
 

 

Cancerplan 2016–2019 

Sammanställning från RCC-personalens diskussion kring  

 

 
Positiva erfarenheter av nuvarande Cancerplanen? 

 

 Ökad kunskap om RCC 

 Börjat införa PROM/PREM i kvalitetsregister 

 Väl fungerande screeningprogram 

 Vi erbjuder tider/kallelser inom rätt tidsintervall cervixscreening 

 Inför HPV-test för tidig upptäckt av cervixcancer 

 Vaccination HPV startat för tjejer. När för killar? 

 Utvecklat screeningverksamheten. Förbättringar har skett med ökad medverkan, exempelvis 

HPV = förebyggande. Fler yngre ringer. 91–92 % i Sverige hörsammar kallelser vilket visar 

på ett ökat medvetande och personligt ansvar.  

 Nya processledare (inte bara för diagnoser utan också för olika processer) 

 Bättre kommunikation, kontinuerlig återkoppling 

 Mer patientinflytande (via vårdprogramgrupper, patientföreningar m m) 

 Omvårdnadsvariabler i register (kontaktsjuksköterska) 

 Fokus på kontaktsjuksköterskenätverk 

 Patient (min vårdplan, patientinformation, PROM/PREM) 

 Standardiserade vårdförlopp 

 Rehabcentret 

 Ledtider kartlagda, ojämlik vård 

 Processledare är ambassadörer 

 Kontaktsjuksköterskor 

 Kommunikation och tydlighet 

 Jämlikhetsaspekt (vårdanalys – 4 punkter – förslag 

 Identifiera kvarstående problemområden – förbättringsförslag + nya mål 

 Mer delaktighet för alla anställda på RCC (t ex workshop dag…) 

  



 

 
Svårigheter i genomförandet av nuvarande Cancerplanen? 
 

 Alla patienter har inte kontaktsjuksköterska 

 Hur kan vi nå fler i screeningprogrammen, till exempel studerande, andra kulturer 

 Klinikerna dåliga på att rapportera in till cancer- och kvalitetsregister. Även patologerna 

 Deltar vi på RCC-golvet (antar att detta syftar på SVF) 

 Förbättring gällande implementering av vårdprogram som endast finns i PDF-format på nätet 

 Ej full kontroll i alla frågor 

 Ej lyckats nå ut med RCC:s uppdrag och syfte. Det finns en misstro bland personalen.  

 Att nå ut till vården med syfte och mål 

 Utbildningspaket till alla grundutbildningar inom vården 

 Att alla har samma uppfattning om vad som ska kommuniceras 

 Kännedom om mål 

 Skapa delmål som är närmre ”stora” målen 

 Dra nytta av tidigare projekt 

 Monitorer/statistiker bli del i projekt som pågår på kliniker/vårdprocesser 

 Diskutera/Presentera den nya cancerplanen, t ex workshop 

 Prevention 

 – Kampanjer 

 – Samarbetspartners 

 – Resurser? 

 Personalbrist 

 IT-stöd 

 Plan och stöd för implementeringsprocesser 

 Nå ut till ”icke” organiserade patienter.  

 Öka vårt nätverk och samarbeten 

 Få med kvalitetsregister data i värdebaserad vård 

 Egenvård för patienten 

 Kommunikation 

 Fokusera på de områden där det finns förbättringspotential 

 Snabbare och tydligare beslutasvägar/processer 

 Bättre återkoppling med vad som händer med inrapporterade data 

 Återkoppling av positiva resultat – visa mer! 



 

Finns det frågor du vill lyfta in i den nya cancerplanen? 

 Vad fungera långsiktigt? 

 Hur förändra beteende? 

 Större satsning på e-hälsolösningar digitalisering av vården 

 Taskshifting ”vem gör vad?” även på RCC – vad ska vi göra? Inte göra? 

 Genomlysning standardisering av kvalitetsregister 

 Hitta lösningar för enklare inmatning t ex de som har få patienter/år 

 Inloggning – Kvalitetsregister/Cancerregister – skriv diagnoskod – de relevanta variablerna 

kommer upp kopplat till den enhet du bifinner dig.   

 Bättre vägar att informera allmänheten:  

 – Föreläsningar 

 – RCC-applikation 

 – Regiondagar 

 Cancerregistrets överlevnad, utvecklig och kvalitet kontra Socialstyrelsen.  

Förslag: Vårdprogramgrupperna involverade mer 

 Stötta skolsjuksköterskan i HPV-vaccinationer – processledare primärvård? 

 Kontaktytor mot/med primärvården 

 

 


