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1. Förord 

Cancerplan 2016 - 2019 för Region Gotland och Stockholms läns landsting har 

som mål att hela befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad kostnadseffektiv 

hälso- och sjukvård av god kvalitet som ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig. 

Cancerplan 2016-2019 bygger vidare på Cancerplan 2013-2015 och baseras på 

målen för den nationella och den regionala cancerstrategin.  

Cancerplanen utgör en grund för utvecklingen av framtidens cancervård inom 

Region Stockholm Gotland genom åtgärder för att erhålla en säker vård som 

utformas utifrån medborgarnas och cancerpatienternas perspektiv där följande 

uttalade mål ska uppnås: 

 

 Minska risken för insjuknande i cancer och förbättra överlevnaden 

 Bättre vård och bemötande 

 Jämlik vård genom att minska omotiverade skillnader mellan regioner 

och befolkningsgrupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En väg att uppnå målen är att utveckla cancervården genom att skapa 

sammanhållna patientfokuserade vårdprocesser där vården är säker, av hög 

kvalitet och jämlik, hela vägen från tidig diagnostik och behandling till bot och 

rehabilitering, samt för de som behöver, en god palliativ vård.  

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/stockholm---gotland/slutrapport-cancerplan-2013-2015-klart.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/stockholm---gotland/regional-cancerstrategi-rcc-stockholm--gotland.pdf
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Förebyggande arbete ska ske på alla nivåer och riktas till friska medborgare för 

att minska insjuknande i cancer, även i vården. Där kan det förebyggande 

arbetet också inkludera insatser som minskar risken för återfall och ökar 

möjligheten till bättre resultat av behandlingen. Ett exempel på detta är rökstopp 

för patienter som ska genomgå cancerbehandling. För att minska insjuknandet i 

cancer genom prevention behövs också regional och nationell samverkan.  

Cancerplanen utgör även en del av arbetet med att nå målen för Framtidens 

hälso- och sjukvård (FHS) och nätverkssjukvården. RCC har det övergripande 

uppdraget att leda, följa och stödja detta arbete. 

I Cancerplan 2016-2019 finns inledningsvis en sammanfattning, där RCC lyfter 

fram konkreta och övergripande förslag till förbättringar av cancerpatientens väg 

genom vården. I cancerplanens olika kapitel beskrivs och utvecklas dessa vidare. 

I en första del innehåller cancerplanen mer övergripande och generiska områden 

som kan sägas gälla alla patienter, följt av diagnosspecifika avsnitt för varje 

tumörsjukdom, som också avslutas med en lista med konkreta arbetsuppgifter 

för att nå målen i den nationella och regionala cancerstrategin. 

I varje kapitel redovisas också en uppföljning på vad som åstadkommits inom 

ramen för Cancerplan 2013-2015. 
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2. Sammanfattning 

För att nå målen i den nationella och regionala cancerstrategin krävs att man 

öppet möter de många utmaningarna som cancervården står inför. En växande 

befolkning och ökande antal som lever med en cancersjukdom (prevalens), 

pensionsavgångar och kompetensförsörjning är uppenbart för alla i vården, men 

stora utmaningar är även bristande jämlikhet och delaktighet för 

patienter/närstående och den snabba kunskapsutvecklingen ställer krav på en 

effektiv inhämtning och spridning av ny kunskap. 

Cancerplan 2016-2019 innehåller övergripande förslag men även specifika 

åtgärder för att möta dessa utmaningar och förbättra cancerpatientens väg 

genom vården. De utgör tydliga arbetsuppgifter för alla delar av sjukvården i 

regionen. I denna övergripande sammanfattning lyfts ett antal bärande exempel 

från de olika avsnitten i cancerplanen, men för att få en samlad bild av de 

uppgifter som föreslås i cancerplanen behöver man gå till de olika avsnitten. 

Omotiverade och åtgärdbara skillnader inom cancervården ska minska. 

För att åstadkomma detta behövs insatser på många håll inom och utanför 

vården. Inte minst för att hela befolkningen ska kunna göra välinformerade och 

motiverade val – oavsett bostadsort eller position i samhället. Patient och 

närstående ska ges en betydligt större möjlighet till delaktighet baserat på 

individuella förutsättningar. Patientföreningar och andra organisationer ska 

inkluderas i detta arbete. Några exempel är projektet om jämlik vård som drivs 

tillsammans med Botkyrka kommun, stöd till patientgrupper som saknar 

föreningar, delaktighet i de olika tumörprocesserna samt grupper för 

patientsäkerhet och förbättrat bemötande. 

Samlat ansvar för patientcentrerade vårdprocesser. Förutsättningarna för att 

nå cancerplanens mål stärks genom utveckling av ett samlat ansvar för 

patientcentrerade vårdprocesser. Det kan uppnås genom att uppdragen för 

cancervården utformas så att ansvaret för patientens hela väg genom vården 

tydliggörs, liksom genom att utveckla modeller för uppföljning av 

vårdprocesserna avseende kvalitet, jämlikhet och hälsoekonomi. Det samlade 

ansvaret bygger på att vården samlas runt patienten. En del av detta rör frågan 

om arbetsfördelning, eller nivåstrukturering. Cancerplanen pekar på de områden 

där vården i regionen under perioden kan samlas till färre vårdgivare. Detta 

arbete bedrivs även på en nationell nivå för ovanliga cancerdiagnoser eller kräver 

komplicerad behandling. 

Cancerplanen beskriver att tumörspecifika och generiska processer (bland annat 

cancerrehabilitering, palliativ vård och bilddiagnostik), ska utvecklas. En viktig 

förutsättning för framtidens cancervård är utvecklingen av ett förbättrat IT-stöd. 
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Minska väntetiderna i vården. Patientens väg genom vården kan ibland bli 

onödigt lång och därför är den nationella satsningen på standardiserade 

vårdförlopp en viktig del av cancerplanen, där RCC fått uppdraget att leda 

arbetet.  

Kompetensförsörjningen ska säkras. För att klara den svåra utmaningen med 

kompetensförsörjning behövs samverkan mellan vårdgivare och övriga 

intressenter, både regionalt och nationellt. I vården behövs ett bättre 

multidisciplinärt och multiprofessionellt arbete i patientansvariga team. 

Kontaktsjuksköterskan ska ha en fortsatt viktig roll arbete men också 

patienternas möjligheter till egenvård ska utvecklas. 

Den kliniskt kopplade forskningen ska stödjas. Koncepten ”Nätverk för 

god cancervård och forskning” och "universitetssjukvård", inkluderar hela 

patientens väg genom vården och är förankrade i framtidens hälso- och sjukvård 

(FHS) med en utvecklad nätverkssjukvård. Huvudansvaret för 

cancerforskningen ska ligga på Karolinska institutet och RCC ska aktivt 

samverka med KI och andra universitet/högskolor samt alla aktörer som 

bedriver forskning relaterad till cancervården. Det behövs en fortsatt 

uppbyggnad av forskningens infrastruktur för att alla cancerpatienter oavsett 

tumörsjukdom, bostadsort eller vårdgivare ska ha möjlighet att delta i olika 

forskningsprojekt. RCC ska medverka till att nya ändamålsenliga läkemedel 

snabbt kommer aktuella patientgrupper till del i regionen och att införandet följs 

upp. 

Stärka förebyggande insatser. Prevention är ett område där behov av 

förbättringar är stort – nära 30 procent av all cancer skulle kunna undvikas om 

kända riskfaktorer som tobaksbruk, låg fysisk aktivitet och skadliga solvanor 

kunde undvikas. I cancerplanen finns förslag på åtgärder på alla dessa områden, 

liksom betydelsen av uppföljning av programmet för vaccination mot humant 

papillomvirus (HPV) samt att detta även bör övervägas för pojkar för att 

snabbare öka skyddet mot vissa tumörsjukdomar. 

Screening och tidig upptäckt minskar dödligheten i cancer och möjligheterna till 

att etablera screeningprogram för nya diagnoser måste utredas. 

Genom den utveckling av cancervården som Cancerplan 2013-2015 inneburit 

hos både vårdgivare och förvaltning finns också ett behov av att utreda RCC:s 

framtida organisatoriska placering, roll och arbetssätt. 

 

 

  



 

 

 

Cancerplan 2016 – 2019, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

Tillsammans för patienten hela vägen genom cancervården 

10 (119) 
 

 

3. Förankring och arbetsformer 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppen har utgjorts av RCC:s ledningsgrupp och styrgruppen av 

företrädare för hälso- och sjukvårdförvaltningens ledningsgrupp. RCC:s 

regionala processledare har bidragit med en kortfattad presentation av respektive 

område och lämnat förslag till aktiviteter som ska leda fram till målen för 

cancerplanen. Projektgruppens medlemmar har förutom att författa kapitel i 

planen även sammanställt bidrag från andra författare. Miljö och 

jämlikhetsperspektivet har beaktats vid diskussion av samtliga kapitel. 

För att ta fram, förankra och genomföra de förslag som läggs i cancerplanen 

krävs delaktighet av alla berörda parter, inte minst för att skapa nya arbetssätt 

som sammanhållna vårdprocesser innebär. En viktig del i arbetet har därför varit 

den kommunikationsplan och som har inneburit täta kontakter med företrädare 

för vård, patienter och beslutsfattare samt övriga intressenter under arbetets 

gång. 

En del av förankringsarbetet har bedrivits av processledare som vid möten med 

kollegor, vårdföreträdare, patientföreträdare och akademi diskuterat problem 

och nödvändiga åtgärder för att förbättra cancervården.  
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Figur: Cancerplanen har tagits fram i samverkan med ett stort antal aktörer och intressenter. 

RCC har haft ett stort antal workshops och möten med intressenter både inom 

och utanför vården i Stockholm och på Gotland. Många inom cancersjukvården 

har framfört en önskan om förbättrad delaktighet i det fortsatta arbetet med att 

implementera cancerplanens förslag. 

 
RCC:s websidor uppdateras regelbundet med information om arbetet med 

cancerplanen och preliminärt förslag har presenterats i nyhetsbrev och på 

hemsidan med möjlighet att komma med ytterligare inspel till förändringar. 

Arbetet har också förankrats bland beslutsfattare på olika nivåer i landstinget.  

 
Cancerplan 2016-2019 är ett resultat av många personers insatser: 

patientföreträdare, processledare, vårdpersonal och företrädare för 

cancervårdens alla delar, samt förvaltning, akademi, beslutsfattare och 

intressenter i samhället utanför vården. RCC vill framföra ett varmt tack till alla 

som på olika sätt bidragit till detta arbete med ett speciellt tack till de som 

deltagit i referens- och styrgrupper. 
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4. Cancervården har goda resultat  
men också nya utmaningar 

 
 
 
 

Figur: Den relativa överlevnaden har ökat inom alla tumörområden den senaste  
25-årsperioden. 

 

Även om det idag finns stora utmaningar för cancersjukvården i Region 

Stockholm Gotland uppvisas kontinuerligt förbättrade och goda resultat vid 

nationella och internationella jämförelser. Utvecklingen av cancersjukvården 

måste utgå från att det som idag är bra ska vidareutvecklas för att bli ännu bättre 

och att det som är mindre bra ska omprövas. Det finns redan idag 

gränsöverskridande samarbetsformer som underlättar patientens väg genom 

vården och som även inkluderar god forskning och utbildning. Arbetet med 

bröstcancer inom ramen för den regionala cancerplanen och 4 D är ett sådant 

gott exempel som kan utgöra en modell för övriga tumörsjukdomar där en 

helhetssyn på patientperspektivet alltmer kombineras med alla delar av den 

kliniskt relevanta forskningen.  
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Regionens styrkor 

Regionens cancersjukvård har många styrkor med tillgång till både 

spjutspetskompetens och bredd. Den geografiska koncentrationen innebär 

också många fördelar när det gäller att samla kompetens och resurser. Stora 

strategiska satsningar har påbörjats, inte minst vad gäller omstruktureringen av 

sjukvården inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS) genom 

Cancerplan 2013-2015 och tillkomsten av Nya Karolinska Solna (NKS). Stora 

satsningar har gjort på kliniskt kopplad forskning, både regionalt och nationellt. 

Detta har bidragit till att beslut som direkt påverkar cancerpatienterna redan har 

genomförts, till exempel gällande nivåstrukturering, vilket innebär att 

verksamheten för små och komplicerade tumörsjukdomar koncentreras till NKS 

och de tre stora tumörsjukdomarna till flera akutsjukhus. Allt med syfte att 

förbättra kvalitet och tillgänglighet med samlat ansvar för cancerpatienterna. 

Delar av cancervården har redan framgångsrikt genomgått sådana förändringar 

och nya arbetssätt har utarbetats. För vissa cancerformer finns 

centrumbildningar för både vård och forskning som arbetar såväl virtuellt som 

att de finns fysiskt placerade på en eller flera enheter. Detta arbetssätt har också 

bidragit till att utveckla sammanhållna vårdprocesser med multiprofessionell- 

och multidisciplinär samverkan. 

Cancervården präglas av att all personal är mycket engagerade och motiverade i 

sitt arbete för att ge en god vård. För att cancervården ska fungera krävs att alla 

samverkar över professions- och specialitetsgränser vilket görs och är en styrka 

och fördel för såväl patienten som personalen. Kontaktsjuksköterskefunktionen 

har funnits i regionen sedan 2006 och har utvecklats för att på vissa håll fungera 

mycket väl. Regionen ligger långt framme i detta avseende genom att bland 

annat ha en specifik utbildning, samt ett nätverk för kontaktsjuksköterskor. 
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Samordnande kontaktsjuksköterskor har tillsats för att ytterligare förbättra 

samordningen i vårdprocesserna. Sjuksköterskor inom cancervården har även 

tagit över en del arbetsuppgifter och driver så kallade sjuksköterskemottagningar 

som underlättat för patienterna och ökat tillgängligheten. 

Inom Region Gotland finns också hög kompetens inom cancervården och för 

de områden där kompetens saknas finns etablerade och välfungerande 

samarbeten med flera kliniker i Stockholm. 

Regionens utmaningar 

Cancervården i regionen, liksom nationellt och globalt, står inför stora 

utmaningar. Fler medborgare drabbas av cancer och fler lever längre efter 

cancerdiagnos, vilket ställer nya krav på sjukvården med återkommande 

behandlingar, psykosocialt stöd, fler kontrollbesök och rehabilitering. Behovet 

av tillräcklig och rätt kompetens på rätt plats är därför av avgörande betydelse. 

Det finns också stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper vad avser 

bostadsort och socioekonomiska förhållanden. Detta ställer nya krav på en 

redan komplex del av vården, vilket förutsätter en ökad kunskap för att förstå 

alla patienters hela väg genom vårdens olika delar. Till detta kommer behovet av 

att arbeta för att minska insjuknandet med förebyggande insatser (prevention). 
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Nedanstående punkter beskriver i korthet de särskilda utmaningar som 

cancervården står inför och diskuteras vidare i cancerplanen: 

 Antalet cancerfall ökar (incidensen) och antal människor som lever med 

en cancerdiagnos ökar (prevalensen). Varje år insjuknar mer än 12 000 

invånare i cancer i regionen och närmare 100 000 lever med en 

cancerdiagnos 

 Befolkningsökning och en ökning av antalet äldre invånare ger behov av 

förändrad struktur av sjukvården som kräver god samverkan inom 

ramen för nätverkssjukvården 

 Kompetensförsörjningen är kritisk för hälso- och sjukvården, både vad 

gäller kvantitet och kvalitet, samt behoven av att vården ges av rätt 

kompetens på rätt plats 

 Ett behov av övergripande och verksamhetsbaserat IT-stöd som 

omfattar alla delar av patientens väg genom vården 

 Cancervården behöver följas upp och utvärderas. För detta behöver 

indikatorer med patient- och samhällsperspektivet i förgrunden 

utvecklas 

 För att kunna förbättra och effektivisera vården behövs fokus även på 

forskning, utbildning, utveckling och innovation (FoUUI) för att skapa 

en förbättrad infrastruktur där patienten och vårdens alla delar kan göras 

delaktiga 

 De goda resultat cancervården uppvisar omfattar inte alla. Omotiverade 

skillnader mellan befolkningsgrupper relaterade till bostadsort, 

socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning och sjukdom 

måste minska  

 En särskild utmaning gäller införande, ledning och styrning av 

sammanhållna vårdprocesser över gränserna mellan olika professioner, 

specialiteter och olika vårdenheter. Cancervård bedrivs på många olika 

vårdenheter och involverar såväl primärvård och specialistsjukvård där 

patientens väg inte alltid är sammanhållen 

 En liknande utmaning kan ses i den fragmentering som finns inom 

sjukvårdsförvaltningens strukturer för ledning och styrning, vilka 

behöver utvecklas för att stödja och följa patientens väg genom vården. 
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5. Cancerpatientens väg genom vården 

Utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning av cancersjukdom är en 

komplex kedja av händelser och åtgärder som idag involverar många vårdgivare 

och olika professioner. Många patienter kan känna en osäkerhet vilken 

vårdgivare som har ansvaret när de går igenom den långa vårdkedjan från 

diagnos till vidare utredning, primärbehandling, tilläggsbehandling, 

rehabilitering, uppföljning, kontroll, eventuellt återfall, spridd sjukdom och 

palliativ vård. Många patienten känner otrygghet genom att inte förstå vad som 

ska göras eller konsekvensen av vad utredningen visat. Patienten kan också 

uppleva väntan på utredning och behandling som otrygg och många frågor 

väcks på vägen genom vården vilket nedanstående figur visar exempel på. 

 

Många patienter och närstående kan uppleva en känsla av otrygghet och svårighet att förstå 

allt som sker i vården. 
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Socialstyrelsen lyfte redan 2005 i skriften God Vård (SOSFS 2005:12, senare 

2011:9) behovet av att utveckla processer och ledningssystem som en väg att 

lösa dessa problem. 

Idag har detta koncept förts vidare och modifierade modeller för att beskriva 

hur vården behöver utvecklas har lanserats. Exempel på detta är LEAN, 

värdebaserad vård och personcentrerad vård. I samtliga återkommer centrala 

begrepp som vård i rimlig tid, jämlik och rättvis vård, samt vård på lika villkor. 

Dessa modeller har bidragit till flera förbättringar i vården, fanns med i 

Cancerplan 2013-2015 och utgör också en grund för arbetet även med 

Cancerplan 2016-2019.  

Även med en relativt sett god tillgång till god vård och ett stort utbud av 

vårdtjänster ser man för många patienter en utdragen resa genom cancervården. 

Väntetider finns inom många delar av cancervården, det gäller bilddiagnostik 

och patologi, men också till onkologisk och kirurgisk behandling. För många 

patienter på Gotland ges cancervården omväxlande i Stockholm och på 

Gotland, vilket leder till upprepade resor och frånvaro från familjen. Inom 

många delar av cancervården behöver samarbetet över organisatoriska gränser 

förbättras och det är också av stor vikt att ge patienter och närstående en ökad 

delaktighet. Inte minst möjligheterna till egenvård behöver utvecklas. 

Inom de olika tumörspecifika processerna ges möjligheter till utvecklad 

patientmedverkan, vilket bland annat är en av processledarnas huvuduppgifter. 

Multidisciplinära konferenser har länge lyfts fram som en viktig komponent i en 

jämlik och säker vård av högsta kvalitet. I cancerplanen betonas dessutom 

kravet på utvecklingen av multiprofessionell- och multidisciplinär samverkan i 

team genom att dessa konferenser ska inkludera flera olika discpliner och 

professioner i multidisciplinära teamkonferenser (MDT). 

Ett standardiserat arbetssätt för MDT-konferenser och de nya insatserna inom 

ramen för den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) ger 

möjlighet att öka effektiviteten och att korrekta beslut kan tas, exempelvis 

gällande behandling, ledtider och deltagande i kliniska studier.  

Cancerrådgivningen behöver stärkas och samverkan med informationstjänsterna 

på Vårdguiden och 1177 inom cancerområdet behöver utvecklas då 

Cancerrådgivningen kommer att få ett större uppdrag inom ramen för SVF. 

Det beslutsstöd som finns för primärvården (VISS.nu), behöver utvecklas och 

omfatta alla typer av cancer för att underlätta utredning och samverkan. 
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Primärvården har en viktig roll i flera delar av vårdprocessen: 

 Genom att uppmärksamma livsstilsfaktorer (rökning, övervikt, högt 

alkoholbruk, inaktivitet) kan risken att utveckla cancer minska 

 Genom att överväga cancer som orsak till olika symtom bidra till tidig 

diagnos och bättre behandlingsmöjligheter 

 Genom att en majoritet av patienter som genomgått behandling för 

cancer regelbundet träffar primärvården, tydliggörs också viktig roll i 

uppföljning av patienten, något som kan utvecklas ytterligare. 

Utvecklingen av primärvården ska leda till att den får en tydligare roll för 

cancerpatienterna, inte minst vid diagnostik och uppföljning. Detta belyses även 

av att primärvården behöver engageras mer i arbetet med SVF. Användandet 

och utvecklingen av nya IT-lösningar och nya tekniker som teledermatologi och 

samarbeten i diagnostiska nätverk kommer att underlätta för såväl patienter som 

personal att få kontakt med specialistvården, samt öka patientsäkerheten. 
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6. Patientmedverkan i vård och forskning 

Bakgrund  

Den nationella cancerstrategin har stärkt patienters och närståendes möjlighet 

till delaktighet i vården. Detta har ytterligare understrukits genom den nya 

patientlagen som kom den 1 januari 2015. 

Inom RCC Stockholm Gotland och i arbetet med Cancerplan 2013-2015 har 

möjligheterna till patienters medverkan och delaktighet i arbetet med att 

förbättra cancervården stärkts genom bildandet av ett patient- och 

närståenderåd (PNR) och delaktighet i de diagnosspecifika processerna. I arbetet 

har behovet att nå ut till de patienter som inte kommer till tals i den offentliga 

miljön uppmärksammats, eftersom 80-90 % av alla cancerpatienter inte är 

medlemmar av någon patientorganisation. 

Genom aktiviteter som Rådslag Cancer i Stockholm och på Gotland har RCC 

också etablerat en modell för att samla ett medborgarperspektiv på 

cancervården. 

PNR består av företrädare för samtliga regionala patientföreningar och leds av 

en ordförande, vald av rådets medlemmar. Rådet har en funktion som 

rådgivande till RCC och har medverkat som expertgrupp i flera av de arbeten 

som RCC genomfört, exempelvis Diagnostiskt Centrum, Centrum för 

cancerrehabilitering och utveckling av tre bröstcentrum. I arbetet med 

bröstcancerplanen och 4D har en modell för patientmedverkan i 

verksamhetsutvecklingen och forskning vid de tre bröstcentrumen etablerats där 

också patientföreträdare som inte är medlemmar i patientföreningar anlitats. En 

web-baserad utbildning som tydliggör rollen som patientföreträdare i en 

arbetsgrupp har utarbetats.  

PNR har också medverkat i framtagandet av en utbildning för patientföreträdare 

och utveckling av arbetsformer för samverkan. En ytterst viktig del i denna 

samverkan utgörs av arbetet i de vårdprocesserna där processledarna för de 

olika tumörsjukdomarna och respektive patientföreträdare, vilket exempelvis 

inkluderar medverkan i regionala vårdprogramgrupper och i arbetet med 

standardiserade vårdförlopp. 

Patientmedverkan förutsätter aktiva och engagerade patientföreningar som 

genom sitt engagemang i PNR och inom sina diagnosområden bidrar till 

förbättringar av cancervården. Det har bildats patientföreningar för nya grupper 

av patienter, men ändå är behovet stort att stödja mindre patientgrupper och 

deras närstående med diagnoser där behandlingsmöjligheterna är begränsade. 

Erfarenheter från arbetet med att stärka patienter och närståendes delaktighet i 

vård och forskning har tydliggjort ett behov av att ytterligare utveckla formerna 

för detta arbete genom att definiera roller och mandat. Nedanstående figur 

illustrerar en modell för olika nivåer av patientmedverkan:  
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Grundläggande är den individuella patientens möte med vården. Där samverkar läkare, 

sjuksköterskor och annan personal direkt med patient och närstående. På en organisatorisk 

nivå (verksamhetsutveckling på en mottagning, en klinik eller en hel vårdprocess) behövs också 

patientmedverkan. På den regionala nivån (RCC) har PNR:s medverkan en stor betydelse för 

vårdens utveckling. l varje del behöver patienter och patientföreträdare möjlighet att utveckla 

kunskap som stärker möjligheterna samverkan. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Utveckla Patient och närstående rådets (PNR) arbetsformer som 

rådgivare till RCC för att stärka och tydliggöra patientens ställning, 

integritet, självbestämmande och delaktighet 

 Utveckla patienter och närståendesmedverkan i alla delar av 

cancervården och den kliniska cancerforskningen 

 Stödja mindre och nystartade patientorganisationer 

 Arbeta för att finna former för patientmedverkan och delaktighet för 

patienter som inte är med i föreningar 

 Medverka till kontinuerlig utvärdering av RCC:s arbete avseende 

patienter och patientföreträdares roll i vården. 
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7. Samlat ansvar för patientcentrerade 
vårdprocesser 

Bakgrund 

I arbetet med att nå målen inom den nationella cancerstrategin och för 

framtidens hälsa och sjukvård beskrivs olika modeller för styrning av vården: 

beställar-, avtals-, ägar- och kunskapsstyrning. Centralt för alla är behovet av 

uppföljning och att fokus ska ligga på den samlade vårdprocessen. För patienten 

är det viktigt att vägen genom vården ska upplevas som en helhet utan 

oförklarliga stopp. 

Avtalen har tidigare i många avseenden anpassats efter sjukhusens klinikstruktur. 

En enskild vårdgivare kan dessutom ha flera utförande enheter för sin 

verksamhet. Därför är det av vikt att finna incitament som bidrar till att styrning 

och uppföljning syftar till att hålla ihop vårdprocessen så att vägen mellan de 

olika delarna hänger samman och av patienten upplevs som kontinuerlig utan 

avbrott. Detta ska även gälla forskning och utveckling/innovation. De nyligen 

framtagna omställningsavtalen med de stora akutsjukhusen inom SLL ger bättre 

förutsättningar för ett sådant samlat ansvar för hela vårdprocesserna. 

Strategier för en enhetlig kunskaps- och kvalitetsstyrning genom hela processen 

behöver dock utvecklas i samverkan med förvaltning, vården, patientföreträdare 

och akademin med syfte att kvalitetssäkra kunskapsinnehållet i vården. De 

kvalitetsindikatorer som finns idag behöver bli fler och spegla hela processen, 

inkluderande även indikatorer för forskning och utveckling. För vissa delar i 

processen saknas också patientfokuserade nyckeltal liksom processmått som kan 

följas kontinuerligt. 

En av RCC:s grundläggande arbetsuppgifter är att leda utvecklingen av 

cancervården i regionen genom den regionala cancerplanen. RCC ska också 

hjälpa, stödja och underlätta cancervårdens arbete för att nå målen i den 

nationella cancerstrategin och den regionala cancerplanen. 

I diskussionen om den förändrade organisationen med 3-4 enheter för de tre 

stora tumörsjukdomarna (bröst-, tjocktarm- och prostatacancer) har framförts 

ett behov av en central, samlande funktion för att säkra önskad klinisk och 

akademisk utveckling. RCC skulle kunna ha denna roll men funktionen måste 

ytterligare belysas för att hitta en lämplig organisatorisk placering, anpassa 

arbetsuppgift och arbetssätt till ny organisation och definiera ett nytt mandat i 

samklang med denna. 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Verka för att styrning och avtal som reglerar uppdragen för 

cancervården utformas så att ansvaret för patientens hela väg genom 

vården tydliggörs 

 Stödja utvecklingen av modeller för uppföljning av vårdprocesserna 

avseende kvalitet, jämlikhet och hälsoekonomi 

 Verka för utveckling av IT-stöd som syftar till att stödja vårdprocessen 

och som möjliggör uppföljning av processen även ur patientens 

perspektiv 

 Genomföra en analys av cancerplanens avtalsmässiga konsekvenser 

tillsammans med övriga delar av förvaltningen. I detta ingår att 

tydliggöra hur kunskaps- och kvalitetsstyrning kan ingå i styrning och 

uppföljning 

 Genom de förändringar av organisation och innehåll i cancervården som 

Cancerplan 2013-2015 medfört och de ändringar som genomförs i 

avseende ägarstyrning och beställarstyrning inom SLL bör RCC:s 

organisatoriska placering, roll och arbetssätt ses över. 
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8. Jämlik och behovsstyrd vård 

Bakgrund 

Hälso- och sjukvården ska utgå ifrån att varje enskild människa är unik med sina 

individuella kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. Alla har samma 

absoluta och okränkbara värde och ska bemötas med respekt. Målet för hälso- 

och sjukvården är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Jämlik vård innebär att bemötande, 

vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga 

egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, 

sexuell läggning eller etnisk och religiös tillhörighet. 

Ett tydligt samband ses mellan cancersjuklighet/cancerdödlighet och vilken 

befolkningsgrupp man tillhör respektive på vilken socioekonomisk nivå man 

befinner sig. Dessutom ses skillnader inom och mellan regionerna, olikheter 

som också ses i användning av nya cancerläkemedel, deltagande i kliniska 

studier, screeningverksamhet och i riskfaktorer för insjuknande i cancer. 

Förklaringen till dessa skillnader finns att söka på många olika nivåer; från det 

som händer vid mötet mellan sjukvårdspersonal och patienter till rent 

organisatoriska orsaker och patientens förutsättningar och livsstil. 

Flera åtgärdsförslag i cancerplanen syftar till att minska omotiverade skillnader i 

cancervården. En sammanhållen och strukturerad väg genom vården för alla 

patienter med cancersjukdom är grunden för en god cancervård och inkluderar 

även förebyggande hälsorådgivning, screening, rehabilitering och vård i livets 

slutskede. Ett konkret exempel på hur man kan minska omotiverade skillnader 

utgör införandet av avgiftsfri mammografiscreening, där ett ökat deltagande 

kunde konstateras med den största ökningen i socioekonomiskt utsatta delar av 

regionen. 

Det är också uppenbart att det finns omotiverade skillnader mellan olika 

tumörsjukdomar, exempel på detta är tid till diagnos och behandling, samt 

förekomsten av MDT-konferenser. Patientgrupper med sämre prognos och 

mindre aktiva patientföreningar har också svårare att göra sig hörda. Dit räknas 

också patienter med psykisk sjukdom, och/eller funktionsnedsättningar som i 

många fall har sämre prognos.  

HBTQ-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) 

bemötande och behov av stöd i cancervården är ett område där kunskapen 

behöver ökas. Välbefinnande och stöd är viktiga frågor i samband med de 

påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära. Flera har beskrivit 

situationer då en HBTQ-person har behövt förklara och ibland försvara sin 

sexualitet. Det är många gånger ett uttryck för bristande kunskap hos 

vårdpersonal, vilket kan upplevas som kränkande. Cancerplanen ansluter till den 

policy som SLL antagit som rör HBTQ-frågor. Den utgår från visionen att alla 
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människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning ska 

synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet. 

Patientens rätt till ny medicinsk bedömning (second opinion) 

Enligt den nationella och regionala cancerstrategin ska patientperspektivet i 

cancervården stärkas. En av vägarna till detta är patienter med allvarliga 

sjukdomar som cancer ska erbjudas rätt till förnyad bedömning eller så kallad 

second opinion, vilket kom att ytterligare poängteras i den nya Patientlagen som 

infördes 2015. Uppgiften för RCC avseende ny medicinsk bedömning påtalas 

också i den nationella cancerstrategin. Skälen till förnyad medicinsk bedömning 

inom sjukvården är bland annat att bidra till att skapa trygghet för patienten i 

särskilt svåra situationer och säkerställa att patienterna får vård baserad på 

vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån hans eller hennes behov. Genom 

processen kan också nya metoder och medicinska landvinningar spridas inom 

vården.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande genomförts eller initierats: 

 Avgiftsfri mammografi infördes 2012 och senare analys visade ett ökat 

deltagande i många områden med tidigare lågt deltagande 

 En Cancerdatabas har byggts upp där socioekonomiska aspekter 

inkluderats. Denna databas utgör nu grunden till ett flertal riktade 

studier rörande omotiverade skillnader i cancervården 

 En processledare och arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med 

omotiverade skillnader i vården 

 Ett omfattande pilotprojekt har startats rörande screening och tidig 

upptäckt i kommuner med hög andel invandrare och utmanande 

socioekonomiska skillnader 

 Diagnostiskt centrum i Södertälje har startat som ett pilotprojekt för att 

fånga upp patienter med symtom som kan tala för cancersjukdom 

 Stöd till patientföreningar inom områden såsom sarkom, njurcancer och 

tumörer i över magområdet (bukspottkörtel, lever, magsäck) samt stöd i 

bildandet av en förening för invandrarkvinnor 

 Infört publikt redovisade ledtidsmätningar i realtid inkluderande 

socioekonomiska aspekter 

 Genomfört en omfattande utbildningsinsats tillsammans med 

landstingsförvaltningen om omotiverade skillnader i cancervården för all 

personal på RCC, inklusive processledare och samordnande 

kontaktsjuksköterskor. Alla deltagare har startat konkreta projektarbeten 

rörande omotiverade skillnader inom cancervården 
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 Initierat att en bedömning om jämlik vård ska finnas med i alla 

verkställighetsbeslut inom HSF 

 Påbörjat arbete för att på ett strukturerat sätt med hjälp av webbaserade 

system underlätta för ny medicinsk bedömning. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Verka för att hela befolkningen ska kunna göra välinformerade och 

motiverade val – oavsett bostadsort eller position i samhället. Det 

innebär att patienten och närstående ska ges en betydligt större 

möjlighet till delaktighet baserat på individuella förutsättningar och att 

patientföreningar och andra organisationer ska inkluderas i detta arbete, 

exempelvis invandrarföreningar och pensionärsföreningar 

 Utveckla optimala indikatorer för att bättre kartlägga åtgärdbara 

omotiverade skillnader i cancervården 

 Fortsätta arbetet med att öka kunskapen om den nya patientlagen och 

rätten till förnyad medicinsk bedömning 

 Utveckla en organisation för att bereda cancerpatienter möjlighet till ny 

medicinsk bedömning inom regionen, vilken även kan omfatta patienter 

från andra regioner 

 Kartlägga och förbättra omhändertagande av cancersjuka med psykisk 

sjukdom eller funktionsnedsättningar  

 Öka kunskapsnivån runt HBTQ-personers behov i cancervården 

 Slutföra och utvärdera projektet Diagnostiskt centrum för att erhålla 

underlag för beslut om eventuellt breddinförande av modellen 

 Genomföra och utvärdera projektet om jämlik vård tillsammans med 

Botkyrka kommun och med denna erfarenhet arbeta fram nya riktlinjer 

för att etablera liknande samverkan med andra delar av regionen. 
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9. Patientsäkerhet och bemötande 

Bakgrund 

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för cancervårdens kvalitet och 

bidrar positivt till bättre följsamhet till cancerbehandling, effektivare 

rehabilitering och hög patientsäkerhet. Den nationella cancerstrategin lyfte fram 

att det finns brister på detta område, och att dessa kvarstår har visats i senare 

internationella jämförelser. Fortsatt arbete är nödvändigt och konkreta åtgärder 

krävs i alla delar av patientens väg genom vården. Detta belyses också av 

Patientsäkerhetslagen från 2011 och genom den nya Patientlagen från 1 januari 

2015.  

Patientsäkerheten är av stor vikt inom cancervården. Behandlingsmetoderna är 

komplicerade och kan vid avvikelser medföra livshotande komplikationer. 

Patienter med cancersjukdom är ofta svårt sjuka och därför särskilt sårbara. 

Dessutom är läkemedelsavvikelser vid behandling med cytotoxiska läkemedel 

relativt frekventa och det finns ytterligare situationer där vårdskador inträffar 

inom cancervården. Överlämningar i olika former har identifierats som en sådan 

risk. Det kan gälla överlämningar mellan skift, mellan enheter och mellan 

vårdgivare och då ofta i samband med brister i kommunikation och 

informationsutbyte. 

Patientansvarig läkare (PAL) infördes 1991 i hälso- och sjukvårdslagen med 

syfte att främja kontinuitet och patientens anknytning till en viss läkare. PAL 

togs dock bort från lagstiftningen 2010 och ersattes av ”fast vårdkontakt” med 

ansvar för samordning. Patientlagen (2015) betonar vårdens skyldighet att 

erbjuda en fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning. Läkarförbundet 

driver nu frågan (2015) att återinföra patientansvarig läkare då de anser att 

dagens system med en mer diffus fast vårdkontakt fungerar dåligt, en 

uppfattning som delas av många som vill stärka kontinuiteten. Att ha en fast 

kontakt, en namngiven person som är tillgänglig när patienten behöver bidrar till 

trygghet och kontinuitet och därmed effektivare vård men i sammanhållna 

vårdprocesser finns även behov av patientansvariga team med multiprofessionell 

sammansättning. 

Kontaktsjuksköterskefunktionen beskrivs av patientorganisationerna som en av 

de viktigaste åtgärderna för att förbättra cancervården. En utvärdering utfördes 

av RCC 2013 visade på stora skillnader i hur funktionen implementerats och 

utvecklats. Här pågår utvecklingsarbete som beskrivs senare under rubriken 

Kontaktsjuksköterska. 

  



 

 

 

Cancerplan 2016 – 2019, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

Tillsammans för patienten hela vägen genom cancervården 

27 (119) 
 

 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Patientsäkerhets- och bemötandefrågor har lyfts i RCC:s patient- och 

närståenderåd (PNR) och bland processledarna 

 Inlett samverkan med regionens Patientnämnd för sammanställning av 

och publicering på RCC:s hemsida av cancerrelaterade anmälningar 

 I samband med att processledarorganisationen utvecklades 2014, 

inrättades processledare inom patientsäkerhet som en ny stödprocess. 

Dessa processledare har ordnat utbildning kring läkemedelsavvikelser 

och arbetat med att utveckla och införa aktiva överlämningar i de 

diagnosspecifika processerna. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Stödja utvecklingen av en modell för patientansvariga team utifrån 

tydliga roller med patientansvarig läkare, kontaktsjuksköterskor och 

andra kompetenser 

 Stödja införande av modellen ”aktiva överlämningar” i samtliga 

vårdprocesser 

 Förbättra möjligheterna för patienter att vara delaktiga i 

patientsäkerhetsarbetet inom cancervården, där områden som särskilt 

beaktas är överlämningar i vårdprocesserna, samt en ökad delaktighet i 

det kliniska informationsutbytet, exempelvis vid läkemedelsbehandling 

 Inom ramen för standardiserade vårdförlopp utveckla tillgänglighet och 

kontinuitet i cancervården 

 Fortsätta RCC:s arbete med forskning och utvecklingsarbete för ökad 

patientsäkerhet kring läkemedelsavvikelser, informationsutbyte och 

patientdelaktighet 

 Fortsätta samverkan med Patientnämnden, med syfte att bland annat 

stärka en lärandeprocess kring bemötande i cancervården. 
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10. Primär cancerprevention 

Bakgrund 

En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom förebyggande insatser 

och ändrade levnadsvanor – prevention. Många riskfaktorer för utveckling av 

cancer är kända – rökning, inaktivitet och matvanor dominerar. De 

cancerformer som sammantaget orsakar flest dödsfall är lungcancer och cancer i 

tjock och ändtarm, som till stor kan undvikas genom ändrade levnadsvanor. 

Mot bakgrund av att antalet cancerfall beräknas bli fördubblade inom mindre än 

20 år framstår förebyggande insatser som centrala för att klara cancervårdens 

utmaningar. Men trots att dessa samband varit kända i många år har det visat sig 

svårt att ändra levnadsvanor ur ett befolkningsperspektiv och idag kan vi se att 

rökning ökar i vissa befolkningsgrupper. 

HPV-vaccination är en av de mest konkreta och effektiva åtgärderna för primär 

cancerprevention, riktad mot HPV-relaterad cancer, främst livmoderhalscancer 

och cancer i svalget. Vaccinationen erbjuds flickor i skolåldern. Dessutom 

erbjuds alla kvinnor upp till 26 år vaccination utan kostnad. Täckningsgraden 

iden äldre gruppen har dock varit relativt låg. Tillägg av vaccination även till 

pojkar har diskuterats för att snabbare få positiva effekter.  

Inom ramen för cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Ett samarbete har initierats mellan RCC och Centrum för Epidemiologi 

och Samhällsmedicin (CES) Under 2013-2015 har RCC arbetat med 

beteendeprevention inom områdena tobak, fysisk aktivitet och UV-

exponering) 

 En omfattande litteraturgenomgång har gjorts i syfte att kunna ge 

evidensbaserade och kostnadseffektiva råd. En rapport ”Primär 

cancerprevention - Förslag till åtgärder mot tobaksbruk, fysisk 

inaktivitet, och överexponering för UV-strålning” har utarbetats och 

antagits av Hälso- och sjukvårdsnämnderna. En plan har också tagits 

fram för det fortsatta arbetet. 

 Deltagit aktivt i nationella arbetsgruppen för cancerprevention 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Delta i det nationella och internationella arbetet för att fasa ut 

tobaksbruket senast 2025 enligt europeiska koden mot cancer 

 Genom screeningverksamheterna vill RCC både etablera en kanal till 

medborgarna för att fånga riskbeteende och sprida kunskap, framför allt 

avseende tobaksanvändning 

 Stödja arbetet med att kartlägga tobaksbruk inom primärvård och 

tandvård med aktiv hänvisning till Sluta-röka-linjen för de som vill ha 

hjälp 

 Verka för rökstopp för alla cancerpatienter 

 Stödja implementering av fysisk aktivitet på recept (FaR®) genom en 

pilotstudie på en mottagning för bröstcancerscreening, med syfte att 

testa hur man når kvinnor med låg fysisk aktivitet 

 Utgöra en del av SLL:s arbete för att skapa stödjande miljöer för 

hälsofrämjande fysisk aktivitet 

 Verka för förbud mot kosmetiska solarier via RCC i Samverkan 

 Informera om mindre riskfylld UV-exponering för cancerpatienter i 

samarbete med CES arbeta med tillhandahållande av evidensbaserade 

solråd via barnavårdscentraler och vaccinationscentraler inför sommar 

och resor till platser med högt UV-index 

 Regelbunden uppdatering av Rikshandboken  

 Arbeta för ökad täckningsgrad avseende HPV-vaccination 

 Initiera en utredning inför beslut om av vaccination för pojkar. 
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11. Screening och tidig upptäckt av cancer 

Bakgrund 

Syftet med tidig upptäckt är att diagnosticera en cancer i den fas av utveckling 

då den fortfarande är botbar. Detta kan göras på olika sätt: 

 

 Genom screening, vilket innebär att man på ett organiserat sätt 

undersöker en frisk befolkning  

 Genom tidig diagnostik, där man undersöker den enskilda individen när 

hen söker för symtom 

 Genom regelbundna kontroller av individer med hög risk för cancer 

(exempelvis genom kontroll av personer med inflammatorisk 

tarmsjukdom för tidig diagnostik av tjocktarmscancer och kontroll av 

kvinnor med ärftlig risk för bröstcancer).  

Screening 

Stockholm-Gotlandsregionen skiljer sig från resten av Sverige genom att ha en 

central enhet som samordnar, administrerar, kvalitetskontrollerar och följer upp 

screening för livmoderhalscancer, bröstcancer, samt tjock- och ändtarmscancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående bild visar täckningsgraden i screeningprogrammet för 

cervixcancer, som varit mycket framgångsrikt med minskat insjuknandet och 

förbättrad överlevnad i denna sjukdom. Deltagande ökade i socioekonomiskt 

utsatta områden när avgiften togs bort 2005, men det finns fortfarande ett 

behov av att öka täckningsgraden. 

A 
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Avgiftsfri screening finns organiserad för bröstcancer, tjocktarmscancer och 

livmoderhalscancer i SLL och på Gotland. Deltagandet är i ett internationellt 

perspektiv god, men i ett nationellt perspektiv finns skillnader inom och mellan 

regioner. Framgångsrika screeningprogram fordrar ett högt deltagande med en 

välstrukturerad organisation som kan kvalitetssäkra och följa upp verksamheten. 

Samtliga screeningsprogram har också till uppgift att öka deltagandet i 

programmen. 

Tidig diagnostik 

Socialstyrelsen gav Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i uppdrag 

att systematiskt utreda om det finns metoder för att snabbare få en 

cancerdiagnos efter att en person upptäcker det första symtom som kan tyda på 

cancer. Utredningen ”Tidig upptäckt av symtomgivande cancer” förelåg som en 

rapport 2013 och kom fram till följande slutsatser: 

 Teledermatoskopi kan minska tiden till diagnos av malignt melanom 

 Informations- och utbildningsinsatser ökar medvetandet om värdet av 

tidig upptäckt 

 ”Snabbspår” och specialmottagningar för att utreda cancersymtom, så 

kallade ”diagnostiska centra”, ger en tidsvinst. 

 

Inom ramen för cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Ett ökat deltagande, framför allt i socioekonomiskt utsatta områden, har 

redovisats vetenskapligt efter att mammografiscreeningen blivit avgiftsfri 

i regionen 

 Skapat en uppföljningsdatabas för mammografiscreening där uppgifter 

över kvinnor som kallats och undersökts sedan 1989 finns lagrade 

 Kallelseintervallet till mammografiscreening för kvinnor mellan 40-49 år 

har ändrats till 24 månader enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer 

 Aktiv planering av ny organisation för mammografiscreeningen vid tre 

bröstcentrum 

 Stockholm har som första landsting i Sverige infört HPV-screening i 

stället för cytologi för kvinnor från 30 år, vilket inkluderat utveckling 

och implementering av nytt IT-stöd för den gynekologiska 

cellprovtagningen 

 Upphandlat och implementerat immunologiskt test i kolorektalcancer-

screeningen, samt inom ramen för RCC:s jämlikhetsprojekt utarbetat ny 

information och provtagningsanvisning för kolorektalcancer-screeningen 
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 Deltagit aktivt i olika internationella forskningsprojekt och representerat 

regionen i nationella arbetsgrupper för cervixcancerprevention och 

mammografiscreening 

 Ett diagnostiskt centrum har etablerats i Södertälje 

 RCC leder projektet att etablera teledermatoskopi i regionen. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Initiera och medverka i utredningar och beslut om screeningprogram för 

nya tumörformer, i första hand prostatacancer och högriskgrupper 

exempelvis lungcancer  

 Leda arbetet för att utveckla och öka deltagandet i de regionala 

screeningprogrammen, där införandet av HPV-screening är ett exempel, 

liksom utveckling av IT-stöd så att vårdgivare själva kan ta ut 

kvalitetsstatistik 

 Utveckla och stärka arbetet med jämlikhetsfrågor kopplade till tidig 

upptäckt och screening 

 Stödja utveckling som kan förbättra möjligheterna till tidig diagnostik 

 Delta i utveckling av nationella nätverk för screening, bland annat 

genom aktivt deltagande i forskning rörande kvalitetsaspekter på 

screening, utvärdering av screenings effekt på dödlighet liksom faktorer 

som påverkar deltagande i screening 

 Utarbeta en säker infrastruktur för att kunna screena kvinnor från andra 

län på ett patientsäkert sätt enligt Patientlagen. 
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12. Ledtider och Standardiserade 
vårdförlopp 

Bakgrund 

Under perioden 2015–2018 satsas 500 miljoner 

kronor per år för att arbeta bort omotiverade 

väntetider, minska regionala skillnader och 

därigenom ska bättre förutsättningar för jämlik 

cancervård.  

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka 

utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive 

cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika 

åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att 

variera mellan diagnoser och olika behandlingar. Det standardiserade 

vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke 

om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första 

skede. Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan 

planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till 

patientens önskemål och individuella situation. RCC Stockholm har fått 

uppdraget att leda arbetet med standardiserade vårdförlopp för de aktuella 

cancerdiagnoserna i regionen. 

Tidig diagnos och tidig behandling är av stor vikt för att öka överlevnaden samt 

möjligheterna till tillfriskande där införandet av de standardiserade 

vårdförloppen är ett stöd. Då cancerprocessen ofta börjar i primärvården har en 

viktig del i arbetet varit att förbättra beslutsstödet för primärvården och förenkla 

överlämningar mellan vårdinstanser så att patienten snabbare kommer till 

specialistvården.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomfört eller 

initierats: 

 De fem första vårdförloppen har startat under hösten 2015 och 

inkluderar Akut myeloisk leukemi, huvud- och halscancer, matstrups- 

och magsäckscancer, cancer i urinblåsa och övre urinvägar, samt 

prostatacancer 

 Arbetet har skett genom samverkan med berörda vårdgivare och 

resurser har fördelats efter identifiering av behoven i de olika 

vårdprocesserna 

 Inlett arbetet för start av standardiserade vårdförlopp för de 

nästkommande tumörsjukdomarna som startar 2016 
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 RCC har redovisat det hittills genomförda arbetet i SLL och Region 

Gotland till socialdepartementet enligt den nationella 

överenskommelsen för erhållande av ytterligare medel. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Leda arbetet i regionen för genomförandet av den nationella satsningen 

på standardiserade vårdförlopp inom alla aktuella tumörsjukdomar 

 Delta i framtagandet av mätbara indikatorer som kan tydliggöra 

förändringar i väntetider för patienterna 

 Arbeta för förbättringar tillsammans med berörda vårdgivare inom de 

områden som identifieras i varje vårdförlopp, exempelvis 

multidisciplinära teamkonferenser, kompetenshöjande åtgärder, ökat 

stöd till patienter och närstående, kunskap och information till 

primärvården samt stöd till förändrade arbetssätt. 
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13. Nivåstrukturering 

Bakgrund 

Under en längre tid har stort fokus i diskussioner om förbättring av cancer-

vården handlat om var cancervården ska bedrivas, nivåstrukturering. Frågan om 

nivåstrukturering är också en av de centrala uppgifterna för RCC, både i ett 

regionalt och nationellt perspektiv. På nationell nivå finns ett program där snart 

ett 20-tal diagnoser planeras för nationell nivåstrukturering till 2-4 enheter.  

Inom flera områden har man kunnat visa att höga volymer, framför allt inom 

kirurgi, är korrelerat till förbättrad överlevnad, mindre biverkningar och färre 

kvarstående symtom av sjukdom och behandling. 

I regionen är en sådan nivåstrukturering genomfört inom flera diagnoser, där 

exempelvis hjärntumörer, gynekologisk cancer och övre gastrointestinal cancer 

är samlade till en vårdgivare. Senare års utveckling har visat att det finns behov 

av ytterligare nivåstrukturering, inte minst gäller detta prostatacancer där kirurgi 

utfört av högspecialiserade enheter redovisat mycket goda resultat vad gäller 

behandlingseffekt och biverkningar. I samband med diskussionen om 

högvolymenheter bör också uppmärksammas att det kan skapa behov av vård 

och uppföljning vid andra enheter. 

Nivåstrukturering bör inte enbart fokuseras på kirurgi, även andra delar av 

vårdprocessen kan behöva utvecklas ur ett nivåstruktureringsperspektiv för att 

skapa en samlad vårdprocess utifrån patientens behov. Detta kan gälla 

diagnostik, icke kirurgisk behandling och avancerad rehabilitering, där regionens 

resurser kan behöva samlas för att patienterna ska få tillgång till en säker, jämlik 

och högkvalitativ vård. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Medverkat till att kirurgisk behandling av kolorektal- och prostatacancer 

samlats till färre enheter för att möjliggöra en sammanhållen vårdprocess 

runt patienten 

 Medverkat till att behandling av mindre tumörsjukdomar samlas till 

Karolinska Universitetssjukhuset 

 Medverkat till att etablera tre bröstcentrum där hela vårdprocessen 

samlas på ett sjukhus med ett tydligt ansvar för hela den samlade 

vårdprocessen 

 Medverkat i etableringen av centrum för cancerrehabilitering 

 Medverkat i arbetet med nationell nivåstrukturering av mindre vanliga 

tumörsjukdomar. 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Medverka och stödja det nationella arbetet med nivåstrukturering. 

Arbetet genomförs tillsammans med representanter från olika 

professioner och expertområden i regionen och inom ramen för RCC i 

samverkan 

 Initiera utredning om nivåstrukturering av prostatacancervårdens 

kurativa behandling respektive diagnostik och uppföljning 

Initiera och medverka i utredningar och beslut som behövs för att uppnå en 

fortsatt regional nivåstrukturering inom cancervården. Bland de diagnoser 

som kan bli aktuella finns njurcancer, kolorektalcancer och 

lungcancerdiagnostik. 

 

 

 

En samlad vårdprocess på de sjukhus som ansvarar för cancervården med ett tydligt ansvar för 

patientens väg genom vården ställer också krav på samverkan med enheter utanför sjukhusen. 
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14. Kompetensförsörjning 

Bakgrund 

En av de största utmaningarna för cancervårdens framtida utveckling är den 

brist på specialistutbildad personal som finns på flera områden. Fler nya 

cancerfall, fler som lever med en cancerdiagnos, samt allt mer komplex 

diagnostik och behandling ställer nya krav på hälso-och sjukvården. 

Kompetensförsörjningen behöver därför anpassas efter dessa nya 

förutsättningar. En effektiv cancervård med hög kvalitet förutsätter ett 

välfungerande teamarbete utifrån ett multidisciplinärt och multiprofessionellt 

synsätt, inkluderande nya kompetenser, i alla delar av patientens väg genom 

vården.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 En inventering av kompetensförsörjning och framtida utbildningsbehov 

har genomförts och en regional kompetensförsörjningsplan har tagits 

fram och beslutats i Hälso- och sjukvårdsnämnden. RCC Stockholm 

Gotland har också lett arbetet med en nationell 

kompetensförsörjningsplan för cancervården som beslutats av RCC i 

samverkan i september 2015 

 Palliativt kunskapscentrum (PKC) etablerades våren 2015. Regionalt 

kunskapscentrum i patologi och cytologi (RKC) etableras hösten 2015. 

Båda verksamheterna kommer utgöra navet inom kompetensförsörjning 

för sina respektive områden 

 Kontaktsjuksköterskeutbildningar (steg 1 och 2, se vidare separat avsnitt 

om kontaktsjuksköterskor) har tagits fram och genomförts 

 Nya roller är under införande i cancervården, som exempelvis 

koordinatorer inom ramen för standardiserade vårdförlopp och 

koordinatorer för att samordna multidisciplinära konferenser. Dessa 

koordinatorer kan ha olika bakgrund, exempelvis undersköterska eller 

medicinsk sekreterare och ska genomgå en nyinrättad utbildning som 

tagits fram inom ramen för ett etablerat samarbete mellan Stockholms 

Läns Landsting (SLL) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Arbeta i samverkan med vårdgivare och övriga intressenter för 

genomförandet av den regionala och nationella 

kompetensförsörjningsplanen som betonar multidisciplinärt och 

multiprofessionellt arbete i patientansvariga team, samt 

interprofessionellt lärande 

 Utreda behovet av specifika kompetenssatsningar på eftersatta områden 

i cancervården, inkluderande förbättrade arbetssätt, nya roller och 

fördelning av arbetsuppgifter, liksom ett sammanhållet IT-stöd för hela 

vårdprocessen 

 Utveckla en modell för patientansvariga team utifrån tydliga roller med 

patientansvarig läkare, kontaktsjuksköterskor och andra kompetenser. 
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15. Nätverk för god cancervård och 
forskning 

Bakgrund 

I regionen bedrivs i många avseenden en högkvalitativ och omfattande 

cancerforskning framför allt kopplat till Karolinska Institutet. Baserat på den 

nationella och den regionala cancerstrategin har RCC som ett av de 

övergripande målen ”att stödja patientcentrerad vård och forskning i regionen”. 

Målsättningen är att ge alla cancerpatienter som så önskar en möjlighet att delta i 

forskningsprojekt och inkluderas i utvecklingen av nya terapier och arbetssätt, 

vilket också ger möjlighet att bidra till dagens, men också framtida patienters 

välbefinnande. Förutsättningen för detta enligt cancerstrategin är att konceptet 

universitetssjukvård stärks och där grunden är att forskning inkluderar alla 

facetter av cancervården och ska bedrivas integrerat inom vårdens alla delar 

oavsett driftsform eller vårdgivare. Utredning, behandling och omvårdnad sker 

inom många verksamheter utanför universitetssjukhuset. För att den kliniska 

cancerforskningen ska kunna ses som en helhet över specialist- och 

professionsgränser och där patientperspektivet är självklart krävs samverkan 

inom hela sjukvården, från primärvård till högspecialiserad vård och vård i livets 

slutskede. Därför måste cancerforskningen samverka inom ramen för nätverk i 

väl sammanhållna processer och teman, ett exempel på detta är de 

sammanhållna vårdförlopp i form av teman som utvecklas på Nya Karolinska 

Solna – NKS. 

Ett annat exempel på samverkan mellan vård och forskning är starten av 

Stockholms Medicinska Biobank som utgår från att patienten står i centrum 

inom nätverkssjukvården. Med biobanken byggs en standardiserad infrastruktur 

som inkluderar kvalitetsäkrade prover samt möjlighet till provtagning var helst 

patienten befinner sig i vårdkedjan. Biobanken ger möjlighet till utveckling av 

diagnostik och möjliggör individanpassad behandling där samverkan med RCC 

och kompetenscentrum för patologi är en viktig del. 

Personcentrerad vård, värdebaserad vård, och ”personalised medicine” är några 

begrepp som förekommer inom hälso- och sjukvården för att beskriva en 

målbild om en samlad cancervård och forskning utifrån patientens perspektiv. 

RCC använder uttrycket "Nätverk för god cancervård och forskning" (en modell 

utifrån det anglosaxiska begreppet Comprehensive Cancer Care, CCC, även 

uttryckt som Comprehensive Cancer Center) som illustrerar det 

helhetsperspektiv som RCC vill uppnå genom en ny regional cancerplan för 

perioden 2016-2019. 

I cancerplanen 2013-2015 framtagen i samverkan med representanter från 

Karolinska Institutet, framhålls en förbättrad infrastruktur för forskning som ett 
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prioriterat område. Bland annat konstateras att det många gånger saknas en 

tydlig koppling mellan klinisk verksamhet och experimentell forskning trots att 

den har en uppenbar relevans för patienter drabbade av cancersjukdom. Detta 

understryker behovet av en bättre utveckling av universitetssjukvården där 

translationell forskning kan utvecklas utifrån samlade patientfokuserade 

frågeställningar och vårdprocesser. Det är uppenbart att alla de stora satsningar 

och omorganisationer av cancervården som tidigare genomförts i regionen inte 

motsvarat förväntningarna om en förbättrad cancerforskning med större 

delaktighet från vårdens olika aktörer eller delaktighet för patienterna. 

Inom den regionala cancerplanen för 2013-2015, lyftes en rad delområden som 

kritiska för att utveckla en bättre infrastruktur för den kliniska 

cancerforskningen i hela regionen, inkluderande Gotland: 

 Förbättrade patientdatasystem 

 Fungerande biobank 

 Fortsatt utveckling av kvalitetsregister 

 Förstärkt patologi 

 Regional enhet för kliniska prövningar 

 Förbättrad forskningskompetens inom vården 

 Behov av avtal och styrning för att stärka infrastrukturen. 

 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Utarbetat rapport till Socialstyrelsen kring RCC:s engagemang och 

aktiviteter inom cancerforskningen som inkluderar bokslut över FoUU-

relaterade aktiviteter i Cancerplan 2013-2015  

 Lett arbetet med utveckling och etablering av Bröstcancercentrum inom 

ramen för projektet 4D och regionala cancerplanen. Förutsättningar har 

utarbetats för en fungerande biobank som kan kopplas till kvalitets- och 

uppföljningsregister där bröstcancer kan utgöra en modell för andra 

tumörsjukdomar 

 Stöd till verksamhetsbaserat IT-stöd, bland annat genom utveckling av 

strukturerade vårddata i de så kallade in- och utdata-projekten 

 Verkat för utvecklingen av avtal och uppdrag så att de stöder och stärker 

uppbyggnaden av en infrastruktur för klinisk forskning 

 Stöd till utveckling av regionens infrastruktur genom deltagande i KI:s 

strategiska forskningsprogram inom cancer, StratCan, och tillsammans 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/stockholm---gotland/slutrapport-cancerplan-2013-2015-klart.pdf
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genomfört en forskningskonferens Swedish Cancer Research Meeting 

2014 

 Utvecklat funktion som forskningssamordnare i samverkan med 

StratCan som bland annat utarbetat rapport om ”kriterier som skall 

utmärka ett regionalt cancercentrum beträffande cancerforskning” 

 Utlyst stimulansanslag för icke etablerade forskare och genomfört 

utbildningsinsatser med bland annat kurser inom klinisk cancerforskning 

och prövningsmetodik i samverkan med Karolinska Trial Alliance 

 Arbetat för infrastruktur som på ett säkert, korrekt och effektivt sätt, 

kan ge tillgång till data, möjliggöra, säkrare och enklare tillgång till 

vårddata för forskning 

 Genomfört utbildningsprogram av patientföreträdare i syfte att stärka 

patienters medverkan i vård och forskning. Patientföreträdare 

medverkar också i vårdprogramarbete och har där möjlighet att utöva en 

aktiv roll i diskussioner som rör forskning och utveckling 

 Medverkat vid bildandet av Regionalt kunskapscentrum för patologi och 

cytologi 

 Medverkat vid bildandet av Regionalt kompetenscentrum i palliativ vård 

 Medverkat i den Nationella testbädden för innovativ strålterapi, en 

plattform för forskning rörande strålbehandling som knyter ihop 

industri, sjukvård och forskning 

 Initierat ”Nationell virtuell Cancerportal för forskning och systematiskt 

lärande” med pilotprojekt inom lungcancer 

 Stöd till vetenskapliga studier, bland annat bröstcancerdiagnostik, 

prostatacancerbehandling, lungcancervård, palliativ vård, patientsäkerhet 

och integrativ medicin, samt medverkat i ett stort antal vetenskapliga 

arbeten. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Verka för införande av ett ”Nätverk för god cancervård och forskning” 

som inkluderar hela patientens väg genom vården inom konceptet 

”universitetssjukvård” förankrat i FHS och nätverkssjukvården. 

Huvudansvaret för cancerforskningen ska ligga på Karolinska institutet 

och RCC ska aktivt samverka med KI och andra universitet/högskolor 

som bedriver forskning relaterad till cancervården 

 I samverkan med akademi, vårdgivare och patienter fortsätta 

uppbyggnaden av forskningens infrastruktur för att alla cancerpatienter 
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oavsett tumörsjukdom, bostadsort eller vårdgivare ska kunna delta i 

olika forskningsprojekt 

 Cancervård och forskning ska finnas samlad runt patienten och främja 

en forskning som leder till säker och jämlik vård och leda till utveckling 

av ny kunskap inom alla områden 

o Hur vi bäst förebygger cancer 

o Hur vi ökar möjligheterna till tidig diagnostik 

o Hur vi får fram nya optimala behandlingar som snabbt och 

effektivt kommer patienterna till del 

o Hur vi bäst tillgodoser patienter och deras närståendes olika 

behov med ett gott bemötande, hög tillgänglighet och effektiv 

samordning 

o Hur vi bäst stärker möjligheterna till patientens delaktighet i vård 

och forskning 

o Hur vi bäst förebygger och behandlar komplikationer och 

sidoeffekter av cancersjukdom och behandling 

o Hur vi bäst rehabiliterar patienterna och främjar god livskvalitet 

även efter en genomförd behandling 

o Hur avtal med vårdgivarna utformas för att bäst stödja 

patientens sammanhållna väg genom vården och den 

nätverkssjukvård, inkluderande FoU, som är på väg att byggas 

upp inom ramen för FHS och den regionala cancerplanen 

 

 RCC ska verka för pluralism och en mångfacetterad kultur inom 

cancerforskningen 

 Öka användningen av RCC:s unika databaser i forskningen 

 Fortsätta utveckla arbetet med forskningskoordinatorer för flera 

tumörsjukdomar och arbeta för en regional enhet för kliniska prövningar 

 Delta aktivt i det nationella och regionala arbetet vad gäller utvecklingen 

av cancerforskningens infrastruktur, exempelvis i form av Stockholms 

Medicinska Biobank, kvalitetsregister, avtal och uppföljning, vilka alla 

stöds av en höjd forskningskompetens i vården 

 I nationell samverkan arbeta för att utveckla portaler för specifika 

forskningsprojekt som ska ge lättillgänglig information för patienter och 

profession om pågående kliniska prövningar. 
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16. Läkemedel och cancer 

Bakgrund    

Många nya och viktiga behandlingar har introducerats inom flera terapiområden, 

varav kan nämnas behandling av bröstcancer, prostatacancer, äggstockscancer, 

malignt melanom och vissa former av blodcancer. En utmaning vid 

introduktion av många läkemedel är; 

 att de har studerats i få kliniska studier och med få patienter inkluderade 

 att de har påvisat en överlevnadsvinst för en relativt liten andel patienter 

 att kostnaden är hög, vilket kan ge svåra etiska utmaningar när 

prioriteringar av resurser inom vården måste göras. 

 

Introduktionen av nya läkemedel för behandling av cancer sker på samma sätt 

som för alla övriga läkemedel inom Stockholms läns landsting och i nära 

samverkan mellan en rad aktörer i landstinget och även nationellt. Nya 

läkemedel introduceras enligt en fastställd införandeprocess som är nationell för 

vissa läkemedel och regional för andra läkemedel. Vid båda alternativen är det 

efter bedömning av vårdprogramgrupper och expertrådet i onkologi/hematologi 

som Stockholms läns läkemedelskommitté fattar det sista avgörande beslutet på 

hur läkemedlen för behandling av cancer rekommenderas för användning. I 

expertrådet ingår bland annat läkemedelsansvariga inom onkologiska och 

hematologiska klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset, avdelningen för 

klinisk farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset samt processledaren för 

läkemedel inom RCC Stockholm-Gotland. Expertrådet har också att värdera nya 

terapier i förhållande till redan etablerade behandlingar och där involveras även 

nationella eller regionala vårdprogramgrupper. 

I den nationella processen för nya läkemedel har samtliga RCC i landet bildat en 

läkemedelsgrupp (NAC-gruppen) som ska stödja landstingens införandeprocess 

och inhämta och förmedla verksamhetschefernas, professionens och 

vårdprogramgruppernas synpunkter på nya läkemedels som introduceras 

nationellt. Den nationella rekommendation som är ett resultat av den nationella 

processen och som samtliga landsting har att hålla sig till kan ibland anpassas 

utifrån regionala förutsättningar på förslag av expertrådet och fastställas av 

Stockholms läns läkemedelskommitté. 

För patienterna är det viktigt att ha förståelse för hur nya läkemedel introduceras 

och vilka processer som ligger bakom en rekommendation. Inte minst viktigt är 

det också att ge en bakgrund till hur läkemedel introduceras för att få förståelse 

för att vissa läkemedel inte godkänns eller rekommenderas för användning 

nationellt eller i Stockholms läns landsting.   
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Av den anledningen utbildas företrädare för patientorganisationerna årligen där 

läkemedelsansvariga från olika delar av vården medverkar. 

Mot bakgrund av den begränsade kunskap som idag finns vid introduktionen av 

nya läkemedel är det synnerligen viktigt att följa upp läkemedlens användning 

för att tydliggöra läkemedlens optimala effekt, säkerhet och plats i terapin samt 

säkerställa att patienter behandlas enligt riktlinjer. Inom RCC Stockholm-

Gotland planeras detta att ske genom ”registret för nya cancerläkemedel”, vissa 

kvalitetsregister och landstingets övriga databaser. 

Under de närmaste åren förväntas nya läkemedel för behandling av många olika 

cancersjukdomar. Dessutom kommer det nya läkemedel för nya patientgrupper 

där det idag finns begränsade valmöjligheter. Detta kommer att kräva nya 

resurser på många områden, men också behov av riktlinjer för en optimal 

användning. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Ett nationellt och regionalt system för introduktion av nya läkemedel har 

introducerats med redan noterbara goda effekter för patient och 

samhälle 

 En regional cancerdatabas har byggts upp där läkemedlens användning 

har en central roll, men även andra alternativa behandlingsformer. Ett 

första vetenskapligt arbete har publicerats 

 Ett regionalt register för uppföljning av nya läkemedel inom 

cancervården har utarbetats och planeras för nationell introduktion 

 Ett samarbete, benämnd SAMMS, med Läkemedelsverket har påbörjats 

av RCC Stockholm Gotland gällande modeller för samverkan med 

myndighet vid användning av nya cancerläkemedel 

 Ett ökat samarbete har inletts med alla aktörer inom läkemedelsområdet, 

inkluderande industrin och patienternas organisationer  

 En processledare för arbetet med cancerläkemedel har påbörjat sitt 

arbete och en grupp och processledare för jämlik vård på RCC 

Stockholm Gotland arbetar inom området. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Medverka till att nya ändamålsenliga läkemedel snabbt kommer aktuella 

patientgrupper till del i regionen och följs upp enligt nationella och 

regionala riktlinjer 

 Medverka till ett helhetsperspektiv där även betydelsen av andra 

behandlingsmodaliteter bör vägas in 
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 Medverka till att minska skillnader baserade på bostadsort, 

socioekonomisk grupp och tumörsjukdom vid introduktion och 

användning av nya läkemedel 

 Medverka till att klinikernas läkemedelsansvariga, verksamhetschefer och 

sjukhusens läkemedelsråd är informerade om nya läkemedel och 

uppföljningsresultat  

 Aktivt medverka i RCC nationella samverkansgrupp NAC (Nationella 

Arbetsgruppen för Cancerläkemedel)  

 Arrangera utbildningar om introduktion och uppföljning av nya 

läkemedel för patientorganisationernas representanter 

 Ansvara för, utveckla och förvalta kvalitetsregistret ”Nya läkemedel 

inom cancervården”. De kliniker som rapporterar in data till registret 

kan själva följa sin läkemedelsanvändning och sina resultat samt 

analysera dem i jämförelse med andra kliniker. För att bedöma om 

läkemedelsanvändningen är jämlik kan data från registret kompletteras 

med data från andra register som Socialstyrelsens patientregister och 

socioekonomiska data från Statistiska Centralbyrån. Registret ska även 

vara publikt och öppet för exempelvis patienter. 
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17. Strålbehandling 

Bakgrund 

Under de senaste decennierna har strålbehandlingsteknik och metoder avsevärt 

förbättrats. Den starka utvecklingen av olika bildgivande system (DT, MR, PET, 

med flera) och kraftfulla datorer har gjort det möjligt att på ett helt avgörande 

sätt öka precisionen i behandlingen, så att fler kan behandlas med mindre 

biverkningar. Denna utveckling ställer höga krav på integration av system, 

kompetens och samarbete över klinik- och yrkesgränser. 

I cancerplan 2013-2015 beskrivs hur strålbehandling (radioterapi) varit och är en 

grundpelare i cancerbehandling sedan mer än 100 år och behovet ökar 

fortfarande. I cancerplanen beskrivs att år 2018 beräknas 98 000 behandlingar 

ges till 6 500 patienter i Stockholm. Redan en sådan ökning skulle kräva 

ytterligare möjligheter till strålbehandling, men kan enligt tidigare beräkningar 

möjligen hanteras med de acceleratorer som finns idag, givet att 

utnyttjandegraden ökas genom exempelvis längre öppettider. Dessutom behöver 

den utveckling som sker vid den nationellt gemensamma Skandionkliniken och 

utvecklingen mot färre strålbehandlingstillfällen som diskuteras inom de stora 

tumörgrupperna prostata- och bröstcancer inkluderas i behovsanalysen. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Medverkat i nationella testbädden för innovativ strålterapi 

 Medverkat i planering och start av Skandionkliniken 

 Riktat stöd har getts till strålbehandlingen vid Karolinska 

Universitetssjukhuset inom ramen för standardiserade vårdförlopp. 

 2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Medverka i utvecklingen av organisation för 

strålbehandlingsverksamheten i regionen 

 Slutföra den utredning som initierats i Cancerplan 2013-2015 för att 

kartlägga framtida behov som underlag för beslut om ytterligare 

investeringar. Utredningen ska inkludera frågor kring lokalisering och 

eventuell profilering av strålbehandlingsverksamheten och beakta den 

internationella och nationella utvecklingen. 

 Följa upp frågor kring nationell nivåstrukturering av brachyterapi 

(strålbehandling som ges på kort avstånd/inre strålbehandling) vid 

livmoderhalscancer och indikationerna för denna behandling vid andra 

tumörformer, främst prostatacancer och tumörer i svalget. 
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18. Verksamhetsbaserat IT-stöd och  
e-hälsa 

Bakgrund 

Det informationstekniska stödet inom hälsa och vård behöver utvecklas. En 

förklaring är att IT-stöden under lång tid har utformats att efterlikna den 

analoga pappershanteringen i vården, vilket innebär att data oftast hanteras på 

ett ostrukturerat sätt. En annan förklaring är att verksamhetsutveckling inom 

sjukvården, historiskt sett, har skett lokalt på enskilda vårdenheter, vilket 

inneburit en mångfald av olika IT-stöd. Nätverkssjukvården och sammanhållna 

vårdprocesser ställer helt nya krav på IT-stöd för hälsa och vård. 

I den regionala cancerstrategin från 2011 beskrivs att en cancerpatient kan ha 

mer än 24 olika vårdkontakter under första året av sin sjukdom. Denna 

fragmentering innebär många överlämningar och patientsäkerhetsrisker som 

skulle kunna minimeras med bättre organisation och IT-stöd. För att patienten 

ska få en säker och effektiv vård av hög kvalitet krävs att all relevant 

information och kunskap om patientens unika situation görs tillgänglig för de 

som medverkar i patientens process, inklusive patienten själv, utan risk för att 

den personliga integriteten äventyras. 

RCC har genomfört en analys av IT-användningen i vårdprocesserna och funnit 

att vården använder många oberoende system, vilka inte är samordnade. 

Fortfarande finns många manuella aktiviteter som skulle kunna förenklas med 

ett adekvat IT-stöd och att det förekommer dubbelarbete där informationen 

som används i olika system hanteras manuellt. Funktioner som beslutsstöd och 

processtöd är idag tämligen outvecklade. 

För att patientens vårdprocess ska förlöpa smidigt och säkert utan fördröjningar 

krävs ett processtöd, integrerat i vårdinformationsstödet. Detta ska bland annat: 

 göra det lättare att veta var i en process en patient är 

 hjälpa till att styra ordningen av aktiviteter inom en patients vårdprocess 

 underlätta koordinering mellan olika patienters process 

 underlätta koordinering mellan flera processer för samma patient 

 möjliggöra uppföljning och jämförelse mot enskilda processer, och 

förväntad vårdprocess. 

För att säkerställa att vården är sker i enlighet med aktuella riktlinjerna och 

vårdprogram krävs även integrerade kunskaps- och beslutsstöd. 

Strukturerad informationshantering ger också underlag för klinisk forskning och 

utveckling, samt skapar förutsättningar för integrering mot nationella tjänster, 
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kvalitetsregister och andra informationssystem av olika slag. Vidare kan det 

bidra till utvecklingen av effektiva och innehållsrika tjänster inom eHälsa. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Ledning av det Vinnovafinansierade projektet Ersättningsmodell inom 

diagnostiska nätverk. Den framtagna modellen stödjer 

påbörjade/föreslagna nätverkssamarbeten 

 Medverkat i ExDIN-projektet, implementering av virtuellt, nationellt 

patologi-samarbete i nätverk som också fått ytterligare delfinansiering 

från Vinnova genom ExDIN fas 3 

 Genomfört en analys av IT-användningen i vårdprocesserna och funnit 

att funktioner som beslutsstöd och processtöd behöver utvecklas 

 Påbörjat arbetet med att skapa en förbättrad process för ny medicinsk 

bedömning (second opinion) 

 Medverkat i utvecklingen av multidisciplinära teamkonferenser. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Medverka i utvecklingen av IT-stöd för effektivare vårdprocesser inom 

ramen för nätverkssjukvården 

 Medverka i utvecklingen av ett effektivare IT-stöd med målet att alla 

cancerpatienter ska vara föremål för multidisciplinär teamkonferens 

 Fortsätta arbetet inom Vinnovaprojekt ExDIN (med syfte att 

implementera nätverk för virtuellt nationellt samarbete inom patologi) 

 Utifrån RCC specifika kompetens och uppdrag delta i utformningen av 

framtidens informationsstöd och kravställan inom 3R-samverkan där 

bröstcancerprocessen kommer att användas som en av modellerna. 
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19. Kontaktsjuksköterskor 

Bakgrund 

Ett av uppdragen i den nationella Cancerstrategin är att alla cancerpatienter ska 

erbjudas en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskefunktionen, som utgör 

en nyckelfunktion för att skapa en sammanhållen vårdprocess, beskrivs som 

oerhört värdefull för patienter och närstående. Flera patientorganisationer anger 

att det är en av cancervårdens viktigaste frågor.  

Utvärderingar har visat att tillgången och kvaliteten på det stöd 

kontaktsjuksköterskan kan erbjuda varierar. Det finns också stora variationer 

kring hur och i vilken omfattning kontaktsjuksköterskerollen har implementerats 

och alla patienter i regionen har inte en namngiven kontaktsjuksköterska. Många 

kontaktsjuksköterskor saknar en skriftlig uppdragsbeskrivning anpassad till 

aktuell patientprocess. På de enheter där uppdragsbeskrivning finns är rollen 

klarare och kontaktsjuksköterskan har en större trygghet i sin roll och i teamet.  

En annan aspekt på att uppdragsbeskrivning saknas är att många 

kontaktsjuksköterskor har andra arbetsuppgifter som inkräktar på den tid som 

skulle behövas för att fullfölja uppdraget.   

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 En kursplan för utbildning av kontaktsjuksköterskor har tagits fram på 

nationell nivå och regionen har genomfört två kursomgångar i samarbete 

med Karolinska Institutet. Även har utbildning i allmän onkologi 

erbjudits för kontaktsjuksköterska 

 Diagnosspecifika nätverk för kontaktsjuksköterskor i regionen har 

startats och dessa nätverk träffas 3-4 ggr/år. Kontaktsjuksköterska från 

Gotland deltar via videolänk och resa till enstaka möten 

 Under 2015 har projekt startat med ”samordnande 

kontaktsjuksköterskor”. I uppdraget ingår att ha ett övergripande ansvar 

i patientprocessen och en sammanhållande funktion. De ska verka för 

att skapa strukturerade rutiner för hur överlämning mellan 

kontaktsjuksköterskor sker mellan olika enheter för att patienten inte ska 

känna sig otrygg. Den samordnande kontaktsjuksköterskan ska även 

verka för förbättrad samordning och ansvarsfördelning mellan olika 

enheter involverade i patientens process. Ett verktyg för att skapa denna 

trygghet för patienten är att införa Min vårdplan och de samordnande 

kontaktsjuksköterskorna har därför ett ansvar för att utveckla och 

implementera den i patientprocessen. 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Utveckla, stärka och utvärdera kontaktsjuksköterskans uppdrag för alla 

cancerpatienter och tumörprocesser inom ramen för det 

multidisciplinära och multiprofessionella teamet 

 Genomföra och utvärdera projektet samordnande kontaktsjuksköterskor 

som syftar till en ökad trygghet för patienten genom förbättrad 

samordning och ansvarsfördelning mellan olika enheter involverade i 

patientens process. 
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20. Individuell vårdplan och egenvård 

Bakgrund 

I den regionala cancerstrategin finns föreskrivet att alla patienter ska ha 

individuella skriftliga vårdplaner. Syftet med en individuell vårdplan är att 

säkerställa att patienter och närstående får individuellt anpassad information, ges 

möjlighet till delaktighet och medverkan i utformandet av vård och behandling. 

Dessutom ska den individuella vårdplanen stärka patientens möjlighet till 

egenvård som ska utformas utifrån varje patients unika situation och 

förutsättningar. 

Rutiner och riktlinjer har saknats för när upprättande och uppdatering av Min 

vårdplan ska ske under utredning, behandling och uppföljning inom de enskilda 

vårdprocesserna. Svårigheter med införandet är även beroende avsaknad av 

enkel IT-lösning. Rutiner för hur patientens rehabiliteringsbehov fångas redan i 

samband med utredning och diagnos saknas också på de flesta enheter. I en 

utvärdering från 2015 rapporterar cirka 50 % av patienterna i regionen att de fått 

en skriftlig vårdplan i samband med utredning/vård/behandling. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Ledning av ett projekt för att ta fram en IT-lösning för Min vårdplan 

cancer  

 Medverkat i framtagandet och implementering av patientdagböcker med 

information kring vård och behandling som en del av Min Vårdplan för 

en rad patientgrupper 

 Riktlinjer har tagits fram för alla tumörgrupper för hur Min vårdplan ska 

upprättas och uppdateras, samt hur detta ska registreras i 

vårdadministrativa system 

 Samordnande kontaktsjuksköterskor, som tillsattes 2015, har fått ett 

tydligt uppdrag att implementera Min Vårdplan i fem patientprocesser. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Genomföra och utvärdera införandet av individuell vårdplan med syfte 

att säkerställa att patienter och närstående får individuellt anpassad 

information, ges möjlighet att vara delaktiga och medverka i 

utformandet av vård och behandling 

 Utveckla patientens möjlighet och tillgång till egenvård genom 

utveckling av kunskapsstöd till kontaktsjuksköterskor 
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 Överväga tillsättande av processledare för cancerpatienternas egenvård 

 Fortsatt arbete med IT-lösning som stödjer Min vårdplan 

 Fortsatt implementering av patientdagböcker/vårdplan för samtliga 

diagnosgrupper. 
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21. Cancerrådgivningen  

Bakgrund 

Cancerupplysningen startade 1981 som första enhet i sitt slag i Europa. Efter 

förslag i cancerplanen 2013-2015 flyttades verksamheten, inklusive befintlig 

personal, över till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och hamnade organisatorisk 

under RCC den första september 2014. I samband med detta bytte 

verksamheten namn till Cancerrådgivningen för att bättre spegla innehåll och 

patientfokus. 

Cancerrådgivningen utgör ett stöd till medborgarna 

och ett komplement till övriga vården. 

Cancerrådgivningen vänder sig främst till patienter, 

närstående samt allmänhet som har frågor kring 

cancer, men man tar även emot frågor från vården. 

Verksamheten erbjuder stödsamtal samt information om cancer och 

cancerbehandling, man informerar även om förebyggande åtgärder mot cancer, 

baserat på forskning. Verksamheten utgör ett stöd och komplement till övriga 

vården genom att svara på frågor av mer allmän karaktär men också genom att 

kunna erbjuda lite längre stödsamtal där patienter eller närstående har ett behov 

av att få stämma av eller ventilera oro. Verksamheten omfattar SLL samt Region 

Gotland men får även samtal från övriga landet. 

Cancerrådgivningen består idag av telefonlinje bemannad med sjuksköterskor 

från cancervården med specialkompetens, kontakt via e-post och sociala medier 

samt personliga möten i ett informationscentrum i Radiumhemmet entré. 

Denna del av verksamheten stöds för närvarande av Radiumhemmets 

forskningsfonder. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 En rad informationsaktiviteter har genomförts med syfte att sprida 

kännedom om verksamheten till invånarna i länet samt på Gotland. 

Tjänsten ska bidra till målen i cancerplanen om förbättrat 

patientperspektiv, ökad tillgänglighet, bättre omhändertagande och 

jämlik vård  

 Cancerrådgivningen har genomfört informationsträffar med olika 

personalkategorier i vården, patient- och närståendeorganisationer samt 

informationskampanjer för allmänheten i entréerna till de stora 

sjukhusen i Stockholm 

 Inlett samarbete med 1177, sjukvårdsrådgivningen, för att kunna erbjuda 

mer kvalificerad cancerrådgivning till invånare i länet och på Gotland 
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 Ett samarbete med 1177/Vårdguiden har startats där 

Cancerrådgivningen bidrar med kunskap och kompetens kring den 

skriftliga information om cancer som finns 1177:s hemsida 

 Cancerrådgivningen svarar idag på alla de frågor som inkommer via 

1177:s tjänst ”ställ en anonym fråga om cancer”. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Fortsätta utveckla Cancerrådgivningen ur ett medborgarperspektiv, 

bland annat genom samverkan med 1177 

 Öka stödet till patienter, närstående och koordinatorer inom ramen för 

arbetet med standardiserade vårdförlopp. En samordnande funktion för 

SVF-koordinatorerna kommer att inrättas och knytas till 

Cancerrådgivningen. Målet med detta är att patienten redan vid stark 

misstanke om cancer erbjuds en stöd- och samtalskontakt via 

specialistsjuksköterska på Cancerrådgivningen. Samordnarfunktionen 

ska också vara ett stöd för koordinatorerna, skapa nätverk och erbjuda 

fortbildning för dessa 

 Öka tillgängligheten av Cancerrådgivningen genom införandet av 

tolktjänster 

 Verka för etablering av informationscentrum på enheter där 

cancervården bedrivs 

 Fortsätta utveckla Cancerrådgivningen som ett stöd för patienten i hela 

cancerprocessen. 
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22. Vårdprogram 

Bakgrund 

RCC har en central funktion för kunskapsstyrning av cancervården i regionen 

genom att delta i framtagandet av nationella och regionala vårdprogram. 

Vårdprogrammen svarar på frågan vad som ska göras, medan kvalitetsregistren 

visar huruvida det blir utfört. RCC ansvarar för framtagandet av nationella 

vårdprogram och dess regionala tillämpningar. Målet med de nationella 

vårdprogrammen är att de ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter 

oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status. De nationella 

vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger 

rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och 

uppföljning av patienter. Vårdprogrammen ska ses över årligen. I dagsläget finns 

23 nationella vårdprogram publicerade på RCC:s hemsida. Ytterligare ett antal är 

under framtagande. För varje vårdprogram görs regionala tillämpningar av 

regionala vårdprogramgrupper där även patientföreträdare ingår, liksom 

diagnosansvarig processledare. Arbetet sammanfaller med vårdprocessarbetet 

och arbetet med cancerplanen. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Medverkat i framtagande av nationella vårdprogram för många 

tumörsjukdomar och i den regionala implementeringen 

 Påbörjat utveckling och förtydligande av de regionala 

vårdprogramgruppernas uppdrag och mandat. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Delta i utvecklingen av nationella vårdprogram för alla tumörgrupper 

 Utveckla de regionala vårdprogramgruppernas roll genom att tydliggöra 

uppdrag och mandat – förankrade i verksamhetens alla nivåer 

 De regionala vårdprogramgrupperna ska utifrån nationella vårdprogram 

skapa lokalt förankrade tillämpningar som bland annat stödjer 

uppföljning av kvalitets- och förändringsarbete, regional 

nivåstrukturering, integrering av klinisk forskning i vårdprocesserna samt 

stärka patientens ställning i vården. 
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23. Kvalitetsregister 

Bakgrund 

Kvalitetsregister ska belysa i vilken utsträckning vårdprogrammens intentioner 

uppfylls. RCC har uppdraget att följa upp cancervården genom nationella 

kvalitetsregister. INCA (Informationsnätverk för cancervården) är en nationell 

IT-plattform för hantering av kvalitetsregister inom vård och forskning och 

drivs gemensamt av landets samtliga regionala cancercentra. INCA har varit i 

drift sedan 2007 och RCC har rollen som registercentrum för 30 register. 

Plattformen innehåller även screeningregister för mammografi respektive 

tarmcancer, strålbehandlingsregister, ett bibliotek för cytostatikaregimer, register 

för nya läkemedelsterapier samt flera register för kliniska studier. Det är en 

styrka att alla kvalitetsregister inom cancerområdet använder samma nationella 

plattform. 

RCC ger stöd till registerhållare, styrgrupper och vårdprogramgrupper, vilket 

innefattar hjälp med statistik, registerkonstruktion, monitorering, datauttag och 

stöd kring legala aspekter, exempelvis kring data- och personuppgiftslagen. RCC 

har ansvar för att ta fram nya arbetsformer, stödja implementering av riktlinjer, 

samt presentera rapporter baserade på nationellt insamlade data. 

Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI), bildades på initiativ från 

RCC Stockholm Gotland med representanter från samtliga RCC. Gruppen har i 

uppdrag att arbeta för utveckling av kvalitetsregistren för cancersjukdomar, 

exempelvis genom att göra det möjligt att följa patientprocessen genom data ur 

kvalitetsregistren. En annan uppgift är att skapa förutsättningar för att 

återrapportera data till sjukvård och patienter på ett bättre sätt än vad som sker 

idag. Patientrapporterade mått saknas i många register men håller på att införas. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Stöd till förenkling av inmatning av data genom samarbete med 

vårdgivare i SLL för att strukturera vårddokumentationen, där 

journaldata utformas utifrån variabler i kvalitetsregistret. INCA 

plattformen har förberetts för att hämta data från tjänsteplattformen 

enligt NKRR (Nationell kvalitetsregisterrapportering). 

 Påbörjat arbete med att förbättra möjligheterna att få ut rapporter från 

kvalitetsregistren vilka kan publiceras på registerspecifika hemsidor. 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Stödja privata och offentliga vårdgivares registrering i kvalitetsregister 

 Förbättra uppföljningen av vårdgivares registrering i kvalitetsregister 

 Utveckla projektet ”Koll på läget” där ett urval kvalitetsindikatorer 

presenteras on-line i realtid och möjliggör regionala och nationella 

jämförelser ”Koll på läget” data kommer att levereras till HSF för 

avtalsuppföljning och till SKLs rapportering Vården i Siffror (vilken på 

sikt ersätter Öppna Jämförelser). 
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24. Diagnostiska processer 

Bakgrund 

I flertalet patientprocesser framkommer att bilddiagnostik (radiologi) och 

patologi utgör områden med speciella utmaningar. De är delar av i stort sett 

samtliga vårdprocesser och brister kan leda till längre väntetider. I följande 

redovisas och analyseras situationen inom dessa två områden. 

Bilddiagnostik 

Bilddiagnostiken står idag inför stora utmaningar bland annat i form av en 

snabb teknikutveckling. Digitaliseringen av radiologin har pågått i över tio år, 

men det finns en outnyttjad potential i att dela kapacitet och kompetens över 

organisationsgränserna. Det råder brist på radiologer, men även stora skillnader i 

tillgång till subspecialister inom olika organisationer. Det finns varierande och 

ojämn tillgång till radiologiska undersökningar. Cancerpatienter kan få vänta 

länge på undersökning. Sammantaget gör detta att bilddiagnostiken ibland blir 

en ”flaskhals” i patientens väg genom cancervården. En systematisk analys av 

orsaker och konsekvenser behöver göras. 

Mängden utförare av radiologitjänster i regionen ställer krav på samordning för 

att kunna leverera tjänster med jämn kvalitet och effektivitet. Kvaliteten på 

röntgenutlåtanden skiljer sig betydligt mellan de olika utförarna. En samordning 

kring hur undersökningar utförs, hur de bedöms samt hur fynden beskrivs är 

nödvändig. I flera cancerprocesser behövs regionala program kring detta. 

Röntgenremissen behöver innehålla information för att prioritera vilka 

undersökningar som är mer akuta än andra.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Med erfarenheter från projektet Stöd för diagnostiska nätverk (SFDN) 

som drivits av RCC, i samarbete med Kirurg- och Röntgenkliniken på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, har ett nytt projekt med delvis 

samma effektmål som SFDN, startat. Syftet är att skapa ett nätverk för 

samarbete inom kvalitets- och effektivitetsutveckling 

 Påbörjat satsningar inom bilddiagnostik för att stödja de standardiserade 

vårdförloppen. 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Ge fortsatt stöd till utveckling av nya, innovativa IT-tjänster för 

effektivare samordning av arbetssätt inom bilddiagnostiken 

 Ge fortsatt stöd till diagnostiska och lärande nätverk. RCC stödjer och 

driver projektet ”Stöd för diagnostiska nätverk Stockholm Gotland” 

(SFDN), ett pilotprojekt inom kolorektalcancer. Projektets syfte är att 

hitta nya samarbetsformer regionalt för att höja kvaliteten i diagnostiken, 

samtidigt som ledtiderna kan minskas 

 Genomföra nödvändiga satsningar och åtgärder för att korta ledtider 

och förbättra vårdprocesserna inom ramen för standardiserade 

vårdförlopp 

 Verka för en patientcentrerad och behovsrelaterad tillgång till 

bilddiagnostiska resurser i regionen. 

 

 

 

En av grunderna i arbetet med diagnosiska nätverk är en snabb tillgång till hög kompetens 

för gemensam bedömning av undersökningar. 
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Patologi 

En välfungerande patologiverksamhet är centralt för cancervården. Under 

många år har det funnits och finns fortfarande en bristande kapacitet nationellt 

och regionalt som medför en risk för förseningar av diagnos och behandling av 

cancersjukdomar. För att patologin ska bidra till en jämlik, patientsäker och 

effektiv vård med kortare väntetider i cancervården behövs satsningar inom 

utbildning och nätverksbyggande, liksom förändrade arbetssätt. Framtiden 

medför dessutom ytterligare utmaningar med ökande cancerincidens, 

individualiserad behandling med målsökande läkemedel, mer omfattande 

analyser, inte minst molekylärpatologiska metoder, och ojämn åldersfördelning 

inom patologkåren. 

För att patologin ska kunna svara upp mot de högt ställda kraven behövs också 

en kontinuerlig satsning på forskning. Även laboratorieverksamheten behöver 

kontinuerlig utveckling med investeringar i ny metodik och apparatur. Den 

tekniska utvecklingen medför också nya utmaningar och möjligheter. Ett 

exempel är etablering av diagnostiska nätverk för digital patologi, där ett 

effektivt digitalt nätverksarbete ökar tillgängligheten av diagnostisk kompetens 

och kapacitet. 

För att möta de stora behoven av kompetensförsörjning, förändrade arbetssätt 

och utökad forskning etableras under hösten 2015 Regionalt kunskapscentrum i 

patologi och cytologi (RKC). Det är ett 6-årigt projekt med uppdrag att 

samordna regionens arbete i utvecklingen av en lättillgänglig och avancerad 

diagnostisk service och tillvarata den samlade regionala kompetensen. RKC har 

även i uppdrag att stödja kompetensutveckling för övriga yrkesgrupper i 

verksamheten. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Påbörjad samordning av regionens arbete för att möta kraven från de 

standardiserade vårdförloppen 

 Kartläggning och planering inför bildandet av Regionalt 

kunskapscentrum i patologi och cytologi (RKC) 

 Utveckling av ny organisation och regional samordning för regionens 

ST-utbildning där ST-läkarna är anställda regionalt vid RKC och inte 

såsom tidigare vid ett av fem sjukhus 

 Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete för digital patologi internt vid 

patologklinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset och Capio 
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S:t Görans sjukhus samt inom ramen för det Vinnovastödda projektet 

ExDIN. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland: 

 Ge fortsatt stöd till arbetet med kortare ledtider och förändrade 

arbetssätt för att möta kraven från de standardiserade vårdförloppen på 

kortare ledtider och förbättrat patientomhändertagande 

 Samverka med Regionalt kunskapscentrum i patologi och cytologi 

(RKC) med målet att stärka och effektivisera patologins roll i 

vårdprocesserna regionalt och nationellt 

 Ge fortsatt stöd till nya, innovativa IT-tjänster för effektivare 

samordning och utveckling av arbetssätt inom patologi som stödjer 

diagnostiska och lärande nätverk. 
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25. Diagnostiskt centrum 

Bakgrund 

Diagnostiskt centrum är en modell för att genomföra en poliklinisk utredning av 

patienter med svårtolkade symtom som kan tyda på allvarlig sjukdom där 

utredningar görs på ett standardiserat och koordinerat sätt. Ett pilotprojekt 

genomförs i Södertälje med planerad utvärdering 2017. 

Idén bakom diagnostiska centra kommer från Danmark. Erfarenheterna visar 

att cirka 15 % av patienterna som kommer till ett diagnostiskt centrum har en 

malign sjukdom. Övriga (cirka 80 %) visar sig ha en annan sjukdom. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Pilotprojektet Diagnostiskt Centrum startade 1 september 2014 i 

samverkan mellan Södertälje sjukhus och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen under ledning av RCC 

 Under projektets gång har upptagningsområdet kunnat utökas. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland: 

 Slutföra och utvärdera projektet Diagnostiskt Centrum för ett eventuellt 

breddinförande i regionen 

 Utreda möjligheterna att länka arbetet för patienter med diffusa symtom 

med standardiserat vårdförlopp för patienter med okänd primärtumör.   
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26. Cancerrehabilitering 

Bakgrund 

Cancerrehabilitering är aktuell för alla patienter med cancer i hela 

sjukdomsprocessen från diagnos, under och efter behandlingar samt i den 

palliativa fasen. Patientens behov av cancerrehabilitering ska identifieras och 

bedömas återkommande. Insatser ska erbjudas i syfte att förebygga och reducera 

de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdomen och dess 

behandling. Målet är att uppnå en så god livskvalitet som möjligt för patienten 

och de närstående. Cancerrehabilitering ska ingå i patientens skriftliga 

individuella vårdplan. Den grundläggande cancerrehabiliteringen på sjukhus och 

kliniker ska tillgodoses av sjukvårdsteamet. Vid mer avancerade behov ska 

patienten erbjudas insatser från professioner med specialkompetens inom 

rehabilitering.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande genomförts eller initierats: 

 Påbörjat implementering av nationellt vårdprogram med arbetsverktyg 

för att uppnå de fem nationella målen för cancerrehabilitering 

 Inlett utveckling av IT-stöd för dokumentation i min vårdplan 

 Utrett och medverkat i beslut om bildande och uppbyggnad av regionalt 

centrum för cancerrehabilitering.  

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Stödja utvecklingen av Centrum för cancerrehabilitering med målet att 

forma en lättillgänglig, väl sammanhållen och jämlik regional 

cancerrehabilitering 

 Ge fortsatt stöd till implementering av det nationella vårdprogrammet 

inom ramen för ett multidisciplinärt och multiprofessionellt arbetssätt 

för att uppnå målen med jämlik cancerrehabilitering 

 Arbeta aktivt med att uppnå en optimal och jämlik tillgång till 

rehabiliteringsinsatser mellan olika tumörsjukdomar. 
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27. Palliativ vård 

Bakgrund 

Det primära målet inom cancersjukvården är bot, vilket uppnås hos drygt 

hälften av patienterna. Ändå kommer den största resursanvändningen att gälla 

patienter med spridd cancer, eftersom vi idag har goda möjligheter både till 

livsförlängning och till god livskvalitet. 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig identifiering och 

noggrann analys med behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

existentiella problem. Det palliativa förhållningssättet är väl tillämpbart även i 

tidigare skeden, tillsammans med sjukdomsspecifik behandling som syftar till 

livsförlängning med bibehållen livskvalitet. Palliativ vård av barn och vuxna har 

både likheter och skillnader jämfört med annan vård, vilket medför att personal 

som möter dessa patienter behöver särskild kompetens.  

Sverige är världsledande på livsförlängning vid många diagnoser. På samma sätt 

är även den specialiserade palliativa vården effektiv i sitt uppdrag att lindra 

symtom (smärta, illamående, vätskeansamling i buken, tumörfeber osv) och 

hjälpa till vid behandling av behandlingsrelaterade biverkningar såsom 

lunginflammationer och sepsis. Det naturliga är att onkologin är huvudprocess i 

mer tidiga palliativa skeden där livsförlängning är av stor betydelse, medan den 

specialiserade palliativa vården är en stödprocess. Sedan finns en punkt i 

patientens sjukdomsförlopp, där den palliativa vården bör bli huvudprocess och 

den palliativa onkologin en stödprocess. 

För att detta skall utformas på bästa sätt utgår RCC:s arbete för palliativ vård 

från cancerstrategin, att patienterna ska få en vård som är präglad av 

patientfokusering, patientsäkerhet, jämlikhet, korta väntetider, kunskapsbasering, 

ändamålsenlighet och effektivitet. Oavsett var de palliativa patienterna vårdas, 

ska det finnas en kunskap i palliativ vård. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Start och igångsättning av RPR (Regionalt Palliativt Råd) 

 Utbildningar om palliativ cancervård inom olika ämnesområden till alla 

yrkeskategorier från olika verksamheter, totalt cirka 900 personer 

 Initierat och bidragit till bildandet av Palliativt Kunskapscentrum (PKC) 

 Byggt nätverk mellan akutsjukhus, kommun och ASIH (Avancerad 

Sjukvård I Hemmet) och SPSV (Specialiserad Palliativ Slutenvård) 

 Medverkat till start av projektet ”Palliativ konsult på akutklinik” 

tillsammans med kliniken för övre abdominell kirurgi (ÖAK) 
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 Fått ansvar för revidering av nationellt vårdprogram för palliativ vård 

 Uppstart TAPAS-studien (tidig anslutning till palliativa team, ASIH vs 

standardförfarande) för lungcancerpatienter 

 Genomförande av projekt angående ledtider inom bukspottkörtelcancer 

med syfte tidigare anslutning till ASIH/palliativ vård.  

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Arbeta för ökad tillgänglighet till specialiserad palliativ vård i hela 

regionen 

 Stödja utvecklingsprojekt som stärker samverkan mellan 

specialistsjukvård och palliativ vård, exempelvis inom barn- och 

lungcancervård 

 Stödja utbildningsinsatser till olika professioner inom vården samt 

patienter och närstående 

 Utvärdera samverkansformerna inom ramen för palliativt 

kunskapscentrum 

 Stödja projekt för förbättrad tillgång till hemsjukvård i hela regionen för 

barn och ungdomar. 

  



 

 

 

Cancerplan 2016 – 2019, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

Tillsammans för patienten hela vägen genom cancervården 

66 (119) 
 

 

28. Ärftlig cancer 

Bakgrund 

Inom området ärftlig cancer finns idag evidensbaserade och etablerade 

preventionsprogram riktade till individer med ärftlig benägenhet och hög risk att 

utveckla cancer. Det finns också exempel på långt drivet samarbete mellan 

högspecialiserade enheter som bidrar till multidisciplinär och multiprofessionell 

bedömning av många fall, men vård och utredning av individer med ärftlig risk 

är splittrad, bland annat beroende på att det finns många aktörer. Bristande 

helhetssyn, bristande samverkan och otydliga remitteringsvägar är problem som 

uppmärksammats i uppbyggnaden av vårdstrukturer kring ärftlig cancer. Man 

lyfter också den snabba kunskapsutvecklingen och ojämlik tillgång till 

specialiserad vård som orsaker till att en samlad vård ännu inte etablerats inom 

området.  

I cancerplanen för perioden 2013-2015 understryks behovet av att etablera ett 

centrum för ärftlig cancer för att säkerställa att alla individer med ärftlig risk för 

cancer kan erbjudas samma och goda utredning och vård.  

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Fortsätta stödja arbetet med att etablera ett centrum för ärftlig cancer på 

Karolinska Universitetssjukhuset. 
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29. Komplementär- och Alternativmedicin 
(KAM) 

Bakgrund  

Internationella studier kring användningen av Komplementär- och 

Alternativmedicin (KAM) pekar på att omkring 40 % av cancerpatienter 

använder KAM där naturpreparat, vitaminer, mineraler samt 

avslappningstekniker är vanligast. Majoriteten av användningen sker som 

komplement till onkologisk behandling med avsikt att öka livskvalitet, lindra 

symtom från cancersjukdomen eller behandlingen. Patienters stigande intresse 

för egenvård och KAM kan ses som ett uttryck för ökad patientkompetens samt 

en önskan om att bidra till sitt välmående. 

Cancervården är idag otillräckligt rustad för att kunna bemöta frågor kring 

KAM. För att tillgodose patienters behov samt öka säkerheten, arbetar man 

internationellt med att få till en integration av det bästa ur två världar som en 

kombination av onkologisk behandling och relevanta metoder från KAM. 

Denna process orienterar sig vid grundpelarna för evidensbaserad medicin och 

kallas för integrativ onkologi. 

Kunskapsläget kring cancerpatienters KAM-användning i Sverige är begränsat 

och det behövs bättre underlag om den stora gruppen cancerpatienter som 

använder KAM som komplement till gängse onkologisk behandling. Det saknas 

också kunskap om den mindre gruppen cancerpatienter som avstår från 

rekommenderad onkologisk behandling och väljer en alternativ väg. Vidare 

behövs kunskap om cancervårdens behov av utbildning och information inom 

området. Dessutom finns ett stort behov av högkvalitativ klinisk forskning som 

underlag för beslut om KAM vid cancerbehandling. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Genomfört enkät för kartläggning av användning av KAM i Stockholm.  

Data från 1000 cancerpatienter är insamlade, analys pågår och resultaten 

kommer att publiceras 2016  

 Färdigställt en patientbroschyr om KAM som förväntas gå i tryck i slutet 

av 2015 

 Genomfört kvalitativ studie med patienter som avstått onkologisk 

behandling. Datainsamling och analys färdiga; resultaten publiceras 2016  

 Genomfört kvalitativ studie kring onkologers erfarenheter av samtal om 

KAM. Datainsamling och analys färdiga; resultaten publiceras 2016 

 Utbildat kontaktsjuksköterskor om KAM 
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 Planering av randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie av ett 

nyligen godkänt växtbaserat läkemedel (mistelextrakt) med start 2016. 

 2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Bidra till ökad kunskap och dialog kring KAM utifrån patienters och 

vårdpersonalens behov 

 Ge stöd till utvärdering och ökad kunskap om integrativ cancervård 

 Ge stöd till genomförandet av planerad randomiserad, 

placebokontrollerad multicenterstudie av mistelextrakt vid avancerad 

bukspottkörtelcancer. 
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30. Gotland 

Bakgrund 

Målen för cancerplanen och RCC:s arbete om en jämlik och rättvis vård av 

högsta kvalitet oavsett bostadsort, socioekonomiska förhållanden och kön gäller 

hela regionen med Stockholms läns landsting och Region Gotland. Dock kan 

vägen mot målen skilja sig åt utifrån de förutsättningar och skillnader som finns 

mellan Stockholm och Gotland. Till dessa hör både Gotlands geografiska läge 

och att det rör sig om en mindre organisation med färre vårdgivare (ett sjukhus 

och sju vårdcentraler) men också mer begränsade resurser. 

Behoven av kommunikationslösningar (kan gälla transporter för patienter och 

personal, men också IT-lösningar och gemensamma journalsystem) ger också 

andra förutsättningar. En mindre organisation ger fördelar med kortare och 

effektiva beslutsvägar men också en ökad sårbarhet på grund av mer begränsade 

resurser. 

Mot denna bakgrund kan det ändå framhållas att majoriteten av gotländska 

cancerpatienter utreds sammanhållet på Gotland utifrån befintliga nationella 

vårdprogram, där också de patienter identifieras som behöver åka till Stockholm 

för kompletterande diagnostik på högspecialiserad nivå.  

Patienternas kirurgiska och onkologiska behandling genomförs som regel på 

Gotland med undantag av patienter med behov av mer komplicerade kirurgiska 

ingrepp, strålbehandling eller intensiv högdos kemoterapi vilka remitteras utifrån 

regional eller nationell nivåstrukturering. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Stöd till utveckling av lokala patientföreningar samt genomfört 

utbildning av patientföreträdare 

 Infört standardiserade vårdförlopp för de första fem diagnosområdena 

 Tillsatt samordnande kontaktsjuksköterska (gemensamt finansierad med 

Region Gotland) under en tvåårsperiod för att bland annat utveckla 

vårdövergångar samt kontaktsjuksköterskefunktion i cancervården på 

Gotland 

 Utsett lokala processledare som påbörjat samarbete med regionala 

processledare från RCC för att identifiera styrkor respektive svagheter i 

lokala processer med förslag om eventuella förbättringar 

 Utökat samarbete med RCC för att utveckla och förbättra deltagande i 

diagnostiska nätverk och investerat i tekniska lösningar för att förbättra 

deltagandet i regionala MDT-konferenser via videolänk 
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 Inventerat befintliga lokala rehabiliteringsmöjligheter för cancerpatienter 

med avseende på måluppfyllelse av nationella riktlinjer 

 Medverkat i riktade utbildningsinsatser inom palliativ vård och 

cancerrehabilitering samt specifika utbildningsinsatser för 

kontaktsjuksköterskor 

 Genomfört årliga ”Rådslag cancer”, där medborgare, patienter och 

närstående bjudits in för information och dialog kring den gotländska 

cancervården inom ramen för den regionala cancerplanen. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Utveckla samarbetet mellan lokala och regionala processledare 

inkluderande stödprocesser inom områden som exempelvis 

rehabilitering och palliativ vård 

 Stödja införandet av standardiserade vårdförlopp i enlighet med 

nationell satsning samt utveckla och följa upp förloppen 

 Stödja utveckling av modeller för snabb och kvalitetssäkrad diagnostik 

genom exempelvis radiologiska nätverk och digitaliserad patologi 

 Stödja utveckling för att samtliga patienter skall kunna delta i MDT-

konferenser 

 Arbeta för att Gotlandspatienter får tillgång till högkvalitativ vård 

 Förbättra tillgänglighet och kontinuitet genom att fortsätta att utveckla 

kontaktsjuksköterskefunktionen på Gotland med första mål att samtliga 

patienter erhåller en namngiven kontaktsjuksköterska 

 Utveckla samarbetet mellan vården på Gotland och fastlandet genom att 

systematiskt införa så kallade aktiva överlämningar 

 Fortsätta arbetet med att utveckla rehabilitering så att samtliga patienter 

kan erbjudas rehabilitering i enlighet med nationella riktlinjer 

 Fortsätta utveckla specialiserad palliativ vård för såväl barn, ungdomar 

och vuxna 

 Arbeta för bättre förhållanden för patienter som behöver resa till 

fastlandet för behandling, vilket kan omfatta resor, boende, och stöd 

 Arbeta för att utveckla gemensamma lösningar som möjliggör för 

personal och patienter från Gotland att på distans delta i utbildningar 

och konferenser i Stockholm  

 Fortsätta arbetet med lokal kompetensförsörjning inom cancervården på 

Gotland 
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 Utveckla stöd till primärvården i form av utbildningsinsatser, exempelvis 

genom VISS.nu 

 Informera om rätten till förnyad medicinsk bedömning och stärka 

möjligheterna till second opinion 

 Verka för att flera patienter från Gotland skall kunna erbjudas 

möjligheter att ingå i kliniska studier. 
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31. Nationellt perspektiv 

De sex regionala cancercentra har förutom ett regionalt ansvar för cancervården 

även ett uppdrag att verka för en övergripande nationell samverkan inom 

cancerområdet med fokus på patientperspektivet. Detta, inklusive övriga 

inriktningsmål (jämlik cancervård, förebyggande arbete, tidig upptäckt, 

vårdprocesser, rehabilitering, palliativ vård, utbildning och 

kompetensförsörjning samt kliniska forskning) ska ses ur ett nationellt 

perspektiv för arbetet på alla RCC. Samtidigt måste de regionala RCC kunna 

utvecklas efter de regionala förutsättningar som finns i olika delar av landet. Där 

har Region Stockholm Gotland en stor utmaning att bidra med en optimal vård 

till befolkningen i både storstad och glesbygd. 

RCC Stockholm Gotland ser det som en stor fördel att ha en öppenhet i arbetet 

med övriga RCC, inte enbart för att kunna lära av andra utan också för att 

kunna visa på att ett optimalt arbete i regionen kan bidra till att skapa en god 

vård för alla patienter i landet. RCC Stockholm Gotland deltar i den nationella 

samverkansgruppen, RCC i samverkan, och har nationella uppdrag inom ett 

flertal områden, varav gemensam introduktion och användning av nya 

läkemedel kan nämnas. 

Bland övriga områden av stor betydelse med nationell samverkan kan nämnas 

de pågående arbetena inom e-hälsa, IT-stöd och samarbete med nationella 

vårdprogram och kvalitetsregister för alla tumörsjukdomar inom ramen för den 

nationella plattformen INCA. Väl genomarbetade implementerade nationella 

vårdprogram med uppföljning av viktiga patientrelaterade utfallsmått är en av 

grundstenarna för att möjliggöra en rättvis cancervård över hela landet. Även 

samarbetet i projektet protonstrålning och Skandionkliniken är ett exempel på 

en lyckad nationell samverkan. 

Arbetet med nivåstrukturering är alltid en utmaning och speciellt i ett nationellt 

perspektiv. RCC Stockholm Gotland har uppdraget att med patienten i centrum 

bidra till en optimal vård för landets alla patienter och kommer därför att delta 

aktivt i arbetet med den nationella nivåstruktureringen, där deltar representanter 

från olika professioner och expertområden i regionen. För den framtida 

cancervården är en nationell samverkan av största betydelse för att kunna erhålla 

rätt kompetens för cancervårdens och cancerforskningens olika delar.  
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32. Mått och metoder för uppföljning och 
utvärdering av cancerplanen 

För att utvärdera cancerplanen liksom hur införande av processorienterat 

arbetssätt kan leda till uppsatta mål behöver objektiva och standardiserade mått 

användas som speglar processen, kvaliteten och effekten. Nedanstående lista är 

förslag på mått som kan användas: 

Väntetider - Ledtider 

Tiden mellan två händelser kan dels utgöra en ledtid men för patienten och 

vården kan vissa ledtider också vara en tid av väntan - väntetid. Ledtider 

behöver därför delas upp mellan väntetider och övriga ledtider. Väntetider är ett 

viktigt mått på patientens upplevelse av cancervården. Ledtider rör både vilka 

tidsintervall som är viktiga inom cancervården, till exempel tiden från symtom 

till diagnos, samt från diagnos till behandlingsstart, men rör också vilka nivåer på 

tidsintervall som kan bedömas vara acceptabla för patientgruppen. Definierade 

tidpunkter måste registreras för att det ska gå att rapportera ledtider. Väntetider 

är en viktig markör för patientupplevelsen. 

Patientenkäter 

Målet måste vara att mäta både patientupplevelse och patientens trygghet men 

också närståendes upplevelse. Arbete pågår med att optimera användbara och 

validerade patientenkäter. 

Forskning, undervisning och utbildning – FoUU 

För att forskning ska kunna bedrivas och prover sparas i biobank krävs 

patientens samtycke. Det måste tas fram och etableras rutiner för exempelvis 

”informerat samtycke” för biobankning och för registrering. En modell för detta 

har utarbetats inom ramen för arbetet med bröstcancerplanen och 4D. 

Register och följsamhet till vårdprogram  

RCC arbetar för att säkerställa att kvalitetsregistren är både kompletta och 

korrekta. För att uppnå detta behövs gemensamma rutiner för samtliga 

processer som stöder förenklad och automatiserad överföring till 

kvalitetsregister. Följsamheten till överenskomna vårdprogram och 

behandlingsrekommendationer ska mätas och stimuleras. 
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Multidisciplinära teamkonferenser  

Målet är att alla cancerpatienter ska vara föremål för MDT konferens. Det mått 

som kan användas är vilken andel av patientgruppen som genomgår MDT 

konferens. 

Tillgång till kontaktsjuksköterska 

Målet är att alla patienter skall erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska. 

Arbete pågår med att utveckla tydligare och mera systematisk registrering av 

kontaktsjuksköterskans insatser, vilket kommer kunna underlätta utvärdering 

och nyttan av funktionen.  

Jämlik vård  

Jämlik vård är ett av de viktiga inriktningsmålen i den nationella cancerstrategin 

och den regionala cancerplanen. Omotiverade skillnaden mellan regioner och 

befolkningsgrupper i cancervården är än så länge bara delvis kartlagda och mer 

kunskap behövs för att åtgärda dem. Här kan RCC:s cancerdatabas utgöra en 

viktig källa till ny kunskap. 
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33. Vårdprocesser 

Bakgrund 

En av RCC:s viktiga uppgifter är att förverkliga en likvärdig och god vård för 

alla cancerpatienter som är trygg, säker och effektiv. Vården ska utvecklas med 

ett tydligt patientperspektiv. En väg för att uppnå detta är att utveckla ett 

processorienterat arbetssätt där patientens väg genom vården hålls ihop med ett 

gemensamt ansvar för kvalitet och effektivt resursutnyttjande i alla delar, och 

där risken att patienten ska ”ramla mellan stolarna” kan minimeras. 

För att stödja ett processorienterat arbetssätt har ett antal processledare utsetts. 

Enligt uppdraget har processledaren ansvar och befogenhet att leda arbetet 

tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar. 

Processledaren har en nyckelposition när det gäller att säkerställa väl 

sammanhållna processer med patientens perspektiv i fokus och att i sitt arbete 

bidra till den regionala cancerplanens mål och förankring i vården.  

I uppdraget som regional processledare ingår också att etablera, hålla ihop och 

koordinera nätverket av lokala processledare/motsvarande, samt att ha 

kontinuerlig kontakt med olika grupper och kompetenser som medverkar till en 

bättre patientprocess, exempelvis grupper som arbetar med vårdprogram och 

kvalitetsregister. Gruppen regionala processledare består av läkare, 

sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnast, patientföreträdare, folkhälsovetare samt 

farmaceut. Den multiprofessionella sammansättningen är en viktig 

framgångsfaktor. 

Nedan beskrivs kortfattat diagnosspecifika vårdprocesser och konkreta åtgärder 

till förbättringar. Förslagen omfattar i första hand hälso- och sjukvården inom 

SLL. För Region Gotland behöver särskilda beslut fattas angående vilka delar av 

cancervården som kan tillhandahållas lokalt och vilka delar som behöver 

koppling till och utbyte med SLL för optimal vårdkvalitet och effektivitet. 

Sammanställningen baseras på processledarnas genomgång av sina respektive 

områden. 

Figuren nedan illustrerar regionens vårdstruktur och var den huvudsakliga delen 

av processens resursbehov kan ligga för olika delar av patientens väg genom 

vården för de olika tumörsjukdomarna. 

Inom ramen för cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats:  

 En organisation för regionala processledare har etablerats och sedan 

vidareutvecklats 
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 Resurser har getts till aktuella akutsjukhus för att etablera lokala 

processledare för de tre stora tumörsjukdomarna 

 Kartläggningen av de olika vårdprocesserna har fortsatt och 

problemområden har identifierats. Åtgärder har genomförts på många 

områden, exempelvis genom nya samarbeten, rutiner för överlämningar, 

arbetssätt, patientinformation, bildande av nya patientföreningar, 

forskning, jämlik vård och standardiserade vårdförlopp  

 Under 2015 finns regionala processledare med olika kompetenser för 15 

diagnosspecifika processer samt 14 stödprocesser. Roller och mandat 

har diskuterats och förtydligats. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Fortsätta utvecklingen av det diagnosspecifika regionala 

vårdprocessarbetet. Målet är att stärka patientens perspektiv i 

utvecklingen av vårdprocesserna i samverkan med olika stödprocesser  

 Optimera samarbetet mellan regionala och lokala 

processledare/patientflödesansvariga hos berörda vårdgivare 

 Utveckla processledarna roll och mandat i regionala vårdprogram- och 

kvalitetsregistergrupper. 

 Cancerpatientens resursbehov 
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34. Hudcancer 

Bakgrund 

Hudcancer är de i särklass vanligaste och snabbast ökande tumörsjukdomarna i 

Sverige. Idag ses ökande incidens av samtliga former av hudcancer trots 

intensiva satsningar på prevention genom råd om solvanor, solskydd och 

egenkontroller av huden.  

Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2013 den femte vanligaste tumörformen 

hos kvinnor och sjätte vanligaste hos män. Samma år fick 1 644 män och 1 632 

kvinnor hudmelanom och 30 500 patienter levde som haft eller har melanom. 

Dödlighet i hudmelanom överstiger 500 fall årligen. Andelen tjocka melanom 

ökar vilket är särskilt allvarligt då dessa har sämre prognos med högre dödlighet. 

Såväl tidig upptäckt som snabb diagnostik är därför avgörande för prognosen i 

hudmelanom. Utvecklingen av nya målsökande och immunologiska läkemedel 

har gett nya behandlingsmöjligheter med förbättrad överlevnad vid avancerad 

melanomsjukdom. Behandlingar är nu även aktuella postoperativt för patienter 

med melanom som metastaserat till lymfkörtlarna inom ramen för kliniska 

prövningar. 

Denna bakgrund ställer därför diagnostik och behandling av hudcancer inför 

stora utmaningar: 

 Införandet av standardiserade vårdförlopp för hudmelanom i regionen 

sätter fokus på de problem som finns med varierande väntetider från 

primär- till specialistvård i regionen 

 Brist på specialister, till exempel patologer med melanomkompetens, 

radiologer och onkologer påverkar väntetider på PAD- och röntgensvar 

samt tid till nybesök och start av behandling, samtidigt som 

melanomincidensen fördubblats under det senaste årtiondet 

 Väntetider avseende svar på mutationsanalyser för patienter med 

avancerad melanomsjukdom liksom införandet av utökade molekylära 

analyser för denna patientgrupp 

 Behov av ökat antal kliniska prövningar, bland annat med fokus på 

behandling av molekylära subgrupper, vilket kan kopplas till behovet av 

snabbar införande av nya läkemedel. 
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Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Informationsmaterial till primärvården och BVC utarbetat tillsammans 

med en grupp specialister inom dermatologi och patientföreningen. 

Önskemål finns från flera regionen i landet att få tillgång till detta 

material för fortsatt spridning 

 Införande av individuell vårdplan och utökat antal 

kontaktsjuksköterskor 

 Genomgång och kartläggning av patologin i regionen som sedan legat 

till grund för utredning av patologin inom RCC i Samverkan 

 Projekt för införande av teledermatoskopi i regionen, inklusive Gotland, 

med syfte att förbättra omhändertagandet och förkorta väntetider 

 Preventionsarbete i samarbete med bland annat Cancerfonden 

 Uppdatering av vårdprogram för primärvården för hudcancer genom 

VISS.nu 

 Arbete med nytt vårdprogram för familjärt melanom genom Svenska 

nätverket för familjärt melanom (SweFaM) 

 Uppstart av standardiserat vårdförlopp för melanom i regionen 

 Medverkan i arbete med registrering av nya läkemedel för melanom. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Arbeta för strukturerade preventionsinsatser som inkluderar primär och 

sekundär preventiva insatser samt uppföljande utvärdering av insatserna 

 Leda ett strukturerat införande av teledermatoskopi för konsultation på 

distans och förkortade remitteringsvägar 

 Införa standardiserad vårdförlopp och följa upp de mål och ledtider som 

beskrivs 

 Stödja utbildning av specialister främst hudläkare men också patologer 

och cancerläkare med specialintresse för hudcancer. 

 Stödja utvecklingen av multidisciplinära team-konferenser som en del i 

en välfungerande vårdprocess som präglas av ett nära samarbete mellan 

olika specialiteter och professioner 

 Fortsätta uppdatering av beslutsstöd för primärvården genom bland 

annat beslutsstödet VISS.nu 
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 Verka för en jämlik tillgång och snabbt införande av ändamålsenliga nya 

läkemedel 

 Verka för en centrumbildning inom ramen för tema Cancer vid 

Karolinska Universitetssjukhuset 

 Införa och följa upp nya rekommendationerna för familjära melanom 

samt stärka verksamheten med sköterskefunktion och genetisk rådgivare 

för familjer med hereditet 

 Förbättrad registrering, inkluderande patientrapporterade mått i 

regionala melanom- och läkemedelsregistret. 
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35. Hjärntumörer 

Bakgrund 

År 2014 insjuknande nära 300 patienter med diagnosen primär hjärntumör i 

regionen. 

Hjärntumörer indelas i lågmaligna (WHO grad I-II) och de mer vanligt 

förekommande högmaligna tumörerna (WHO grad III och IV) i hjärna och 

ryggmärg (gliom) samt hjärnhinnetumörer (meningiom) hos vuxna patienter. De 

främsta utmaningarna är att förbättra behandling och omhändertagandet av 

patienter med primära tumörer i centrala nervsystemet genom att utjämna 

skillnader i vården i regionen. Samtidigt behöver möjligheterna till forskning 

inom området förbättras och forskning behöver kopplas närmare den kliniska 

verksamheten. En stor utmaning är också att minska väntetiden vid 

neuropatologisk utredning. Diagnostiken förlitar sig allt mer på 

molekylärgenetiska analyser till stöd för klassificeringen som ligger till grund för 

prognostiskt värdering och förutsäga svar på behandling. Det är tidskrävande 

och är en utmaning för att nå definierade mål enligt vårdprogram. Förbättrad 

patientinformation behövs för att öka patientens delaktighet i vården.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Ett nytt nationellt vårdprogram som omfattar hög- och lågmaligna gliom 

har utarbetats och är på remiss. Det nya vårdprogrammet omfattar även 

tumörer i ryggmärg 

 Rekommendationer för ett standardiserat vårdförlopp för låg och 

högmaligna gliom har utarbetats och är på remiss 

 Arbete med värdebaserad vård inom regionen är på gång med definierat 

patientflöde för hög- och lågmaligna gliom där patientflödesansvariga 

(PFA) är tillsatta vid Karolinska Universitetssjukhuset. Patientsamverkan 

i detta arbete har säkerställts genom att patientföreträdare arbetar 

tillsammans med vårdgivare i förbättringsarbetet. En viktig aspekt i detta 

arbete är också att utvärdera livskvalitet hos patienter och närstående 

genom hela vårdkedjan (inklusive palliativ vård och vård i livets 

slutskede). 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Införa standardiserade vårdförlopp och förbättra uppföljning med ökad 

täckningsgrad i kvalitetsregistret  

 Utveckla IT-system med möjlighet för patienters egenrapportering  

 Förbättra patientinformation med hänsynstagande till skillnader mellan 

befolkningsgrupper, utbildningsnivå och eventuell språkförbistring  

 Följa upp antal patienter och anhöriga som deltar i kliniska studier med 

målet att öka andelen som deltar i kliniska studier.  

 

 

  

 
Cancerpatientens  

resursbehov 
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36. Huvud/halscancer  

Bakgrund 

Huvud/hals tumörer är ett samlingsbegrepp för tumörer inom läpp, munhåla, 

svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen 

med okänd primärtumör. Incidensen av huvud/halstumörer i regionen är cirka 

300 fall per år. En oroväckande ökning sker av HPV inducerad tonsillcancer 

respektive tungbascancer. Tonsillcancer är den vanligaste huvud/halstumören, 

följt av munhålecancer och strupcancer. Rökning och överkonsumtion av 

alkohol är associerat till flera av tumörformerna inom huvudhalsområdet. 

Huvud-halscancer behandlas med kirurgi, strålning eller cytostatika som ofta ges 

i kombination. All utredning och behandling för patienter i SLL sker på 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Gotland remitterar patienter i behov av 

avancerad kirurgi eller onkologisk behandling.  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Arbetat för att förkorta tiden från remissankomst till behandlingsstart 

genom bland annat: tillsättande av kontaktsjuksköterskor, utbildning av 

ÖNH-sjuksköterskor att anlägga PICC-line (perifert insatt central 

kateter), utbildning av ÖNH-läkare att själva utföra ultraljud-cytologi-

diagnostik, införande av förbokade tider för CT. Standardiserat 

vårdförlopp för huvud/halscancer infördes september 2015 och gav 

ytterligare fokus på detta arbete 

 En arbetsgrupp med patientrepresentanter har utarbetat en 

patientdagbok för patienter som erhåller behandling för 

huvud/halscancer med syfte att främja patientens delaktighet i vården, 

men också för att underlätta kommunikationen mellan vårdgivare. 

Dagboken är publicerad och har tjänat som förebild för andra 

tumörprocesser 

 Förutom basal rehabiliteringen kräver patienter med huvud/halscancer 

ofta mer specifika insatser såsom röstträning, sväljträning, tandvård och 

nutritionsstöd. Ett mål har därför varit att skapa specialiserad 

rehabilitering för huvud/halscancer. En ”pilotvecka” har genomförts 

och ytterligare rehabiliteringsveckor är inplanerade.  

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Intensifiera arbetet att reducera ledtiderna från remiss till start av 

behandling. En halvering av nuvarande tider krävs. Tillsättande av 

koordinatorer bör kunna underlätta detta arbete. Dock utgör såväl 
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vårdplatsbrist, sjuksköterskebrist, brist inom kvalificerad diagnostik på 

Karolinska röntgen hot för att nå målen 30 dagar för start kirurgisk 

behandling respektive 38 dagar för start av onkologisk behandling enligt 

standardiserat vårdförlopp 

 Implementering och uppföljning av Dagboken till alla patienter med 

huvud-halscancer 

 Fortsatt arbete för sammanhållen rehabilitering av de olika specifika 

insatserna som krävs för att möta de övergående eller ofta permanenta 

funktionsbortfall patienter med huvud- halscancer drabbas av. Denna 

rehabilitering bör vara fortlöpande och utsträckt i tiden och med en 

tydlig vårdkedja från sluten till öppen vård 

 Ett projekt har inletts för att belysa den felande länk som finns för 

patienter med behov av understödjande behandling/ tidig rehabilitering i 

sluten vård under en begränsad tid inför övergång till öppenvård. Det 

gäller patienter som erhållit behandling men inte klarar vård i hemmet 

med stöd av ASIH. Istället blir patienterna kvar på onkologiska kliniken 

eller ÖNH-vårdavdelning. Gäller cirka 50 patienter per år och skulle 

innebära en väsentligt förbättrad rehabiliteringsprocess och effektivare 

resursutnyttjande för specialistklinikerna (ÖNH och onkologi) vilka 

skulle kunna svara för utbildning och stöd till mottagande enheter 

 Verka för HPV-vaccination även av pojkar med anledning av den 

ökande incidensen av HPV-associerad cancer i tonsill och tungbas, vilket 

drabbar män i högre utsträckning än kvinnor 

 Öka möjligheterna till tidigare upptäckt genom uppdatering av 

vårdprogram i VISS.nu.  

 

 
Cancerpatientens  

resursbehov 
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37. Övre gastrointestinal cancer 

Bakgrund  

Övre gastrointestinala tumörer orsakar en knapp fjärdedel av alla 

cancerrelaterade dödsfall i Sverige. Årligen diagnosticeras i Stockholms län drygt 

700 patienter med övre gastrointestinal cancer och ungefär lika många dör. 

Tumörerna ger inga eller ospecifika symtom i tidigt skede och diagnosen ställs 

därför ofta sent, för sent för att kurativt syftande behandling skall vara möjlig. 

Palliativa insatser är därför viktiga.  

Kurativt syftande behandling vid övre gastrointestinal cancer innefattar oftast 

kirurgi, vanligen i kombination med onkologisk behandling. Utredning av dessa 

patienter sker på flera kirurgkliniker i Stockholm, beslut om behandling sker på 

telemedicinska MDT-konferenser, både regionalt och nationellt, via Karolinska 

Universitetssjukhuset i Huddinge dit den kirurgiska behandlingen är 

centraliserad sedan flera år. Den onkologiska delen av behandlingen sker idag på 

Södersjukhuset, Radiumhemmet eller Danderyds sjukhus. Uppföljning sker via 

befintliga kvalitetsregister. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har bland annat följande arbeten gjorts: 

 Fler patienter bedöms på MDT och en ökande andel registreras i 

kvalitetsregistren på Karolinska 

 För att minska ledtiderna från remiss till beslut och från beslut till 

behandling har standardiserade vårdförlopp (SVF) arbetats fram. För 

patienter med esofagus-ventrikelcancer är SVF igång sedan oktober 

2015, övriga kommer att starta under 2016 

 En intresseförening för patienter med övre gastrointestinala tumörer och 

anhöriga (Palema) har startats 

 Sju kontaktssjuksköterskor och tre samordnande har anställts via RCC 

 Ett ettårigt projekt med en palliativ konsult på Karolinska Huddinge har 

startat. Projektet rör nu bukspottkörtelcancerpatienter. Utvärdering 

planeras våren 2016. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Utveckla regionens rapportering i det nationella kvalitetsregistret med 

målet att även patienter som diagnosticeras utanför Karolinska 

Universitetssjukhuset registreras 

 Stödja utveckling för att antalet patienter som bedöms på MDT-

konferens ökar med syfte att öka jämlikheten i vården liksom 
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inkludering i vetenskapliga studier. Kritiskt för detta är att finna 

samverkansformer som inkluderar resurser inom radiologi, patologi och 

onkologi 

 Utvärdera projektet med palliativ konsult med målet att omfatta även 

andra patientkategorier, esofagus- och ventrikelcancer samt primär 

levercancer 

 Verka för att förstärka närvaron av onkologisk kompetens på Karolinska 

Universitetssjukhuset Huddinge för att stärka utvecklingen av en 

sammanhållen vårdprocess för patienter med ÖGI cancer och underlätta 

samarbetet mellan vårdgivare för kurativ och palliativ vård 

 Verka för regional nivåstrukturering av kirurgi för kurativt syftande 

ventrikelcancer 

 Införa konceptet aktiva överlämningar mellan de olika vårdgivarna 

(specialistkliniker på sjukhusen samt primärvård och palliativ vård) i 

processerna för övre gastrointestinal cancer. 

  

 
Cancerpatientens  

resursbehov 
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38. Lungcancer 

Bakgrund 

Lungcancer är en sjukdom som ökar kraftigt. 2014 diagnosticerades närmare 

3900 fall med lungcancer varav 877 i Stockholm/Gotlandregionen. Jämfört med 

tio år tidigare innebär det en ökning med i det närmaste 40 procent. En 

majoritet av patienterna har redan vid diagnos en avancerad sjukdom och endast 

cirka 20 procent har en lokaliserad sjukdom som kan opereras. 

Utredningen av patienter med misstänkt lungcancer ställer allt högre krav och 

lyfts fram i de nationella riktlinjerna för lungcancer. Flera nya metoder kommer 

till, exempelvis att alla patienter som planeras för kurativ behandling med kirurgi 

eller radiokemoterapi ska genomgå PET/CT. Utredningen av patienter med 

misstänkt lungcancer sker idag på lungkliniken Karolinska universitetssjukhuset i 

Solna och Huddinge samt infektionskliniken i Visby men patienter utreds också 

på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och i Norrtälje. Behandlingen sker på 

onkologiska kliniken, lungkliniken och thoraxkirurgiska kliniken, Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, samt infektionskliniken i Visby. 

Kvalitetsregistret har funnits i 14 år i vår region och där kan man se att 

kvaliteten på utredningen förbättrats så att fler patienter får en behandling som 

är avpassad efter deras sjukdom och sjukdomsutbredning. Under denna tid har 

också behandlingen blivit mer intensiv och allt fler får en behandling som 

överensstämmer med den behandlingen som rekommenderas. Dessa 

förbättringar har också inneburit en förbättrad överlevnad. 

Under de senaste åren har det också skett en snabb utveckling med en rad nya 

läkemedel som introducerats och fler är på väg in, vilket kräver speciell 

uppmärksamhet samtidigt som alltmer fokus läggs på frågor om prevention, 

ledtider, omhändertagande och forskning. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Uppdaterat beslutsstöd för primärvården (VISS.nu) med komplettering 

av omvårdnadsdel 

 Arbete med individuell vårdplan har påbörjats för både utredning och 

behandling. En journalmall har skapats i journalsystemet Take Care för 

att underlätta arbetet, samt att RCC har tagit fram en grundmall för 

individuell vårdplan för behandling 

 Samarbetet med palliativa team (ASIH) har lett till planering av en 

klinisk studie gällande tidig anslutning till ASIH starta hösten 2105 

 Nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor inom lungcancerområdet har 

startats och sker en gång per kvartal  
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 Regional lungcancerdag har genomförts tillsammans med 

vårdprogramgruppen 

 Utvecklat stödet till familjer med hemmavarande barn 

 Registrering av PROM har införts i svenska lungcancerregistret för 

patienter som opereras 

 Mätning av patienters upplevelse av vården har genomförts med hjälp av 

enkäten KUPP (Kvalitet Ur PatientPerspektiv). 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Arbeta för förbättrad registrering i lungcancerregistret för utvärdering av 

utredning, behandling, ledtider och överlevnad. Regionalt finns ett mål 

att täckningsgraden ska vara 97 procent 

 Införa Standardiserade vårdförlopp med ett extra fokus på att tiden från 

behandlingsbeslut till start av behandling inte ska överstiga 14 dagar 

(idag får hälften av patienterna vänta mer än 21 dagar). Denna väntan 

upplevs som särskilt påfrestande för patienten tillsammans med 

väntetiden till besök på specialistklinik 

 Utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen ytterligare 

 Ytterligare belysa aspekter kring nivåstrukturering i regionen 

 Genomföra den så kallade TAPAS-studien, en randomiserad 

kontrollerad studie som jämför lungcancerpatienters och deras 

närståendes livskvalitet, symtom och hälsa vid tidig respektive 

standardanslutning till palliativ vård  

 Genomföra en utbildningsintervention för sjuksköterskor avseende 

symtomskattning 

 Fortsatt deltagande i studie där patientens symtom korreleras till 

biomarkörer i blodprover 

 Aktivt delta i preventionsarbete 

 Aktivt bevaka nya rön gällande screening och medverka i eventuella 

beslut om screeninginförande. 
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39. Bröstcancer 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. År 2014 

diagnostiserades nästan 2000 fall med bröstcancer i Stockholm-Gotland. Den 

genomsnittliga årliga ökningstakten i landet har varit 1,3 procent de senaste 20 

åren. Den relativa femårsöverlevnaden stiger och enligt Socialstyrelsen är den 

närmare 90 procent. Överlevnadsvinsterna beror på tidig diagnostik och 

multidisciplinär handläggning samt införande av nya behandlingsstrategier. 

Dessa positiva effekter innebär stora utmaningar för vården då fler insjuknar 

och fler botas. Införandet av nya läkemedel och avancerade kirurgiska 

behandlingsmetoder är resursdrivande. De som får återfall lever längre med sin 

sjukdom och får behandling under lång tid. Utvecklingen ställer krav på 

helhetstänkande avseende resurser och arbetssätt vid införande av nya metoder 

och långvariga patientkontakter. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Innehållet i sammanhållen bröstprocess har beskrivits och tre sjukhus, 

Karolinska Universitetssjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och 

Södersjukhuset, har fått uppdraget som gäller från den 1 januari 2016 

 Bröstcancer är en del av 4D där arbetet med utformningen av 

bröstcentrum och deras uppdrag, samt utveckling av forskningens 

infrastruktur kunnat koordineras, exempelvis genom utveckling av 

biobank och patientmedverkan, samt samverkan mellan berörda sjukhus 

och ASIH 

 Samverkan med patientföreträdare har utvecklats på olika nivåer: genom 

patient- och närståenderådet, genom processledarna, i 

vårdprogramgruppen och i sjukhusens arbetsgrupper för start av 

bröstcentrum 

 Det nationella vårdprogrammet har uppdaterats 2014 och en regional 

tillämpning för uppföljningsrutiner har utformats 

 Det har funnits och finns ett fokus på förbättring av ledtider, bland 

annat redovisat i form av att tiden från diagnos till operation mäts och 

redovisas varje månad på RCC:s hemsida. Där visar uppföljning en 

positiv trend mot kortare ledtider. I den planerade uppföljningen av 

bröstcentrum ingår även att följa ledtider till start av onkologisk 

behandling, Fokus på ledtider gäller i ännu högre utsträckning vid 

införande av standardiserade vårdförlopp där bröstcancer blir en del 

under 2016 
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 Rapporten - Ett försök att mäta ledtider - beskriver en modell där 

ledtider till behandling av bröstcancer kan följas genom SLL:s databaser 

för uppföljning av vården. Underlaget bygger på vård utförd under åren 

2009-2012. Där kunde man bland annat visa att det inte fanns skillnader 

i ledtider mellan olika socioekonomiska grupper. Ett annat resultat av 

analysen var att målen för start av tilläggsbehandling med cytostatika sex 

veckor efter operation och åtta veckor för start av strålbehandling 

nåddes för hälften av patienterna 

 Ett annat fokusområde har varit förbättring och samordning av den 

skriftliga patientinformationen. En informationsskrift om kirurgisk 

bröstcancerbehandling har utformats i samarbete mellan samtliga 

kirurgiska enheter i Stockholm samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Inför start av de tre bröstcentrumen pågår arbete med ett gemensamt 

patientinformationsmaterial kring strålbehandling och kemoterapi. 

Arbete med förbättring av individuell vårdplan som successivt 

uppdateras pågår både regionalt och lokalt 

 Nätverksträffar för kontaktssjuksköterskor har genomförts en till två 

gånger per termin 

 Kvalitetsregistret har identifierat och testar patientrapporterade 

utfallsmått (PROM). 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Leda utvärdering av arbetet med samlad process under samlat ansvar vid 

tre bröstcentrum, bland annat genom utveckling av ett antal 

kvalitetsindikatorer för bröstcentrum. Bröstcentrum kommer att följas 

upp via avtalen med uppdragsgivaren och innefattar vårdens innehåll 

och arbetssätt inkluderande tillgänglighet. Införandet av standardiserade 

vårdförlopp stärker kravet på tillgänglighet och rätt vård i rätt tid 

 Arbeta för att möta behovet av integrerad rehabilitering där patienten får 

hjälp att hantera sin situation och behålla kontrollen över de egna 

livsvalen. Det kräver ökad kunskap om behov av uppföljning, följsamhet 

till rekommenderad behandling samt processer för sjukskrivning och 

återgång i arbete. Ett steg i denna riktning är arbetet med att utöka 

kvalitetsregistret med patientrapporterade utfallsmått samt variabler för 

uppföljning av spridd bröstcancer 

 Arbeta för att säkra kompetensförsörjningen i bröstcancervården, där 

specialistkompetens behövs i hela det multidisciplinära teamet. 

Kompetens tar många år att bygga, varför utbildning och 

kompetensutveckling behöver vara en integrerad del av verksamheten 
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 Arbeta för att stärka möjligheterna att bedriva klinisk forskning, där 

satsningen på bröstcancer inom ramen för 4D har stärkt 

förutsättningarna för den kliniska forskningen, bland annat genom 

utvecklingen av biobank. Tillsättande av forskningskoordinatorer och 

koordinatorsjuksköterskor på varje bröstcentrum ska bidra till ökad 

samverkan i regionen och är en viktig grund för jämlikhet 

 Verka för att den kliniska forskningen ingår som en integrerad del av 

bröstcancervården och är en del av multidisciplinär samverkan. 

Etableringen av tre bröstcentrum ställer krav på vårdgivarna och 

uppdragsgivarna att säkerställa att alla patienter oberoende av var de 

vårdas får jämlik tillgång till aktuell forskning, tillämpning av ny kunskap 

och möjlighet att delta i studier 

 Utveckla vårdprogramgruppens roll och delaktighet i uppföljning och 

utveckling av bröstcancervården, exempelvis i kunskapsutveckling och 

införande av ny kunskap.  
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40. Kolorektalcancer  

Bakgrund 

Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år 

diagnostiseras cirka 300 personer med rektalcancer och 700 med koloncancer i 

Stockholm-Gotlandregionen. Ungefär lika många män som kvinnor drabbas. 

Behandlingen utgörs av operation och i vissa fall cytostatika samt vid 

rektalcancer ofta även strålbehandling.  

Utifrån dagens situation finns behov av att förkorta väntetider för utredning och 

behandlingsstart liksom att förbättra vårdprocessen så patienten alltid är trygg 

och välinformerad kring nästa steg och att alla steg kan ske utan fördröjning. 

Vidare finns behov att fler patienter ska erbjudas deltagande i forskningsstudier 

oavsett vårdgivare liksom av utveckling av rehabilitering vid kvarvarande 

symtom och biverkningar. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Vårdprogram för primärvården finns på VISS.nu och processledare har 

haft föreläsningar för primärvården om kolorektalcancer 

 Patientrapporterade mått har införts regionalt i Stockholm-Gotland 

2013 och ska införas nationellt i Svenska Kolorektalcancerregistret 

under 2016 

 Väntetider i realtid från diagnos till behandlingsstart mäts inom SLL och 

de är på väg nedåt 

 Individuell Vårdplan inklusive ny patientinformation sammanställd och 

implementeras nu i regionen 

 Ett IT-stöd samt funktion som MDT-koordinator för optimering av 

MDT-processen är utformat och testas nu i klinisk verksamhet. Planeras 

för regional och sedan nationell implementering 

 Etablerat regionalt samarbete i ett kontaktsjuksköterskenätverk, med 

regional patientreferensgrupp och i ett nationellt processledarnätverk 

 Multidisciplinärt regionmöte för optimering av multidisciplinärt 

omhändertagande genomförs årligen 

 Nivåstrukturering av kolorektalcancerkirurgi till sex sjukhus i regionen 

beslutad 

 Arbetsgrupp för start av BäckenCancerRehabCentrum (BCRC) 

etablerad 
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 Regionala vårdprogram för handläggning av specifika symtom och 

komplikationer färdigställda och publicerade 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Införa Standardiserade Vårdförlopp. Regional multidisciplinär 

arbetsgrupp är etablerad för detta. SVF-koordinatorer ska införas 

 Stödja utveckling av BäckenCancerRehabCentrum (BCRC). Detta 

kommer innebära ett multidisciplinärt samarbete med engagemang av 

såväl den regionala arbetsgruppen för BCRC som de enskilda 

vårdgivarna 

 Genomföra påbörjat projekt för förbättrad MDT-process med avslut 

april 2016 och utifrån resultatet arbeta för användande i klinisk rutin 

 Samarbeta i kontaktsjuksköterskenätverket för ytterligare optimering av 

överlämningar mellan olika kliniker i vårdprocessen 

 Arbeta för att alla kliniker involverade i vårdprocessen bär ett eget 

ansvar för att processen i sin helhet ska löpa problemfritt för patienten 

 Utveckla uppföljning av FoUU-aktivitet i olika delar av vården, 

exempelvis genom mätning av andel patienter inkluderade i studier 

genom kvalitetsregistret. 
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41. Njurcancer 

Bakgrund 

I Sverige insjuknar cirka 1000 personer med njurcancer varje år, varav cirka 220 

inom Stockholm Gotland regionen. Njurcancer förekommer i alla åldrar, från 

tonåren och uppåt, men de flesta patienter är 60-80 år och ungefär 60 procent är 

män. Mer än hälften upptäcks som bifynd vid utredning. De flesta patienterna 

har vid diagnos tumör enbart i njuren och då är prognosen oftast god. Ungefär 

en femtedel har en spridd sjukdom med sämre prognos. Om patienten har 

enstaka metastaser kan de eventuellt opereras bort annars kan bromsande 

medicinsk behandling ges. Njurcancertumörer diagnosticeras vid allt tidigare 

tumörstadium (tumörstorlek), sannolikt på grund av ökad användning av 

radiologi. Under det senaste decenniet har det varit en kraftfull utveckling av nya 

kirurgiska tekniker och medicinska behandlingar vid njurcancer. Överlevnaden 

för patienter med metastaser har förbättrats. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbeten genomförts eller 

inletts: 

 Riktlinjer angående MDT konferenser har utarbetats och håller på att 

genomföras, bland annat kommer fler patienter diskuteras, 

kontaktsjuksköterskans roll bli tydligare och konferenserna hållas oftare 

 Nätverk har etablerats för regionens onkologi och samtliga 

urologkliniker som opererar njurcancer. Nätverket träffas en gång per 

termin och fungerar som forum för förbättring av MDT-konferenser, 

behandling och omhändertagande av patienter med njurcancer, men 

även som referensgrupp för Nationella Vårdprogrammet för Njurcancer 

 Initiativ till bildandet av en patientförening har tagits och glädjande är att 

det nu finns en njurcancerförening i Stockholm, som också siktar på att 

utvecklas nationellt 

 En patientöversikt har utvecklats på onkologiska kliniken regionalt för 

att registrera samtliga läkemedel och andra behandlingar för njurcancer.  

Målet att patientöversikten skulle integreras med nationellt INCA har 

uppnåtts. Patientöversikten är en unik webbaserad grafisk presentation 

som sammanfattar registrerade kliniska data och ger en snabb översikt 

av patientens sjukdomsförlopp och behandlingar för att optimera 

behandling och vård 

 En nationell patientinformation för njurcancer har utformats och är på 

remiss för granskning. Målet är att använda den i individuella vårdplaner 

och att den ska finnas både på nätet och i pappersform. 
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Arbeta för att korta ledtiderna från remiss till behandlingsbeslut och från 

behandlingsbeslut till behandling bland annat genom implementering av 

de nya riktlinjerna för MDT-konferenser 

 Fortsatt stödja arbetet med den webbaserade patientöversikten och dess 

integration med INCA-plattformen 

 Implementera den nya patientinformationen och integrera den i den 

individuella vårdplanen 

 Utveckla forum för regional samverkan för utveckling av vårdprocessen 

men också för att öka deltagande i kliniska och prekliniska studier 

 Medverka i fortsatt utveckling av kvalitetsregister med ett särskilt fokus 

på utvärdering av hur de nya läkemedlen används, liksom bidra till den 

fortsatta utvecklingen av den kirurgiska behandlingen med fokus på att 

rätt behandling ska kunna erbjudas rätt patient. 
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42. Urinblåsecancer 

Bakgrund 

Varje år diagnostiseras cirka 500 personer i regionen med blåscancer, drygt 100 

patienter avlider och mer än 5000 personer lever med diagnosen. Andra 

cancerformer i urinvägarna är cancer i njurbäcken, urinledare och urinrör, där 

omkring 50 nya fall upptäcks varje år i regionen. Sedan 2013 finns ett nationellt 

vårdprogram för dessa cancerformer. 

Vanligaste symtom av cancer i urinblåsa eller urinvägar är synligt blod i urinen. 

Cancer i urinblåsan är vanligen lokal och behandlas med transuretal kirurgi, 

tumören inne i blåsan ”hyvlas” bort genom ett instrument som förs in genom 

urinröret. Även lokala återfall kan behandlas på detta sätt. För patienter med 

avancerad men lokaliserad tumör fordras mer omfattande kirurgi och för 

patienter med spridd sjukdom finns också medicinsk behandling, ett område där 

det precis som i övriga delar av cancervården kommit och kommer nya 

läkemedel. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 En regional processledare för blåscancer har utsetts 

 Blåscancer är en av de första fem diagnoserna i den nationella satsningen 

på standardiserade vårdförlopp hösten 2015. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Leda uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet 

 Stödja utvecklingen av multidisciplinära och multiprofessionella team 

inom ramen för sammanhållna vårdprocesser. 
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43. Gynekologisk cancer 

Bakgrund 

Cirka 600 kvinnor diagnostiseras med gynekologisk cancer i Stockholm Gotland 

regionen per år. Kirurgisk och onkologisk behandling är samlad till Karolinska 

Universitetssjukhuset. De ingående diagnoserna är olika till sin karaktär och 

kräver olika handläggning och därmed också olika resurser. För de cirka 150 fall 

av äggstockscancer är den stora svårigheten att hitta tumören i tidigt stadium, på 

grund av få och diffusa symtom. Eftersom äggstockscancer oftast upptäcks då 

den redan är spridd krävs mycket avancerad kirurgi och upprepade 

cytostatikabehandlingar för att förbättra bot och överlevnadstid.  

Livmoderkroppscancer (cirka 300 per år) debuterar ofta med olaga blödningar 

och diagnostiseras av öppenvårdsgynekologer. De flesta botas med kirurgi och 

vissa fall cytostatika och strålbehandling. Bra möjligheter att följa upp och hitta 

återfall måste fungera i öppenvård vilket inte är väl organiserat ännu. 

Livmoderhalscancer (cirka 100 per år) fördelas i två kategorier. De små i princip 

botbara tumörerna som oftast hittas via screening och mer avancerade tumörer 

som ofta hittas hos äldre kvinnor och kvinnor som inte deltagit i 

screeningprogram. Den främsta utmaningen för denna diagnos är att öka 

deltagandet i screeningprogram och att ge de ofta unga fertila kvinnor som 

diagnostiseras en behandling som ger så få biverkningar som möjligt. De mer 

ovanliga tumörformerna vulva- och vaginalcancer (cirka 40 per år) vilka ofta 

kräver omfattande kirurgi och strålbehandling kräver också specialiserad 

kunskap om sexologisk och symtomlindrande behandling. 

Alla gyncancerpatienter oavsett diagnos och behandling har ofta ett stort behov 

av specialiserad rehabilitering i vilken kan ingå exempelvis professionell 

sexologisk rådgivning, för vilket det fordras någon form av specialistcentrum. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Kontaktsjuksköterskefunktionen har stärkts liksom samarbetet mellan 

kontaktsjuksköterskorna på kvinnokliniken och den gynonkologiska 

enheten vid onkologiska kliniken, vilket också främjats av tillsättandet av 

de samordnande kontaktsjuksköterskorna inom tumörområdet 

 Individuell vårdplan är implementerad på gynonkologiska enheten och 

snart implementerad på tumörkirurgiska enheten och den tidiga 

kontakten av kontakt-sjuksköterska redan vid remiss till tumörkirurgi 

och gynonkologin är påbörjad 

 



 

 

 

Cancerplan 2016 – 2019, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

Tillsammans för patienten hela vägen genom cancervården 

99 (119) 
 

 

 Arbete med att införa informationspärmen, som finns på 

tumörkirurgiska enheten, ska uppdateras och innehålla ”min vårdplan”.  

Den nya versionen presenteras vid första besök på kvinnokliniken och 

uppdateras under patientens resa genom hela vårdapparaten 

 Uppföljning av patienter cirka 1 månad efter avslutad behandling är 

påbörjad för cervixcancer på onkologiska kliniken och planeras för 

samma diagnos på kvinnokliniken. Dessa uppföljningar sker av 

kontaktsjuksköterska med fokus på livskvalitet. Planen är att det ska ske 

för alla diagnoser om tillgången på kontaktsjuksköterskor ökas. 

Utbildning av kontaktsjuksköterskorna fordras  

 Ledtider har kunnat förkortas, bland annat genom att tillgången till 

radiologisk utredning med stående tider har ökat och patologens 

svarstider förbättrats avseende diagnostiska biopsier. Arbetet har också 

kunnat kopplas till utvecklingen av patientflöde i sammanhållna 

vårdprocesser vid Karolinska Universitetssjukhuset och flera arbeten har 

initierats för att effektivisera flödet inom och mellan tumörkirurgiska 

och gynonkologiska enheten 

 Registreringen i kvalitetsregister har utvecklats och patientrapporterade 

mått är på väg att etableras. Stöd har givits till gynonkologiska enheten 

för registrering 

 Genom utvärdering av vårdval gynekologi har det uppenbarats att 

utredning och uppföljning av kvinnor med gynekologisk cancer inte 

fungerat tillfredställande. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 I samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset stödja arbetet med 

att förbättra omhändertagande och behandling av gyncancerpatienter 

inom ramen för arbetet med sammanhållna vårdprocesser vid sjukhuset 

med ett första mål att skapa en gemensam mottagning där patienterna 

kan möta multidisciplinär och multiprofessionell specialistkompetens 

från alla delar av vårdprocessen 

 Arbeta för att ett särskilt fokus läggs på information om 

fertilitetsbevarande metoder och att ärftlighetsutredning sker för alla 

med ärftligt ökad risk, samt för en ökad tillgång till sexologisk rådgivning 

och rehabilitering, liksom för omhändertagande av anhöriga. 

 Införa standardiserade vårdförlopp inom gynekologisk cancer där 

äggstockscancer startar och övriga diagnoser väntas följa 
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 Utveckla kvalitetsregistrering i alla delar inklusive introduktion av 

patientrapporterade mått och styrkortsmått till grund för värdebaserad 

vård 

 Säkra utvecklingen av de delar av vårdprocessen som ligger utanför 

Karolinska Universitetssjukhuset bland annat med tydliggörande av den 

kompetens som fordras för ett gott och säkert omhändertagande av 

gyncancerpatienter i öppenvården och de gynekologiska mottagningarna 

inom vårdval gynekologi vid både diagnos och uppföljning. 
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44. Prostatacancer  

Bakgrund 

Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland män i Sverige. 2014 

diagnostiserades cirka 10 000 män, varav 3300 i Stockholm-Gotlandregionen. 

Detta motsvarar en ökning med nära 50 procent sedan 2011. Denna ökning kan 

sättas i samband med den under denna period genomförda Stockholm 3-

studien, som påverkat patientflöden och ställt nya krav på diagnostik av 

prostatacancer. En uppföljande studie där blodprov i kombination med 

magnetkamera-undersökning kommer att ingå, leder sannolikt också till att ett 

ökat antal män behöver genomgå utredning av prostatacancer de närmsta åren. 

Dessa studier samt organisationen av prostatacancervården i regionen (208 

vårdcentraler och företagshälsovård remitterar till cirka 30 urologi- mottagningar 

som i sin tur samarbetar med sju sjukhuskliniker) gör utveckling av 

prostatacancervården i regionen till en stor utmaning. Under de gångna åren har 

det också tydliggjorts att ledtiderna från start av utredning till behandling är 

orimligt långa. Data från nationella kvalitetsregistret visar att ingen del av 

vårdkedjan når de uppställda målen i det standardiserade vårdförloppet. 

Samtidigt har förutsättningarna för att behandla prostatacancer, främst 

generaliserad sjukdom, förbättrats under den gångna treårsperioden: 

 Nya läkemedel har blivit tillgängliga för behandling av 

kastrationsresistent sjukdom 

 Ny kunskap visar att kemoterapi i kombination med hormonbehandling 

till patienter med primärt spridd sjukdom förbättrar överlevnaden 

 Kunskapen om hur de nya läkemedlen bäst utnyttjas och hur man 

identifierar vilka som har nytta av behandling har ökat och 

kunskapsläget ändras snabbt 

 Utvecklingen inom kirurgin visat att det är möjligt att minska effekter på 

impotens och urinläckage genom att mäta resultatet av kirurgin med 

PROM enkäter före och efter kirurgin och därmed kunna förbättra 

resultat som troligen också underlättas av ökad specialisering och att 

färre kirurger gör fler operationer 

 Behandlingsalternativet aktiv monitorering vid cancer med mycket låg 

risk för spridning används betydligt oftare och ökat från 60 till 94 

procent i regionen. 
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Möjligheten att hantera denna utveckling är beroende av förbättringar och 

utveckling inom en rad områden, exempelvis: 

 Kompetensförsörjning – utveckling av sammanhållna vårdprocesser och 

prostatacancercentrum ställer krav på tillgång till kirurgisk och 

onkologisk kompetens för att möta den snabba utvecklingen på 

området. Det har också noterats en brist på urologer i öppenvården 

 Diagnostik – allt fler patienter behöver tillgång till magnetkamera-

undersökning, kvaliteten på undersökningarna varierar och 

undersökningens plats i vårdprocessen behöver förtydligas. Samtidigt 

behöver patologin utvecklas för att svara mot behoven som den snabba 

utveckling skapar, inte minst inom molekylär diagnostik, där 

vävnadsprovtagningen behöver kvalitetsäkras för att kunna bidra till 

molekylär diagnostik i både tidig och sen fas av sjukdomen och att ge 

patienter möjlighet till individualiserad behandling 

 Utvärdering av behandlingsresultat – trots att patientrapporterade mått 

som PREM/PROM introducerat i kvalitetsregistret används de inte av 

alla behandlande kliniker, varför inte alla patienter kan bidra till 

uppföljning av vården. PROM och PREM är nödvändiga för att 

utvärdera vårdprocessen även ur patientens perspektiv 

 Ledtider – orsakerna till långa ledtider behöver åtgärdas på alla områden 

där det finns väntetider: tid till patologisk undersökning och svar, tid till 

bilddiagnostik och svar, samt tid till operation och strålbehandling 

 Jämlik vård – fortfarande får en alltför liten del av patienterna möjlighet 

till bedömning på multidisciplinära team-konferenser (MDT) och 

kontaktsjuksköterskefunktionen behöver utvecklas vidare. 

  

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Förbättrad information för att ge patienten ökad möjlighet till 

delaktighet genom framtagande av en nationell patientinformation och 

ett projekt med syfte att förbättra informationen inför PSA provtagning 

 Introduktion av en individuell vårdplan 

 Framtagande av mallar och IT-stöd för att förbättra MDT-

konferenserna 

 Stöd till framtagandet av ett nationellt vårdprogram för prostatacancer 

och en nationell biopsimall 

 Producerat Information om prostatacancer i VISS.nu 



 

 

 

Cancerplan 2016 – 2019, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

Tillsammans för patienten hela vägen genom cancervården 

103 (119) 
 

 

 Framtagande av nulägesanalys och handlingsplan för standardiserade 

vårdförlopp där prostatacancer är en av de fem första diagnoserna. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Implementera standardiserat vårdförlopp, med ett första mål att få ned 

ledtiden med 50 procent under 2016 

 Förbättra rapportering till kvalitetsregister med fokus på 

patientrapporterade mått (PREM/PROM) vilka också kan bidra till 

beslut om ytterligare nivåstrukturering vid kurativ behandling av 

prostatacancer 

 Stödja utveckling av diagnostik och behandling av icke-botbar 

prostatacancer för att säkerställa jämlik vård 

 Stödja uppbyggnad av prostatacancercentrum med sammanhållna 

vårdprocesser 

 Utveckla och tydliggöra referensgruppens uppdrag, bland annat genom 

att koppla lokala processledare till gruppen 

 Utveckla tillgång till och arbetssätt vid MDT-konferenser 

 Implementera Nationella vårdprogrammet, med särskilt fokus på 

områden med låg måluppfyllelse. 
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45. Blodcancer (Hematologiska 
maligniteter) 

Bakgrund 

Hematologiska maligniteter är en grupp sjukdomar med mycket varierande 

klinisk bild. Totalt insjuknar årligen cirka 4500 patienter i landet varav drygt 

1000 i Stockholm/Gotland i blodcancer. Ett flertal av dessa sjukdomar är inte 

botbara med någon annan behandling än allogen stamcellstransplantation vilket 

bara kommer ifråga för en liten andel av patienterna. Däremot har införandet av 

nya behandlingar, framför allt läkemedel med riktade verkningsmekanismer på 

ett avgörande sätt förlängt överlevnaden för många av dessa patienter. Trots 

detta är blodcancer den tredje vanligaste orsaken till död i cancer. Vården av 

patienter med blodcancer har sedan lång tid bedrivits i samsyn över landet. 

Svensk Förening för Hematologi (SFH):s nationella diagnosgrupper tidigare 

framtagna behandlingsrekommendationer har under perioden vidareutvecklats 

till nationella vårdprogram enligt RCCs mallar för AML, NHL och KML. Ett 

vårdprogram för myelom är också under slutförande. 

För framtiden är det uppenbart att diagnostiken för hematologiska maligniteter 

kommer att förändras i och med en ny WHO-klassifikationen. Ny molekylär 

diagnostik är sedan ett par år en integrerad del i diagnostiken vid framstående 

hematologiska kliniker i Europa och blir från 2016 en standard för diagnostik 

och prognostik i Europa. Stockholm ligger i nuläget långt efter flera centra i 

Europa och exempelvis Uppsala. Denna del av vården behöver stärkas och en 

samlad aktion är nödvändig. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbete genomförts eller 

initierats: 

 Arbetet inom hematologiprocessen RCC Stockholm/Gotland har drivits 

via en samordningsgrupp sammansatt av de två processledarna, 

representanter för samtliga sjukhus hematologiska enheter samt KI. 

Under perioden har som en modell för vården av multipelt myelom 

kartlagts och arbetet inletts i samarbete med patientorganisationen för 

att förbättra omhändertagandet av dessa patienter. Detta har bl.a. 

resulterat i en överenskommelse om regional nivåstrukturering. Det har 

också tagits fram ett förslag för patientinformationspärm för 

myelompatienter 

 Ett nätverk har bildats med samtliga kontaktsjuksköterskor inom 

regionen samt företrädare för patientföreningen. Gruppen har arbetat 

med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen genom att definiera 

uppdrag/arbetsuppgifter inklusive att verka för att samtliga patienter 

som önskar skall få en namngiven kontaktsjuksköterska. Vi har också 
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arbetat med att ta fram, förbättra och införa individuella vårdplaner i de 

journalsystem som används inom regionen. Dessa används nu på några 

hematologiska enheter. Två samordnande kontaktsjuksköterskor med 

regionalt ansvar har tillsatts  

 AML har varit en av de fem pilotdiagnoserna för standardiserade 

vårdförlopp (SVP) och detta gick i drift 2015-09-01 

 Ett faktaunderlag för ett möjligt införande av transfusionscentra har 

tagits fram 

 Initierat en fristående kurs i hematologi för sjuksköterskor vid 

Karolinska Institutet med syfte att utveckla omvårdnad och 

kompetensförsörjning. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Stöda utvecklingen av en jämlik och högklassig diagnostik för 

hematologisk malignitet 

 Driva utvecklingen så att alla patienter bedöms på multidisciplinär team-

konferens 

 Införa ytterligare minst två ytterligare standardiserade vårdförlopp 

(lymfom och myelom). Då dessa sjukdomar är vanligare än AML 

kommer det att ställa ökade krav på samordning av utredning och 

handläggning inom regionen 

 Arbeta för att säkra framtida kompetensförsörjning vilket bland annat 

innebär samarbete kring ST-utbildning i hematologi då många nya 

specialister behöver utbildas för att täcka beräknat behov 

 Fortsätta redan initierat arbete med utveckling av 

kontaktsjuksköterskenätverk, individuella vårdplaner, införa PROM 

inom myelomprocessen samt patientinformationspärmar för samtliga 

diagnosgrupper. 
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46. Sarkom 

Bakgrund 

Dessa är ovanliga tumörer och uppdelas i ortopediska sarkom respektive 

buksarkom. Tillsammans utgör de endast en procent av alla maligniteter, eller 

totalt cirka 110 stycken årligen i regionen. Utredning och behandling är sedan 

2011 centraliserad till det virtuella Sarkom Centrum Karolinska med 

välfungerande MDT-konferenser och korta ledtider för diagnostik och den 

kirurgiska behandlingen. Behandlingen är oftast en kombination av avancerad 

kirurgi och onkologisk behandling. Inrapportering till kvalitetsregistret är god. 

De utmaningar som identifierats inom tumörområdet har samband med bland 

annat att utveckla en sammanhållen vårdprocess med säkra övergångar. Vidare 

finns behov av utvecklad kontaksjuksköterskefunktion och säkrad 

kompetensförsörjning, liksom av att stärka patientens delaktighet. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har följande arbeten genomförts eller 

inletts: 

 Genomfört en nationell utredning om nivåstrukturering, vilken lett fram 

till att Sarkom Centrum Karolinska nu ansökt om att bli ett Nationellt 

Centrum för både ortopediska- och buksarkom 

 Infört individuella vårdplaner för alla patienter inkluderande att ta fram 

en ”Dagbok” för att stärka patientens delaktighet under och efter 

vårdprocessen 

 Gett stöd till bildandet av patientförening för Sarkompatienter (den 

första i Sverige) 

 Genomfört översyn av vårdprocesser för att korta ledtiderna, och 

förbättra överlämnandet till andra kliniker 

 Genomfört den tredje ”Den stora Knöldagen” En patient och 

anhörigdag om sarkom som arrangeras på Kolskjulet, Kastellholmen i 

Stockholm. Det har varit 150 deltagare varje gång. Ny dag planeras 2016. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Stödja etablering av ett Nationellt Sarkomcentrum vid Karolinska 

Universitetssjukhuset 

 Ge fortsatt stöd till den nybildade patient- och närståendeföreningen 

Sarkomföreningen 

 Fortsätta implementeringen av Individuell vårdplan och dagbok för 

samtliga patienter 
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 Ge fortsatt stöd till utvecklingen av kontaktsjuksköterskefunktionen för 

en mer samlad vårdprocess, säkrare övergångar och stärkt 

patientdelaktighet  

 Verka för tillkomst av specifika rehabiliteringsplatser för patienter 

opererade för sarkom och förbättra samverkan mellan alla professioner i 

rehabiliteringsprocessen 

 Förbättra flödet för akut inläggning/operation. 
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47. Okänd primärtumör 

Bakgrund 

Patienter med cancer utan känd primärtumör, CUP (cancer of unknown 

primary), utreds på många kliniker och sjukhus inklusive primärvården i 

regionen. CUP definieras som påvisad cancer (oftast genom ett vävnadsprov) 

där utredningen inte klargjort ett troligt ursprungsorgan. Sjukdomen är nästan 

alltid symtomgivande, spridd och obotlig med dålig prognos. CUP anses utgöra 

upp emot fem procent av alla cancerfall. 

Utredningen och omhändertagandet av dessa patienter ser mycket olika ut 

beroende på var patienterna utreds och handläggs. Detta kan variera mycket 

beroende på var patienten befinner sig i regionen samt hur man kommit in i 

vården och till vilken del: akutklinik, specialistklinik, primärvård eller privat 

vårdgivare. Trots att onkologiska kliniken har en verksamhet inriktad på denna 

grupp finns det i nuläget ingen verksamhet som har ett samlat ansvar för dessa 

utredningar, vilket kan avläsas i att de riktlinjer som finns har dålig spridning 

och olika vårdgivare har varierande möjlighet och resurser att driva 

malignitetsutredningar. Även om det rymmer många utmaningar så kan man 

mot denna bakgrund se behovet av att utveckla alla delar av omhändertagandet 

av denna grupp av patienter. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har bland annat följande arbete initierats 

eller genomförts: 

 Medverkat i framtagandet av ett nationellt vårdprogram 

 Tagit fram underlag för uppdatering av vårdprogram för primärvården 

på VISS.nu 

 Utifrån det nationella vårdprogrammet inom ramen för satsningen på 

standardiserade vårdförlopp utarbetat en regional rutin för utredning 

och omhändertagande av patienter med okänd primärtumör. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Leda arbetet med införandet av standardiserat vårdförlopp för patienter 

med okänd primärtumör 

 Stödja utvecklingen för att skapa en samlad organisation med både 

kompetens och resurser för omhändertagandet av denna patientgrupp, 

samt att tydliggöra denna enhets organisatoriska hemvist. 
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48. Barncancer 

Bakgrund 

Barncancervården diagnosticerar, behandlar och följer upp maligna sjukdomar 

hos barn och ungdomar från 0 till 18 år. I Stockholm- Gotlandsregionen sker 

det vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i samarbete med ett flertal kliniker och 

interna organisationer. Behandlingen sker nästan uteslutande enligt 

internationella evidensbaserade protokoll, som oftast är kliniska akademiska fas 

III-IV prövningar. Registreringen sker till Cancerregistret och Svenska 

Barncancerregistret.  

Årligen nydiagnosticeras i regionen cirka 100 barn med någon form av malign 

sjukdom. Hos en knapp tredjedel uppträder återfall eller progress av sjukdomen 

och fordrar ofta ytterligare eller förändrad behandling. Genom utvecklingen av 

behandlingsresultat de senaste 30-40 åren har barncancervården framhållits som 

ett gott exempel på systematisk behandlings-utveckling. Det har gjort att idag 

kan cirka 80 procent av alla med barncancer botas. Men denna utveckling har 

också gjort att utifrån sjukdom och behandling riskerar många av dem att 

utveckla kvarstående biverkningar och komplikationer, så kallade seneffekter.  

Barncancervårdens resultat har för vissa diagnoser inte förbättrats under de 

senaste åren varför det finns behov och förväntningar på nya 

behandlingsmetoder som ska kunna förbättra vården ytterligare. Även problem 

med kompetensförsörjning och otillräckligt antal tillgängliga vård- och 

behandlingsplatser har identifierats. 

Inom ramen för cancerplan 2013-2015 har RCC genomfört eller initierat 

följande aktiviteter: 

 En undersökning av den avancerade hemsjukvårdens kompetens och 

intresse att medverka i hemsjukvård av barn och ungdomar. Den visade 

att det behövs kompetenshöjande insatser för att möjliggöra en 

uppbyggnad av en hemsjukvård som täcker hela regionens behov. 2015 

har ett projekt startat som ett första steg där fokus på samverkan och 

utveckling med medverkan av ASIH-enheter, Lilla Erstas barnhospice, 

barncancervården och hemsjukvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus 

 Frågan om diagnosfördröjning har lyfts, bland annat genom samverkan 

med företrädare för familjer med cancersjuka barn. Det resulterade i en 

riktad nationell registrering av fördröjningar vid diagnos av hjärntumörer 

och i samband med det har också alarmsymtom, vilket lett till att en 

riktad information nationellt till barnläkare vid Barnveckan. Till 

primärvården planeras i regionen motsvarande information under första 

halvan av 2016. Även andra tumörgrupper på barnområdet har inlett 

liknande registreringar med motsvarande plan 
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 Barncancervården är en av de första som flyttar in i NKS och inför 

flytten har RCC och patientföreträdare varit representerade i en 

utredning av barnonkologins lokaler och personalresurser vid Astrid 

Lindgrens Barnsjukhus. Denna samverkan fortsätter under senhösten 

2015 

 Strukturer för samverkan mellan barncancervården och olika 

verksamheter inom vuxenvården har tagits fram, bland annat med 

Sarkomcentrum Karolinska och hematologkliniken med syfte att skapa 

en tydligare struktur för multidisciplinär bedömning och förbättra 

överföringar till vuxenvården för dessa patientgrupper. Arbetet med att 

etablera motsvarande överföring till vuxenonkologin har inte kommit 

lika långt. 

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Verka för förbättrad tillgång till hemsjukvård för barn och ungdomar 

inom regionen, bland annat genom att fortsätta det projekt som initierats 

för att öka samverkan mellan aktuella enheter med mål att möjliggöra en 

uppbyggnad av en hemsjukvård som täcker hela regionens behov och 

förbättra samverkan mellan aktuella aktörer 

 Stöd till kompetensförsörjning inom barncancerområdet genom att 

verka för utveckling av nya arbetssätt och stödfunktioner exempelvis 

genom utbildningsinsatser av bland annat koordinatorer  

 Fortsätta verka för etablering av en regional verksamhet med systematisk 

uppföljning av seneffekter 

 Arbeta vidare med att korta ledtider i barncancervården, bland annat 

utifrån resultaten i de undersökningar av diagnosfördröjningar som 

genomförts, arbetet kan exempelvis bedrivas genom tillämpning av den 

modell som används i den nationella satsningen på standardiserade 

vårdförlopp 

 Verka för utveckling av samverkan mellan barn- och vuxenonkologi i 

vården av ungdomar/unga vuxna med maligna sjukdomar 

 Öka samverkan med patientföreträdare för att försöka påverka så att 

utvecklingen kan anpassas till upplevda behov. 
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49. Primärvård 

Bakgrund 

Primärvården kan beskriva som en av kärnprocesserna i patientens väg genom 

vården. Det är där man söker för tidiga symtom och det är där man driver den 

primära utredningen. För cancerpatienter är det därför extra viktigt att det finns 

kompetens att identifiera tidiga symtom på cancer och att veta hur man bedriver 

utredningar med misstanke på cancer. Primärvården är också startpunkt för 

flertalet av de diagnoser som finns i den nationella satsningen på standardiserade 

vårdförlopp. 

Vårdprogram för utredning av flertalet cancersjukdomar finns på VISS.nu – 

primärvårdens beslutsstöd som också uppdaterats av RCC:s processledare under 

de gångna åren. Förutom vid diagnos har primärvården också en betydelsefull 

roll i omhändertagande av de cirka 100 000 personer i regionen som lever med 

en cancerdiagnos. Kunskap om bestående biverkningar och komplikationers 

betydelse för andra sjukdomar behövs för att erbjuda dem ett säkert och jämlikt 

omhändertagande. Vidare behövs primärvårdens kompetens i basal 

hemsjukvård och cancerrehabilitering, liksom uppföljning av cancerpatienter. 

Primärvårdens organisation i Stockholms läns landsting med vårdval och många 

privata aktörer ger också logistiska utmaningar för att nå ut till alla dela av 

primärvården. 

Inom ramen för Cancerplan 2013-2015 har RCC genomfört eller initierat 

följande arbete: 

 Samverkan med primärvården inom ramen för projektet med jämlik 

vård i Botkyrka 

 Medverkat i uppdatering av VISS.nu för flera diagnosspecifika processer 

 Medverkat i arbetet med Diagnostiskt Centrum 

 Medverkat i arbetet att förbättra informationen till män inför 

provtagning avseende PSA med frågeställning prostatacancer 

 Medverkat i framtagandet av vårdprogram för maligna tumörsår, 

inkluderande medverkan i föreläsningar riktade till primärvården för att 

öka kunskapen om denna patientgrupp 

 Medverkat vid utvecklingen av VISS.nu med information riktad till 

distriktssköterskor  
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2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Förbättra samverkan med primärvården inför det fortsatta arbetet med 

standardiserade vårdförlopp 

 Samverka med primärvården för att stärka utvecklingen av 

sammanhållna vårdprocesser 

 Stödja utveckling av primärvårdens roll för att minska omotiverade 

skillnader i insjuknande och omhändertagande i olika delar av regionen 

 Medverka vid implementeringen av vårdprogram för maligna tumörsår. 
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50. Övriga tumörformer  

Ett mindre antal tumörformer har ännu inte utsedda processledare, exempelvis 

testikelcancer, peniscancer, analcancer och endokrina tumörer. För dessa 

tumörformer finns nationella vårdprogram och samverkan, vilket också 

avspeglas i strukturerade arbetsformer inom regionen. Dessutom finns 

patientföreningar på vissa av dessa områden.  

2016-2019 ska RCC, SLL och Region Gotland 

 Tillsätta fler regionala processledare och vårdprogramgrupper. Arbetet 

inom dessa kommer att ansluta till RCC:s uppdrag och cancerplanens 

intentioner 

 Arbeta för att stärka etablerade och bildandet av nya 

patientorganisationer för dessa patienter. 
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Lista över förkortningar: 

 

3R = Projekt för framtidens vårdinformationsmiljö i 

  samarbete med Skåne, Västra Götaland och SLL 

4D =  Pilotprojekt inom fyra diagnoser, där Pilot  

  bröstcancer ingår 

AKI  = Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA 

AML = Akut myeloisk leukemi 

ASIH = Avancerad sjukvård i hemmet 

CES  = Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 

CUP = Cancer of unknown primary 

DT = Datortomografi 

EU = Europeiska unionen 

FHS = Framtidens hälso- och sjukvård 

FoUU = Forsknings-, utbildnings- och utvecklingsaktiviteter 

HBTQ = Homo-, bi-, transexuell och queer 

HCC = Hudcancercentrum Karolinska 

HPV = Humant papillomvirus 

HSF = Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

INCA         = Gemensam plattform för alla kvalitetsregister på 

cancerområdet 

IVP = Individuell vårdplan 

KAM = Komplementär- och alternativ medicin 

KI = Karolinska Institutet 

KML  = Kronisk myeloisk leukemi 

MDT = Multidisciplinär team-(konferens) 

MR = Magnetresonanstomografi 

NHL = Non-Hodgkin lymfom 

NKS = Nya Karolinska Solna 

PAD = Patologisk anatomisk diagnos 

PET = Positronemissionstomograf 

PICC-line = Perifert insatt central kateter 

PFA = Patientflödesansvarig 

PFHS = Programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård 

PEG = Perkutan endoskopisk gastrostomi  

PNR = Patient- och närståenderådet 

PREM = Patientrapporterade upplevelsemått 
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PROM = Patientrapporterade utfallsmått 

PSA = Prostataspecifikt antigen 

QRC = Kvalitetsregistercentrum Stockholm 

RCC =  Regionalt Cancercentrum (syftande på Stockholm 

  Gotland) 

RKC = Regionalt kunskapscentrum i patologi och cytologi 

SBU  = Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SKL = Sveriges kommuner och landsting 

SLL = Stockholms läns landsting 

SPESAK = Specialistsakkunnig läkare 

ST-läkare = Läkare under specialistutbildning 

SVF = Standardiserade vårdförlopp 

TAPAS = Tidig anslutning till palliativa team, ASIH vs.  

  Standardförfarande 

UV = Ultraviolett 

VISS.nu = Webbaserat beslutsstöd för primärvården 

WHO = Världshälsoorganisationen 

ÖNH = Öron näsa hals 
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Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 
förbättrar regionens cancervård tillsammans med  
och för alla berörda; patienter, närstående och  
vårdgivare. Tillsammans för patienten, hela vägen  
genom cancervården. 

 

 
 
 
 
 


