses över när man har resultatet av utfallet av den 
nationella komplikationsregistreringen. 
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Nivåstruktur kolorektal cancer 
– Rekommendationer för Uppsala-Örebroregionen 

 
Bakgrund 
Sjukvårdsregionens sju landsting har ca två miljoner invånare. Landstingens upptagnings- 
områden är av jämförbar storlek, från ca 260 000 till 340 000 invånare. För närvarande 
finns nio sjukhus som opererar både koloncancer och rektalcancer. Ytterligare fem sjukhus 
opererar koloncancer men inte rektalcancer. För att öka möjligheterna att få tillgång till 
en mer jämlik vård finns behov av att minska antalet opererande sjukhus. 

 
Arbetsgruppens rekommendation avseende koloncancer 
Arbetsgruppens förslag till rekommendation är att: 

• de fem sjukhus som för närvarande opererar koloncancer men inte rektalcancer avveck- 
lar koloncancerkirurgin 

 
Rekommendationen grundar sig på följande 

1. Med små volymer är det inte möjligt att långsiktigt utbilda framtida kolorektalkirurger. 

2. De team som sköter patienterna med små volymer får inte tillräcklig träning i att upp- 
märksamma och identifiera potentiella komplikationer som därmed riskerar att upp- 
täckas senare i vårdförloppet och bli mer omfattande. 

3. Att operera både koloncancer och rektalcancer ger de opererande teamen en större och 
jämnare operationsvolym. 

4. Att operera både koloncancer och rektalcancer på färre enheter ger en mer enhetlig vård 
och bidrar därigenom till att göra vården mer jämlik. 

 
Tabell 1. Antal patienter opererade med resektion, koloncancer elektivt, koloncancer akut resp rektal- 
cancer, uppdelat på sjukhus och år. 

 
Antal operationer per år; koloncancer elektivt/koloncancer akut/rektalcancer 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Akademiska sjukhuset 78/13/45 85/20/39 68/20/49 70/24/31 59/19/44 
Örebro universitetssjukhus 53/10/56 41/17/48 47/14/50 59/22/55 60/18/48 

Karlskoga lasarett 17/4/0 10/7/0 18/6/0 21/2/0   15/3/0 

Lindesbergs lasarett 11/6/0 17/0/0        9/1/0        7/3/0   11/1/0 

Mälarsjukhuset Eskilstuna 43/12/41 41/4/25 59/14/30 38/9/36 38/18/25 

Nyköpings lasarett 23/5/6 24/10/21 29/5/17 21/9/15 28/16/20 

Centrallasarettet Västerås 58/16/55 55/14/44 64/10/32 58/11/36 80/20/34 

Centralsjukhuset Karlstad 50/21/63 48/16/59 50/24/40 59/13/58 60/18/45 

Sjukhuset i Arvika 20/4/0 21/6/0 14/6/0 17/2/0 12/1/0 

Sjukhuset i Torsby 13/11/0 14/9/0 12/4/0 15/6/0 10/3/0 

Falu lasarett 65/14/37 69/13/37 58/16/39 69/21/36 70/20/41 

Mora lasarett 25/8/12 28/3/9 32/6/18 33/4/13 29/4/13 

Gävle sjukhus 39/20/29 45/24/33 56/12/22 57/10/29 45/18/42 

Hudiksvall sjukhus 28/8/18 37/13/23 28/10/22 29/2/11 20/7/0 
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Rekommendationer avseende nivåstrukturering för 
njurcancer i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen 

 
Bakgrund 
I regionen med cirka 2 miljoner invånare utfördes det år 2012 totalt 180 njurcanceropera- 
tioner vid 9 sjukhus, varav 2 av dessa är länsdelssjukhus. Vid 8 av sjukhusen utfördes njur- 
resektioner och vid 6 av sjukhusen utfördes laparoskopisk njurcancerkirurgi. 
Samtliga i regionen ingående sju landsting har upptagningsområden av jämförbar storlek 
(från ca 260 000 till 340 000 invånare). 

 
Konsekvenser av nuvarande struktur 
• I det Nationella vårdprogrammet för njurcancer poängteras vikten av att öka andelen 

patienter som genomgår nefronsparande behandling. Med dagens små volymer inom 
regionen är det inte möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög kompetensnivå för att 
korrekt kunna bedöma och utföra njurcancerkirurgi med nefronsparande ambition, där 
så är möjligt. 

• Även vid omhändertagande av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad sjuk- 
dom är det betydelsefullt med en multidisciplinär bedömning. Detta för att patienterna 
i lika stor utsträckning ska kunna erbjudas tumöraktiva läkemedel och tumörreduce- 
rande kirurgi. 

• Risken är överhängande att processen för patienterna ur utrednings- och behandlings- 
synpunkt inte blir optimal på mindre sjukhus med små årliga behandlingsvolymer. En 
schemalagd urologbakjour krävs för att snabbt och korrekt kunna hantera svåra och 
potentiellt organ- eller livshotande postoperativa komplikationer. 

• Det är även rimligt med tillgång till interventionell radiologisk eller kärlkirurgisk kom- 
petens på jourtid för att med icke invasiv teknik hantera eventuella postoperativa kom- 
plikationer framförallt vid nefronsparande kirurgi. 

 
Rekommendationer till landstingen 
1. Att höga cavatromber i regionen fortsättningsvis handläggs på Urologkliniken, Akade- 
miska sjukhuset. 

2. Att njurcancerkirurgi inte utförs på länsdelssjukhus (närsjukhus). 

Att njurcancerkirurgi endast utförs på sjukhus med fast och kontinuerlig urologisk beman- 
ning med nödvändig kompetens. D v s att det för en patientsäker vård dygnet runt ska 
finnas tillgång till en schemalagd urologbakjour. En fast urologisk bemanning ger 
förutsättningar för att patienter oberoende av bostadsort i lika stor utsträckning kan 
erbjudas nefronsparande behandling när sådan är möjlig vilket bidrar till att göra vården 
mer jämlik. 
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Tabell 19. Antal och andel (%) njurcancerfall uppdelat på opererande sjukhus, diagnosår 2007–2011 
 

 2007  2008  2009 2010  2011 Totalt 
Opererande sjukhus          
Akademiska sjukhuset 35 (19) 34 (19) 35 (19) 45 (25) 31 (17) 180 
Centralsjukhuset i Karlstad 26 (19) 35 (26) 24 (18) 25 (19) 25 (19) 135 
Centrallasarettet i Västerås 22 (20) 19 (17) 23 (21) 19 (17) 27 (25) 110 
Falu lasarett 11 (21) 15 (28) 8 (15) 14 (26) 5 (9) 53 
Gävle sjukhus 21 (21) 21 (21) 20 (20) 15 (15) 24 (24) 101 
Huddinge - Karolinska 
universitetssjukhuset 

 
0   (0) 

 
0 

 
(0) 

 
0 

 
(0) 

 
0   (0) 

 
1 

 
(100) 

 
1 

Hudiksvall Sjukhuset 4 (17) 5 (22) 3 (13) 7 (30) 4 (17) 23 
Karlskoga lasarett 0   (0) 7 (44) 2 (12) 4 (25) 3 (19) 16 
Karolinska sjukhuset 1 (50) 0 (0) 0 (0) 1 (50) 0 (0) 2 
Lindesbergs lasarett 0   (0) 0 (0) 1 (100) 0   (0) 0 (0) 1 
Mora lasarett 1 (11) 3 (33) 1 (11) 2 (22) 2 (22) 9 
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 13 (20) 9 (14) 14 (22) 12 (18) 17 (26) 65 
Nyköpings lasarett 6 (16) 7 (18) 8 (21) 10 (26) 7 (18) 38 
S:t Görans sjukhus AB 0   (0) 0 (0) 0 (0) 0   (0) 1 (100) 1 
Umeå - Norrlands 
universitetssjukhus 

 
0   (0) 

 
0 

 
(0) 

 
0 

 
(0) 

 
1(100) 

 
0 

 
(0) 

 
1 

Örebro Universitetssjukhus 28 (20) 21 (15) 27 (19) 32 (22) 35 (24) 143 
Totalt 168 (19) 176 (20) 166 (19) 187 (21) 182 (21) 879 

 
 

Tabell 20. Behandling för njurcancer – antal och andel (%) uppdelat på opererande sjukhus, 
diagnosår 2007–2011 

 Nefrektomi     Njurresektion   RF   Övriga Uppgift   Totalt 
             saknas 

 

Opererande sjukhus 
Akademiska sjukhuset 

 
103 (57) 

 
55 

 
(31) 

 
16 

 
(9) 

 
6 
 

(3) 
 

0 
 

(0) 
 

180 
Centralsjukhuset i Karlstad 134 (99) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 135 
Centrallasarettet i Västerås 90 (82) 20 (18) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 110 
Falu lasarett 49 (92) 3 (6) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 53 
Gävle sjukhus 91 (90) 9 (9) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 101 
Huddinge - Karolinska 
universitetssjukhuset 

 
1(100) 

 
0 

 
(0) 

 
0 

 
(0) 

 
0 

 
(0) 

 
0 

 
(0) 

 
1 

Hudiksvall Sjukhuset 22 (96) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 23 
Karlskoga lasarett 15 (94) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (6) 16 
Karolinska sjukhuset 1 (50) 0 (0) 0 (0) 1 (50) 0 (0) 2 
Lindesbergs lasarett 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
Mora lasarett 9(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 62 (95) 2 (3) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 65 
Nyköpings lasarett 38(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 38 
S:t Görans sjukhus AB 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 
Umeå - Norrlands           
universitetssjukhus 0   (0) 1(100) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 

Örebro Universitetssjukhus 111 (78) 32 (22) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 143 
Totalt 728 (83) 123 (14) 16 (2) 10 (1) 2 (1) 879 
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Njurcancerfall, antal opererade och typ av operation, diagnosår 2009–2012 

 
 2009 2010 2011 2012 
 
 
 
Sjukhus 

 
 

Antal 
fall/op 

Antal op 
nefrektomi/ 
njurresektion/ 
övrigt 

 
 

Antal 
fall/op 

Antal op 
nefrektomi/ 
njurresektion/ 
övrigt 

 
 

Antal 
fall/op 

Antal op 
nefrektomi/ 
njurresektion/ 
övrigt 

 
 

Antal 
fall/op 

Antal op 
nefrektomi/ 
njurresektion/ 
övrigt 

Akademiska sjukhuset 39/35 18/13/4 42/47 24/13/10 25/34 15/14/5 59/57 27/14/16 

Centralsjukhuset         
i Karlstad 24/24 24/0/0 27/25 25/0/0 36/26 26/0/0 32/27 25/2/0 

Centrallasarettet         
i Västerås 26/23 20/3/0 22/19 13/6/0 28/28 20/8/0 25/22 18/4/0 

Falu lasarett 12/8 7/1/0 17/14 12/1/1 14/7 7/0/0 17/15 15/0/0 

Gävle sjukhus 24/20 18/2/0 20/15 15/0/0 32/24 22/2/0 24/22 17/5/0 

Hudiksvall sjukhuset 4/3 2/1/0 9/7 7/0/0 7/4 4/0/0 13/12 11/1/0 

Karlskoga lasarett 2/2 2/0/0 5/4 3/0/1 6/3 3/0/0 1/1 1/0/0 

Kullbergska sjukhuset 1/0 0 0 0 0 0 0 0 

Lasarettet i Enköping 0 0 1/0 0 0 0 0 0 

Lindesbergs lasarett 1/1 1/0/0 0 0 0 0 0 0 

Mora lasarett 2/1 1/0/0 3/2 2/0/0 4/2 2/0/0 0 0 

Mälarsjukhuset,         
Eskilstuna 15/14 14/0/0 17/12 12/0/0 22/17 16/0/0 15/11 11/0/0 

Nyköpings lasarett 8/8 8/0/0 11/10 10/0/0 9/8 8/0/0 1/1 1/0/0 

Sjukhuset i Arvika 0 0 1/0 0 0 0 0 0 

Örebro Universitets-         
sjukhus 29/27 22/5/0 38/34 22/12/0 41/38 30/8/0 20/19 14/5/0 

S:t Görans sjukhus AB 0 0 1/0 0 2/2 2/0 0 0 

Umeå Norrlands         
Universitetssjukhus 0 0 1/1 0/0/1 0 0 0 0 

Karolinska sjukhuset 0 0 0/1 1/0/0 0 0 0 0 

Regionen 187/166 137/25/4 215/191 146/32/13 227/194 156/32/5 207/187 140/31/16 
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Kompetensutveckling, specialistläkare i onkologi 

Utvecklingen inom onkologisk cancervård går mycket fort. Stora krav på regelbunden 
kompetensutveckling måste ställas på alla kliniskt verksamma onkologer. Behovet av 
subspecialisering bidrar till detta behov. Det är av största vikt att varje onkologisk klinik 
har ett program med internutbildning som inkluderar både specialister och ST-läkare. 
Ytterligare ett sätt för läkare att öka sin egen kompetens är också att delta i utbildning 
och undervisning av andra personalkategorier. I det regionala arbetet har specialitetsrådet 
i onkologi (SR) en viktig roll, dels i kraft av delegaternas mandat som chefer i linjeorga- 
nisationen och dels i sin roll som samarbetspartner med RCC och andra regionala och 
nationella grupper. 

• SR ska verka för att regionala rekommendationer och överenskommelser ska syfta till 
att varje landsting har samma upplägg för kompetensutveckling inom specialiteten. 

• SR ska verka för att deltagande i vårdprocessarbete, både regionalt och om möjligt på 
nationell nivå uppmuntras, ger i regel betydande spridningseffekter av aktuell kunskap 
på respektive klinik. 

• Regelbundet återkommande regiondagar finns för de flesta diagnoser, detta kan ut- 
vecklas ytterligare. Specialitetsrådet i samverkan med RCC utreder hur man kan öka 
läkarnas närvaro och utbyte av dessa möten. 

• Elektronisk anslagstavla på RCC:s hemsida där kurser och utbildningar förs upp så att 
dubbelbokningar undviks samt att man undviker dubblering av utbildningsinsatser. 

• Specialitetsrådet i onkologi samverkar med nationella verksamhetschefsgruppen i on- 
kologi för att säkerställa att deltagande i internationella kongresser fördelas över klinik- 
er och individer och att återrapportering till övriga kolleger sker på ett strukturerat sätt, 
typ ”post-ASCO möten”. 

• SR ska i samverkan med RCC verka för att huvudmännen tillsammans med universi- 
teten ska säkra goda forskningsmöjligheter oavsett placering. Detta kan tillgodoses 
bland annat genom delade tjänster. 

• SR ska verka för att SOF’s Onkologidagar blir ett naturligt tillfälle för årlig vidareut- 
bildning för majoriteten av landets och därmed regionens onkologer. 

 
Rekrytering av ST - läkare 
Onkologin innefattar inga formella subspecialiteter, utvecklingen går dock mot en allt 
mer subspecialiserad verksamhet. Det bidrar till att antalet onkologer behöver öka. Goda 
möjligheter till subspecialisering torde också efterfrågas av ST-läkare. 

• Specialitetsrådet bör samverka i rekrytering av ST-läkare, samt gemensamt styra utbild- 
ningen mot de subspecialiteter där stort behov föreligger. 

• SR ska samverka vad gäller erfarenheter och idéer kring rekryteringsfrämjande arbets- 
sätt. 

• Specialitetsrådet ska medverka till att randning inom subspecialiteter där behov finns 
kan erbjudas ST-läkare oavsett tjänstgöringsort. 

http://www.cancercentrum.se/uppsalaorebro/
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• Rekommendera huvudmännen att inrätta ST- tjänster så att totala antalet onkologer 

kan beräknas öka med XX% nivån under de närmaste fem – tio åren, dels pga cancer- 
sjukdomarnas incidens och prevalensökning, dels pga ökande behandlingsmöjligheter 
och dels därför trenden att allt fler onkologer väljer att jobba deltid inom klinisk verk- 
samhet. Andelen ST-läkare av alla läkare inom onkologin är 22 %. En ökning med 
1 ST per länsklinik och 2 st per universitetsklinik skulle öka andelen till 25 %. 

• Genom samverkan mellan ST-studierektorer i regionen kan organisationen kring ST- 
läkarutbildningen stärkas vilket i sin tur skapar ett gynnsamt utbildningsklimat på kli- 
nikerna. Samverkan mot likvärdiga och goda villkor för ST-utbildningen bör eftersträvas 
så att onkologiklinikerna i regionen som helhet uppfattas som attraktiva arbetsgivare. 

• Möjligheterna att den gemensamma organisationen kring ST-utbildningsdagar en gång 
per termin, som initierats av specialitetsrådet, kan byggas ut ska undersökas. Schema- 
läggare och chefer ska se till att ST-läkare bereds möjlighet att delta i dessa aktiviteter 
som förutom att fungera som kunskapsförmedlare även skapar en god grund för fram- 
tida samverkan över länsgränserna genom att sociala kontaktytor skapas. 

 
Rekrytering och kompetensutveckling av 
sjuksköterskor inom onkologi 
Onkologin har precis som flertalet andra sjukhusbaserade specialistverksamheter fått allt 
större svårigheter att rekrytera nya sjusköterskor. Porten in till onkologin går i allmänhet 
via tjänstgöring på vårdavdelning. För att arbeta inom strålbehandlingsverksamhet krävs 
1 års vidareutbildning (VUB) inom strålbehandling vilket innebär att andelen specialist- 
utbildade ligger på så gott som 100 %. För arbete på vårdavdelning eller mottagning finns 
inget formellt krav på specialistutbildning även om VUB inom onkologisk omvårdnad är 
önskvärt och en stor tillgång för verksamheten. Andelen specialistutbildade ligger inom 
dessa enheter betydligt lägre, < 50 %. För att ge cytostatika kräver verksamheten utöver en 
tids praktik under handledning en kortare påbyggnadsutbildning, s k cytostatikakörkort. 
Det är inte möjligt att konkurrera med andra verksamheter om nya sjuksköterskor via ett 
högre löneläge. En god framtida kompetensförsörjning måste därför bygga på att 
onkologin kan erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete. Detta kan bland annat 
uppnås genom att satsa på sjuksköterskornas kompetensutveckling och erbjuda möjlig- 
het till forskning samt ett brett utbud av olika specialuppdrag som ger stimulans genom 
personlig och yrkesmässig utveckling. 

• SR och RCC-organisationen bör påverka huvudmännen så att möjligheterna att gå 
vidareutbildning (VUB) med löneförmån utökas. 

• SR och RCC-organisationen bör påverka huvudmännen så att möjligheterna till om- 
vårdnadsforskning utökas. 

• SR bör via RUR undersöka möjligheterna att bygga upp ett regionalt baserat utbud av 
påbyggnadskurser, förslagsvis veckolånga som helst ska ges i samarbete med universitet/ 
högskola så att omfattningen av kurserna motsvarar 7,5 HP. Exempel på påbyggnads- 
kurser kan vara: strålbehandling, medicinsk tumörbehandling, palliativ omvårdnad och 
mottagningsverksamhet inklusive generisk kontaktsjuksköterskeutbildning. 

• Regionalt nätverk för sjusköterskechefer saknas och bör övervägas, bra chefskap cen- 
tralt för trivsel på arbetsplatsen. 
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• Samverkan mellan regionens kliniker där möjligheter till hospitering för sjuksköterskor 

tillskapas. 
• Lokalt på respektive klinik, genom nätverkande inom SR samt genom eventuellt avdel- 

ningschefsnätverk driva utvecklingen av nya möjliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor, 
inklusive övertagande av vissa läkaruppgifter. 

• Genom samverkan i SR försöka nå gemensam och om möjligt generös policy avseende 
möjligheter för sjuksköterskor att delta i Onkologidagarna, State of the Art dagar, ut- 
bildningsdagar i RCC-regi mm. Förutom att deltagandet i denna typ av möten ger 
ökad kunskap, skapas även en god grund för framtida samverkan över länsgränserna 
genom att sociala kontaktytor skapas. 
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