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1. Samordning av cancervården

Den långsiktiga strategiplanens syfte är att uppfylla de fyra norrlandstingens vision om en 
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.” Planen har sikte 
på den norra sjukvårdsregionens mål fram till 2025.

Vården står inför stora utmaningar inför framtiden. Efterfrågan på vården ökar, beroende både 
på befolkningsutvecklingen och på att den tekniska och medicinska utvecklingen gör att vår-
den kan åstadkomma alltmer. Det medför ett hårt tryck på vårdens samlade resurser. Denna 
långsiktiga plan har fokus på cancer, men utveckling av cancervården är ömsesidigt beroende 
av utvecklingen inom övriga delar av hälso- och sjukvården.

Kunskapsstyrning, effektiva vårdprocesser och systematiskt förbättringsarbete skapar tillsam-
mans förutsättningen för en likvärdig vård till alla. Kunskapsutveckling och uppföljning av 
hur cancervården fungerar i regionen koordineras av Regionalt cancercentrum norr. RCC 
Norr ska ge en tydlig struktur för arbetet genom att på ett systematiskt sätt samordna arbetet i 
regionen.

Arbetet vid RCC Norr vilar på fyra hörnstenar:

 Patientens fokus
 Kunskapsstyrning och hög kvalitet
 Kommunikation
 Forskning och innovation

RCC Norr föreslår årligen konkreta mål som syftar till att hela tiden ha patientens fokus, till
tidig upptäckt av cancer, till bästa behandling och omhändertagande av cancerpatienter samt 
till att ge bästa möjliga information till befolkningen i regionen om hur man kan påverkar sin 
egen hälsa. Målen integreras fortlöpande i uppdateringen av den regionala utvecklingsplanen 
för cancervården. Utvecklingsplanen konkretiseras i regionlandstingens egna handlingsplaner, 
där respektive landstings egna förutsättningar beskrivs och arbetet mot målen fastställs.

Fig. 1. Samverkan inom regionens cancervård genom RCC Norr
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2. Strategi: Vård med patientens fokus 

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 Att alla patienter har en snabb och säker kontaktväg för hjälp vid misstanke om, eller 
diagnosticerad, cancersjukdom

 Att alla patienter får god muntlig och skriftlig information hela vägen genom vården
och får en skriftlig individuell vårdplan

 Att patientmedverkan är en naturlig del i alla processer

RCC Norr ska: 

 Utveckla och implementera metoder för att göra patienter och närstående delaktiga i 
vårdens utveckling 

 Verka för införandet av patientrapporterade resultat- och erfarenhetsmått i 
kvalitetsregister (PROM och PREM)

Införandet av kontaktsjuksköterskor och implementering av individuella vårdplaner är de 
viktigaste konkreta åtgärderna de närmaste åren för att öka den enskilde patientens delaktighet 
i sin egen vård. Fler instrument för delaktighet ska successivt utvecklas. 

Patienternas möjlighet att själv välja var och hur de får behandling ska stärkas.

För att underlätta för patienterna att välja behandling ska norra sjukvårdsregionen arbeta för 
att det ska finnas uppdaterade och tillgängliga fakta om olika behandlingars resultat och övrig 
information av värde för patientens val.                     

Fig. 2. Patienter och närstående är delaktiga i utvecklingen av regionens cancervård
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3. Strategi: Ökad överlevnad – genom förebyggande arbete och 
tidig upptäckt

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 Ett rökfritt Norrland 2025
 En medveten befolkning som vet hur de kan minska risken att drabbas av cancer
 Ett snabbt omhändertagande och utredning vid misstanke om cancer
 Införande av screening där man kan se stora hälsovinster i befolkningen; 

högriskgrupper eller grupper med översjuklighet

RCC Norr ska:

 Öka kunskapen om hur man själv kan minska risken att drabbas av cancer
 Genom kunskapsunderlag ge förutsättningar för att  optimera befintliga och 

kommande screeningprogram
 Stödja landstingens införande av standardiserade vårdförlopp och arbetet enligt dessa
 Hitta högriskgrupper med översjuklighet som behöver riktade insatser
 Utveckla den förebyggande verksamheten för högriskgrupper 

RCC Norr stödjer det övergripande preventiva folkhälsoarbetet i regionen, med fokus på de 
områden som är tydligt korrelerade till risken att utveckla en cancersjukdom; att minska 
rökning, alkoholkonsumtion och övervikt och att öka den fysiska aktiviteten hos regionens 
befolkning. 

Fig. 3. En möjlig modell för att förebygga, och tidigt upptäcka, cancer hos individer med ökad 
cancerrisk
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4. Strategi: Jämlik vård och hälsa

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 Omhändertagande och behandling enligt nationella vårdprogram och standardiserade 
vårdförlopp

 Distribuerad onkologisk kompetens i hela regionen
 Snabbt och kontrollerat införande av nya cancerläkemedel 
 Riktade insatser på områden där det finns ojämlikheter
 Jämställd vård

RCC Norr ska:

 Ta fram underlag avseende översjuklighet inom specifika cancerområden
 Identifiera grupper med ökad risk för cancersjukdom och/eller förtida död, för att 

möjliggöra riktade/målgruppsanpassade preventiva insatser
 Följa upp och bevaka jämställd vård

RCC Norr ska kontinuerligt identifiera om det i regionen finns grupper med ökad risk för 
cancersjukdom och/eller förtida död i cancer. Syftet är att möjliggöra riktade preventiva 
insatser för dessa grupper. 

Behandlingsbeslut via multidisciplinär konferens samt onkologisk kompetens i hela regionen 
ska bidra till att säkerställa att alla cancerpatienter i regionen ges den bästa och mest kostnads-
effektiva behandlingen utifrån behov. 
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5. Strategi: Högkvalitativ vård – evidensbaserad vård

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 Bedömning och planering vid multidisciplinära konferenser (MDK) för alla diagnoser 
 Att utredning och behandling sker enligt nationellt vårdprogram
 Att registerdata med god täckningsgrad analyseras och används för att utveckla vården
 En optimal nivåstrukturering
 Ett aktivt deltagande i forskningsstudier
 Att följa och aktivt medverka till den tekniska och medicinska utvecklingen 
 Att åtgärder utvärderas och prioriteringar sker i enlighet med vårdens etiska plattform; 

människovärde, behov och solidaritet samt kostnadseffektivitet

RCC Norr ska:

 Monitorera cancerregister och kvalitetsregistren i norra regionen 
 Stödja vissa nationella kvalitetsregister 
 Ansvara för kvalitetsregisterutveckling
 Förbättra återrapportering och uppföljning från kvalitetsregistren
 Delta i det nationella vårdprogramsarbetet
 Ge underlag för prioriteringar i form av evidens och hälsoekonomiska beräkningar

Att snabbt implementera ny kunskap och utrangera ineffektiva metoder på alla nivåer i orga-
nisationen är centralt för att nå regionens vision. Evidens ska ligga till grund för regionens
arbete och val av arbetssätt inom alla områden. Om evidens saknas för hur åtgärder eller 
aktiviteter ska genomföras ska RCC Norr verka för att ta fram evidens där så är möjligt.

Den ständigt pågående utvecklingen av kvalitetsregistren och INCA-systemet kommer att 
innebära effektivare lösningar för kommunikationen mellan olika register, samt nya lösningar 
för inrapportering av vissa registerdata direkt i registren utan handläggning av RCC.

Målet är på sikt en komplett integrering mellan journal- och kvalitetsregister. Nya matris-
register för liknande data såsom läkemedel och strålbehandling byggs upp och integreras.
RCC Norr ska verka för en kontinuerlig validering med stickprovskontroll av data.
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6. Strategi: Forskning och innovation som en integrerad del i 
verksamheten

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 En bred patientfokuserad cancerforskning med hela norra regionen som bas, med en 
integrering av insamling av blodprov och färskfrusen vävnad

 Att genanalyser och avancerad bilddiagnostik används och vidareutvecklas för att 
finna nya målinriktade behandlingar

 Att alla cancerpatienter i regionen ges möjlighet att delta i lämpliga kliniska studier
 Att medarbetarna ges goda möjligheter att bedriva forskning
 Att innovationer med visad evidens implementeras i vården

RCC Norr ska:

 Arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet
 Leda arbetet med att utveckla nationella databaser för behandlingsdata
 Stötta forsknings- och utvecklingsprojekt med statistisk kompetens under 

tidsbegränsade perioder
 Verka för en ökad cancerforskning baserad på biobanks- och imagingdata

Cancerforskningen medför en alltmer individualiserad behandling. Bättre diagnostik tidigt i 
behandlingsskedet förbättrar behandlingsresultatet, minskar biverkningar och sparar resurser. 
Ökad användning och utveckling av molekylärpatologisk diagnostik gör att cancersjukdomar 
kan klassificeras i många fler undergrupper och behandlingen anpassas efter vilka genföränd-
ringar tumörerna uppvisar. Användning och utveckling av avancerad bilddiagnostik som 
PET/MR kan förfina såväl diagnostik som att bestämma området som ska strålbehandlas. Ett 
mindre strålområde minskar risken för sena biverkningar. Kirurgin utvecklas mot mer titthåls-
och robotkirurgi. Det minskar komplikationsrisker och vårdtider.

Biomarkörer ger mer detaljerad kunskap även kring friska individers cancerrisk. Riskfaktorer 
kan därmed kommuniceras till individen för bättre förebyggande åtgärder och screening-
program kan bli mer individualiserade. 

RCC Norr deltar i de fyra nordliga landstingens arbete med att utveckla Forum Norr för 
klinisk behandlingsforskning i Norrland, med kliniska prövningsnoder vid sjukhusen i 
Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå. Ett mål är att 25 % av regionens patienter ska 
ingå i kliniska studier.
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7. Strategi: Ökad dialog och integrerade IT–verktyg

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 En god och modern kommunikation med utnyttjande av gängse teknik till invånare 
och patienter

 Integrerade IT-verktyg för dataöverföring mellan register och olika datalager

RCC Norr ska:

 Presentera nya och aktuella rön på sin hemsida
 Bidra till att korrekt information för patienter finns lätt tillgänglig 
 Utbilda patientföreträdare för att sprida information via patientorganisationerna  
 Sprida aktuell kunskap och resultat från pågående forskning till medarbetare
 Verka för att öka och optimera användandet av distansöverbryggande teknik
 Verka för användningen av gemensamma IT-stöd i regionen, med ”en upplevd 

sammanhållen journal” som ett långsiktigt mål
 Stödja utvecklingen avseende E-hälsa inom cancerområdet

RCC Norr ska verka för en god kommunikation inom alla områden som omfattas av den 
nationella cancerstrategin. Kommunikation omfattar både tekniska förutsättningar för 
samverkan och informationsförmedling och innehållet i det som förmedlas.

Patienter och närstående ska ges förutsättningar att ta del av ny kunskap utifrån egna 
förutsättningar, önskemål och behov. Detta arbete måste bedrivas brett och av många aktörer.

RCC Norr ska verka för att öka och optimera användandet av distansöverbryggande teknik 
både inom regionen och i kommunikation med omvärlden, för samverkan inom diagnostik, 
multidisciplinära konferenser, forskning och andra områden. 

Att åstadkomma en ”upplevd sammanhållen journal”, som följer patienten och som är struktu-
rerad och sökbar för att kunna ta fram den information som både vård och forskning behöver, 
är ett långsiktigt mål.
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8. Strategi: Stabil och god kompetensförsörjning

Följande har identifierats som strategiskt viktiga punkter för landstingen att uppfylla visionen
”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd” 

 Aktuell, relevant utbildning och kompetensutveckling 
 Goda möjligheter för forskning och utveckling 
 En kontinuerligt uppdaterad kompetensbarometer för cancervården
 Onkologisk specialistkompetens inom regionens alla landsting 
 God palliativ kompetens i hela norra regionen

RCC ska:

 Göra kompetensförsörjningsplaner och utveckla en kompetensbarometer
 Verka för att universiteten svarar mot utbildningsbehov
 Genomföra seminarier och fortbildningar

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning inför framtiden, både för cancervården och övrig 
hälso- och sjukvård. Efterfrågan ökar ständigt, samtidigt som vårdens resurser är begränsade. 
Utrednings- och behandlingsmetoder blir alltmer specialiserade, vilket medför behov av ökad 
samverkan och långsiktighet i utbildning och rekrytering. Det finns stor brist på vissa kompe-
tenser och en konkurrens om arbetskraften även nationellt.

För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver norra sjukvårdsregionen stärka den kompetens 
som finns och ge möjligheter för utveckling och forskning. Forskning och utveckling ska ses 
som en integrerad del i sjukvården. 

Åtgärder för långsiktig kompetensförsörjning inom cancerområdet i regionen beskrivs i RCC 
Norrs kompetensförsörjningsplan. 

Begreppet ”Rätt använd kompetens” ska vara utmärkande för organisationen av regionens 
cancervård och kan vara en väg att ta vara på den kompetens som finns på bästa sätt. 




