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Så ska RCC stärka cancervården utifrån ett multidisciplinärt och multiprofessionellt perspektiv. 

 Vårdprogrammens kvalitet är väldigt varierande, vissa är översiktliga andra djupgående. Det 

är viktigt att en kontinuerlig utveckling av vårdprogrammen sker och att vårdprogrammen 

täcker hela vårdkedjan, även rehabilitering och seneffekter. 

 Harmonisering av vårdprogram mellan regioner, t ex vg. nya mediciner (jämför med plan för 

Hep C vaccination). 

 Revision av följsamhet till vårdprogram lokalt, exempelvis HPV vaccination. 

 Inkludera omhändertagande efter cancer. Rehabilitering, sjukskrivningsfrågor mm. 

I dagsläget är det svårt för patienter att återgå till jobb i liten skala. 

 Övervaka tillgänglighet/resursfördelning. 

 Fokusera på övergångar i vården och att det som inte fungerar bra ska förbättras. 

 Informera och utbilda primärvården bättre om vilka patienter som slussas ut i primärvården 

efter cancerbehandling och hur deras behov ser ut. 

 RCC kan gärna samla SPESAK till möten på tema cancer. 

Hur får vi en mer jämlik cancervård? 

 Tydliggöra problem/ojämlikhet, sammanställa statistik och informera vårdpersonal och 

politiker. Skapa beslutsunderlag för politiker.  

 Stärka svaga patientgrupper och cancergrupper med svaga behandlingsresultat. RCC kan 

tydliggöra och nyansera bilden varför vissa grupper är starka och andra svaga. Man kan 

också visa hur mycket som satsas på forskning i olika grupper och visa på förhållandet mellan 

satsad ”forsknings krona” i relation till dödsfall respektive förbättrad prognos. 

 Ju mer underfinansierad vården blir desto större riskerar skillnader och ojämlikhet att bli, de 

starka grupperna kommer ändå nå fram. 

Vad har RCC lyckats med i genomförande av nuvarande cancerplan och vad har gått mindre bra? 

 RCC lyfter och renodlar frågor om cancer vilket är bra men andra somatiska frågor kan 

komma i skymundan. 

 Cancerplanen har varit svår att placera i ett större sammanhang, att ”hitta sin roll” bland 

andra planer, t ex FHS, men även i den centrala administrationen. 

 Utvecklingen av arbetet med MDT-konferenser. Denna processutveckling är mycket 

resurskrävande men kommer att spara resurser i framtiden, bra att RCC kan driva sådana 

utvecklingsprojekt. 

 Real-tids data som presenteras för små patientvolymer blir ofta missvisande, borde följas av 

förklarande kommentar. Ännu bättre vore att redovisa dessa data med glidande/rullande 

medeltal istället. 

 


