


Förord
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum 
med uppdrag att förverkliga målen i den nationella cancerstrategin, En nationell 
cancerstrategi för framtiden. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att 
genom samordning förbättra och utveckla hela cancerprocessen – från prevention 
och diagnostik till behandling, uppföljning, rehabilitering och palliation. 
RCC Syd innefattar Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg och 
Landstinget Blekinge. Genom samarbete mellan regioner och landsting, hälso- 
och sjukvårdspersonal, forskare och patientföreträdare syftar RCC Syd till att 
på bästa sätt möta framtida utmaningar inom cancerområdet. Den regionala 
cancerstrategin presenterar fokusområden och specifika projekt som RCC Syd 
arbetar med. 
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Den nationella cancerstrategin
I En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) fastslås behovet av en 
nationell, långsiktig och målmedveten strategi för att cancervården ska behålla och 
förbättra sina resultat. Cancerstrategin har uppsatt följande nationella mål:

 Minska risken för insjuknande i cancer
 Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer
 Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter

 en cancerdiagnos
 Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos
 Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande

 och överlevnadstid

I promemorian Kriterier som ska utmärka ett RCC (110131) anges också tidsplaner 
för arbetet, vilket kan exemplifieras med att man:

 Ett år efter starten ska ha byggt upp en RCC-organisation, etablerat ett
 regionalt program för cancerprevention och tidig upptäckt av cancer,
 initierat arbete med att effektivisera vårdprocesserna och  inventerat
 resurser för psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård,
 beskrivit hur patientens ställning ska stärkas, påbörjat arbete med ett
 program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning samt 
 utarbetat en plan för hur klinisk forskning och innovation ska stärkas

 Två år efter starten ska ha en långsiktig utvecklingsplan för regionens
 cancervård, en plan för nivåstrukturering, en plan för psykosocialt stöd,
 rehabilitering och palliativ vård och ett program för utbildning och
 långsiktig kompetensförsörjning

 Tre år efter RCC-starten till stora delar ska ha genomfört program för
 cancerprevention och tidig upptäckt av cancer och etablerat strukturer som  
 stärker klinisk cancerforskning och innovation

 Fyra år från RCC-starten till dels ska ha genomfört effektiviseringsarbete
 och nivåstrukturering
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Vision
RCC Syd är ett nav för cancerfrågor. Genom samverkan lyfter vi cancerfrågan, 
åtgärdar brister och flyttar fram positionerna för att stå bättre rustade
för framtiden.

RCC Syds organisation
RCC Syd innefattar södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne (www.
regionskane.se), Region Halland (www.regionhalland.se), Landstinget Blekinge 
(www.landstingetblekinge.se) och Landstinget Kronoberg (www.ltkronoberg.se), 
med ett befolkningsunderlag på 1.7 miljoner (figur 1).

RCC Syds område innefattar storstad och landsbygd, en stor andel utlandsfödda 
personer och erbjuder inom ett begränsat geografiskt område universitetssjukhus 
och 14 akut- och närsjukhus.

Figur 1: I Sverige finns sex regionala cancercentrum.
RCC Syd omfattar Region Skåne, Region Halland, 
Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge.
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RCC Syd är en nätverksorganisation som innefattar hela patientens väg från 
förebyggande till diagnos, behandling och rehabilitering. Merparten av RCC Syds 
arbete bedrivs i hälso- och sjukvårdsorganisationen med målsättningen att alla 
medarbetare kopplade till preventivt arbete, cancerdiagnostik, vård, uppföljning, 
rehabilitering, palliation och forskning ska medverka i projekt och 
förbättringsarbete. Det är i hälso- och sjukvårdens vardag många av dagens brister 
uppmärksammas och det är också där de förbättringar RCC Syd arbetar för ska 
komma framtidens patienter med cancer till nytta.

Kopplingen till linjeorganisationen sker i Region Skåne genom hälso- och 
sjukvårdsledningen samt med kontaktpersoner utsedda av sjukhusledningarna 
vid Centralsjukhuset i Kristianstad, Helsingborgs Lasarett samt Skånes 
Universitetssjukhus. I Halland sker kontakten genom en strategisk cancerenhet 
och i Landstingen Kronoberg och Blekinge genom särskilda styrgrupper för 
RCC-frågor.

” Vi ska etablera kunskapsbaserade och
enhetliga patientprocesser för jämlik vård i
hela regionen! 

Thomas Troëng, medicinsk rådgivare, Landstinget
Blekinge och styrelseledamot RCC Syd.

Arbetet i RCC Syd koordineras från ett kansli beläget vid Medicon Village i Lund. 
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom statsbidrag samt genom solidarisk 
finansiering från regionerna och landstingen. RCC Syd leds av en styrelse med 
representanter från de ingående regionerna och landstingen, Lunds universitet och 
från patientföreträdare (figur 2).

Figur 2: RCC Syd leds av en styrelse med representanter från hälso- och sjukvådsorganisationen i de 
olika regionerna och landstingen, Lunds universitet och patientföreträdare.

” Vi ska ha sammanhängande och överenskomna 
patientfokuserade vårdprocesser över förvaltnings- och
landstings/regiongränserna och få ett engagemang inom
hela Södra sjukvårdsregionen! 

Cecilia Littorin, vårdutvecklare, tf. chef  strategiska
cancerenheten i Region Halland och styrelseledamot RCC Syd.
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RCC:s fokusområden
Kriterier för arbetet vid ett RCC har definierats och innefattar

 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
 Vårdprocesser
 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård
 Patientens ställning i cancervården
 Utbildning och kompetensförsörjning
 Kunskapsstyrning
 Klinisk cancerforskning och innovation
 Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet
 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen
 Nivåstrukturering

Nulägesanalys
Cancer drabbar en av tre svenskar någon gång under livet. I södra sjukvårdsregionen 
har antalet cancerfall fördubblats mellan 1971 och 2011, vilket betyder en ökning 
från knappt 6 000 till drygt 13 000 cancerfall årligen. Antalet patienter med 
cancer förväntas jämfört med dagens nivå fördubblas fram till år 2030. Det 
ökande antalet patienter och tillgång till nya dyra läkemedel kommer att innebära 
betydande kostnadsökningar för cancervården som idag beräknas stå för 7-8 % av 
sjukvårdskostnaderna. Ökningen beror framför allt på att andelen äldre 
i befolkningen ökar, men speglar också längre överlevnad vid flera 
cancerformer (figur 3A och B).
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Figur 3A: Antalet cancerfall i södra sjukvårdsregionen under åren 1971-2010.
Figur 3B: Ökningen av antalet cancerfall beror huvudsakligen på en förändrad åldersstruktur
i befolkningen.
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Flera faktorer har satts i samband med en ökad cancerrisk med de tydligaste 
kopplingarna till tobak, motion och kost. Världshälsoorganisationen (WHO) 
beräknar att 20-30 % av all cancer orsakas av faktorer som kan förebyggas. 
Arbetet med preventiva (förebyggande) åtgärder har inte stått i paritet till 
insatserna vid cancersjukdom. Cancerpreventivt arbete bedrivs, men samordning 
saknas samtidigt som många aktörer och en rad olika projekt finns. Drygt 10 % av 
svenskarna röker, men både kvinnor och män i Skåne röker i större utsträckning 
än i resten av landet. Ca 80 % av lungcancer beräknas vara rökassocierad.
Om man korrelerar rökning med lungcancer ser man en tydlig korrelation med 
högre andel rökare och högre förekomst av lungcancer i Region Skåne än i Region 
Halland och Landstingen Blekinge och Kronoberg (figur 4).

Figur 4: Incidensen av lungcancer (på y-axeln) 
relativt frekvensen rökning (på x-axeln) i de olika 
regionerna/landstingen visar att Skåne har den 
högsta andelen rökare och den högsta förekomsten av 
lungcancer inom södra sjukvårdsregionen.

Cancerincidensen (antalet cancerfall per 100 000 invånare) har mellan åren 1971 
och 2010 ökat med 73 % (från 276/100 000 till 652/100 000). Incidensen är 
högre hos män än hos kvinnor. Den åldersstandardiserade cancerincidensen
i Skåne ligger över genomsnittet för landet och är också högre än incidensen
i Blekinge, Halland och Kronoberg. Bröstcancer, prostatacancer, hudcancer, 
kolorektalcancer och lungcancer är de vanligaste cancerformerna
i Sverige. Minskande incidens ses vid pankreascancer, ventrikelcancer, 
ovarialcancer och cervixcancer, medan hudcancer, bröstcancer, esofaguscancer 
och lungcancer ökar. Faktorer som ändrad kost, solning, rökning och screening 
kan delvis förklara incidensändringarna.
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Screening erbjuds i syfte att öka överlevnaden genom att identifiera tidig cancer 
hos asymptomatiska individer. Högt deltagande i nationella screeningprogram
är en nyckelfråga inom RCC Syd. Befolkningsscreening rekommenderas av
EU för cervixcancer, bröstcancer och kolorektalcancer. Cervixcancerscreening 
erbjuds kvinnor i åldern 23-60/65 år. Mammografiscreening erbjuds kvinnor
i åldern 40-74 år. Kolorektalcancerscreening bedrivs i delar av Sverige
(Stockholm-Gotland), men utvidgning i studieform planeras i stora delar
av landet.

Den svenska cancervården är i ett internationellt perspektiv god, men 
fragmenterad. Majoriteten av patienterna med cancer kommer att behöva 
diagnostik, vård och uppföljning vid flera sjukvårdsinstanser och kommer att 
ha ett stort antal vårdkontakter. Patienter och närstående beskriver inte sällan 
otrygghet vid överflyttning mellan vårdinstanser och upplever alltför långa 
väntetider. Patienters och närståendes delaktighet i hälso- och sjukvården har 
under de senaste åren ökat. Från ett patientperspektiv är vård av hög kvalitet, 
god information och tillgänglighet nyckelfrågor. Patientsammanslutningar i form 
av föreningar och nätverk driver aktuella frågor, erbjuder stödfunktioner och tar 
initiativ till gemensamma insatser. Att ta tillvara synpunkter och erfarenheter från 
patientgrupper som inte företräds av någon patientsammanslutning eller har dålig 
prognos kräver särskilda insatser.

I Socialstyrelsens rapport Cancer i Sverige - Insjuknande och överlevnad utifrån regional 
och socioekonomisk indelning identifieras stora regionala och socioekonomiska 
skillnader i cancerinsjuknande och överlevnad. Dessa ojämlikheter beräknas 
leda till att 1500 svenska patienter med cancer årligen dör på grund av regionala 
skillnader och 3000 på grund av socioekonomiska skillnader. Sammantaget är 
den relativa 5-årsöverlevnaden för patienter med cancer i Sverige idag 70 %, 
vilket är en markant förbättring jämfört med 1970-talet. Cancer är efter hjärt- och 
kärlsjukdomar den ledande dödsorsaken men medan dödligheten i hjärt- och 
kärlsjukdom minskar orsakar cancer fortsatt en stabil andel av dödsfallen om 
drygt 20 % (figur 5). De cancerformer som orsakar flest dödsfall är lungcancer, 
kolorektalcancer, prostatacancer, pankreascancer och bröstcancer.
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Figur 5. Cancer orsakar en relativt konstant 
andel av dödligheten, samtidigt som dödligheten
i hjärt- och kärlsjukdom minskar.

Sverige har traditionellt varit framgångsrikt inom cancerforskning. Under det 
senaste decenniet har den grundvetenskapliga forskningen fortsatt hävdat sig 
väl i den internationella konkurrensen, medan den kliniska forskningen har 
tappat mark. Detta kan mätas till exempel i form av ett minskat antal startade 
och pågående kliniska studier, en mindre andel patienter som behandlas i 
kliniska studier och färre deltagande patienter i studierna. Flera orsaker finns, 
men avsaknad av övergripande struktur för att underlätta studier, ett allt mer 
komplicerat regelverk runt kliniska studier, svårigheter att finna finansiering och 
tidsbrist för personal i hälso- och sjukvården betraktas som huvudorsaker till 
den negativa utvecklingen. Trots att kliniska studier är centrala för att utvärdera 
nya behandlingskoncept ingår idag endast ca 10 % av patienter med cancer i en 
klinisk studie. Målsättningen bör vara minst en av tre patienter. Sverige har genom 
populationsbaserade register och inrättandet av kvalitetsregister unika möjligheter 
till registerforskning. RCC Syd kommer att spela en viktig roll i att stimulera 
forskning inom kliniska studier, kvalitetsregister och biobanker.
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Regionala strategier i relation till 
RCC:s kriterier
Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer

RCC ska

 utforma och införa en plan för sjukvårdsregionens arbete med
 förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer

Det här vill vi göra

 Kartlägga riskbeteende och cancerinsjuknande
 Stimulera till riktade primärpreventionsprojekt
 Erbjuda sekundärprevention i form av aktivt deltagande i screening och

 hälsosamtal med kontaktsjuksköterskor
 Bedriva kunskapshöjande åtgärder kring tidiga symptom  på cancer
 Möjliggöra utredning via diagnostiska centrum

Mot bakgrund av den starkt ökade förekomsten (prevalensen) av cancer 
och möjligheten till att förebygga sjukdomen måste hälsofrämjande- och 
sjukdomsförebyggande åtgärder i ökande omfattning prioriteras. RCC Syds 
kartläggning av folkhälsoarbetet En KRAM i skuggan visar stora regionala skillnader. 
Kartläggningen pekar på flera utmaningar, till exempel brist på evidensbaserade 
metoder, bristande samverkan, begränsade resurser och svårigheter att uppnå och 
följa upp attityd- och beteendeförändringar.

Patientens perspektiv måste vara utgångspunkt i arbetet 
med att förbättra och förändra cancervården och vi måste 
stimulera vågrätt framför lodrätt tänkande
runt patienten med cancer.

Karina Sandström, kontaktsjuksköterska och
enhetschef  för bröstsjukdomar på Helsingborgs Lasarett.

”
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Kartläggning av riskbeteende och cancerinsjuknande

RCC Syd kommer att kartlägga hur livsstilsfaktorer, till exempel rökning, solvanor 
och fysisk aktivitet korrelerar till cancerinsjuknande. Arbetet syftar till att skapa en 
grund för riktade preventiva interventionsprojekt.

Riktade primärpreventionsprojekt

Framgångsrikt preventivt arbete kräver samverkan med andra aktörer, till exempel 
primärvård, skola och intresseföreningar. Exempel på pågående samarbeten 
innefattar RCC Syds kontakter med Malmökommissionens arbete för att minska 
hälsoskillnader inom Malmö stad samt med kost- och motionsprojektet Perstorp 
Prevent i Perstorps kommun. RCC Syd planerar initiera strategiskt riktade 
cancerpreventiva projekt med tydlig evidensbas och/eller en design som tillåter 
vetenskaplig utvärdering.

Sekundärprevention i form aktivt deltagande i screening och 
hälsosamtal

RCC Syd kommer att arbeta för ett högt deltagande i nationella screeningprogram. 
Avseende cervixcancerscreening ska RCC Syd medverka till uppdatering och 
samordning av register samt identifiering av strategier för att öka deltagandet. 
Preliminära data tyder på att enkla medel, som en påminnelse, väsentligt kan 
öka deltagarfrekvensen. Målsättningen för mammografiscreening är att nå 
upp till en deltagandenivå på 85 % och att bedriva aktiviteter i syfte att öka 
deltagandefrekvensen i grupper med lågt deltagande. Avseende kolorektalcancer 
stödjer RCC Syd den nationella kolorektalcancerscreeningstudien som utvärderar 
effekt och deltagarupplevelser.

Livsstilsförändringar betraktas generellt som svåra att åstadkomma, men tiden 
efter en cancerdiagnos är en tid då många patienter är motiverade till förändring. 
Sekundärpreventiva insatser kan minska riskerna för återinsjuknande i cancer och 
för att drabbas av andra sjukdomar. RCC Syd arbetar för att de hälsosamtal som 
kontaktsjuksköterskorna har med patienten utvecklas i sekundärpreventivt syfte 
med särskilt fokus på rökstopp och ökad fysisk aktivitet.

Kunskap kring tidiga symptom på cancer

En stor andel av dagens patienter med cancer diagnostiseras med avancerad 
sjukdom. Om information om tidiga symptom på cancer kan bidra till tidigare 
diagnos är okänt. RCC Syd har dock som kunskapsorganisation en viktig 
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roll att spela för att definiera symptom som bör leda till utredning samt att 
rekommendera effektiv diagnostik. Tillgången till uppdaterad information om 
tidig upptäckt, diagnostik, behandling och uppföljning kan ökas, till exempel
i samarbete med sjukvårdsrådgivningen (1177) samt genom information på
RCC Syds hemsida.

Utredning via diagnostiska centrum

Diagnostiska centrum är en modell som kan medge effektiv utredning av patienter 
med symptom på allvarlig sjukdom. RCC Syd har i samverkan med primärvården 
och sjukhusen i Helsingborg och Kristianstad utarbetat en modell där patienter 
utan klar diagnos erbjuds vidare utredning vid Diagnostiskt Centrum.
En försöksverksamhet pågår vid Centralsjukhuset i Kristianstad och i forskning 
kopplad till verksamheten utvärderas patientupplevelser, ledtider, 
resursförbrukning och hälsoekonomi.
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Vårdprocesser

RCC ska

 leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera
 vårdprocesserna inom cancervården

Det här vill vi göra

 Säkra patientprocesser med en tydlig färdplan
 Erbjuda utbildning i processarbete 
 Öppet redovisa nyckeltal

Utveckling av effektiva och sammanhållna vårdprocesser av hög kvalitet är en 
central uppgift. För att tydliggöra att utgångspunkten ska vara patientens fokus 
används begreppet ”patientprocesser”. Inom RCC Syd finns diagnosspecifika 
processer samt tvärgående processer relaterade till exempelvis rehabilitering, 
psykosocialt stöd och palliation (figur 6). Varje patientprocess koordineras av 
1-2 regionala patientprocessledare som har ansvar för vidareutveckling och 
samordning. Vid sjukhusen finns lokala patientprocessteam med uppdrag 
från respektive sjukhusledning. Arbetet sker i nära kontakt mellan relevanta 
specialiteter, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård samt patientföreträdare. 
Exempel på konkreta förbättringar relaterade till patientprocessarbetet är 
tillsättning av kontaktsjuksköterskor i flera av patientprocesserna, förkortade 
väntetider, förbättrade rutiner och att allt fler patienter diskuteras vid 
multidisciplinära terapikonferenser, så kallade MDT-konferenser.

Patienten ska uppleva att vårdprocessen hänger
samman, att de slipper onödiga väntetider och att
de har någon de snabbt och enkelt kan vända sig
till när de behöver.

Stefan Rydén, ställföreträdande chef, ansvarig för
patientprocessarbete inom RCC Syd.

”
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Figur 6: Översikt över patientprocesserna inom RCC Syd

Patientprocesser med en tydlig färdplan

Det är av stor vikt för patient och närstående att processen upplevs tydlig, 
säker och effektiv med enkla övergångar mellan olika vårdinstanser. 
Patientprocessarbetet måste också fortsatt fokusera på tillgång till 
kontaktsjuksköterska och att säkra strukturer så att patienterna i ökande 
omfattning erbjuds bedömning vid MDT-konferenser. Patientprocessarbetet 
utvärderas av Rådet för Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning på 
uppdrag av RCC Syd och pekar på att utvecklingsarbetet leder till konkreta 
förbättringar, men att utvecklingen sker i varierande takt och får olika stöd från 



18 – cancervård i nutiden, forskning för framtiden – – cancervård i nutiden, forskning för framtiden –

cheferna i linjeorganisationen. För ett fortsatt framgångsrikt patientprocessarbete 
är stöd och engagemang från hälso- och sjukvårdsorganisationen av
största betydelse.

Utbildning i processarbete

Att bedriva patientprocessarbete ställer krav på kunskap om förbättringsarbete 
och processtyrning. Utvecklingscentrum i Region Skåne driver 
förbättringsprogrammet Patientprocessorientering i cancersjukvården och 
i Region Halland finns ett motsvarande utvecklingsprogram. Hittills har fler 
än 20 patientprocessteam deltagit i utbildning och erfarenheterna pekar på ett 
tydligt behov av handledning och lokalt stöd i utvecklingsarbetet. Fortsatta 
utbildningsinsatser planeras i syfte att utveckla patientprocesserna.
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Öppen redovisning av nyckeltal

Öppen redovisning av nyckeltal medger vårdval och utgör en bas för öppna 
jämförelser och förbättringsarbete. I patientprocesserna pågår arbete med att 
definiera nyckeltal för rapportering. Valet av nyckeltal måste kunna tillgodose såväl 
patienternas som professionens önskemål. En fråga som särskilt behöver lyftas 
är ledtider, särskilt väntetiden från diagnos till behandlingsstart. Samtliga utvalda 
indikatorer ska återfinnas i de nationella kvalitetsregistren. RCC Syd medverkar
i detta arbete och har i samverkan med regionala patientprocessledare föreslagit 
indikatorer och måltal för nio patientprocesser samt öppet redovisat utfall tre 
gånger om året. Detta arbete fortsätter och initieras i fler patientprocesser med 
fokus på inrapporteringen utan fördröjning.
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Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård

RCC ska

 ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till
 psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom
 hela sjukvårdsregionen

 arbeta för att stödet till närstående till patienter med cancer utvecklas

Det här vill vi göra

 Implementera vårdprogrammen för rehabilitering och palliation 
 Bedriva riktade informations- och utbildningsinsatser
 Samordna bedömningen av rehabiliteringsbehov och tillgången till

 rehabiliteringsinsatser
 Kartlägga och förbättra den palliativa vården
 Stimulera utveckling av avancerad vård i hemmet

En stor del av patienterna med cancer har fysiska, psykiska och psykosociala 
besvär som kan påverkas genom rehabilitering och ett gott psykosocialt 
omhändertagande. En jämlik tillgång till psykosocialt stöd, utifrån bostadsort, 
utbildningsnivå och socioekonomisk status måste särskilt beaktas. Ett regionalt 
vårdprogram för psykosocialt stöd och rehabilitering finns och detta ger tydliga 
riktlinjer för utveckling av cancerrehabilitering. Detta kan exemplifieras med att 
bedömningar av rehabiliteringsbehov regelbundet och rutinmässigt ska ingå
i vårdförloppet och att varje patient ska ha en egen rehabiliteringsplan.

Vi sätter patientens behov i centrum – det är det som
gör RCC unikt! Viktigt är också att införa
processtänkande i hälso- och sjukvården och skapa
nya samarbeten.

Maria Hellbom, chef  för rehabiliteringssektionen vid
SOK och RCC:s resurs för rehabilitering inom cancervård.

”
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I Region Halland har ett projekt bedrivits kring individuella rehabiliteringsplaner 
och för att öka medvetenheten om rehabilitering hos vårdpersonalen.

Patienter med obotlig cancer lever idag allt längre och med god livskvalitet.
Förlängd canceröverlevnad ställer ökade krav på palliativa insatser och kompetens, 
inte enbart vid specialiserade enheter utan också inom primärvård och kommunal 
hälso- och sjukvård. Den palliativa processen har vanligen en lång tidig fas och en 
kort sen fas. Vetenskapliga data har nyligen visat att tidigt insatta palliativa insatser 
ökar patientens livskvalitet. Dessa fynd behöver införas i svensk sjukvård där 
rutinen snarare är att överremittera patienten för palliativ vård sent
i sjukdomsförloppet, när vården inte längre kan erbjuda aktiv behandling.
För många patienter blir därmed övergången till palliativ vård skarp och fördröjd. 
Dessutom riskerar patienten att inte få tillgång till bästa palliativa vård och en god 
och trygg kontakt mellan patient och närstående hinner inte utvecklas.
Inte minst i den tidigare fasen är understödjande behandling, närståendestöd och 
tillgång till ett multiprofessionellt team med helhetssyn av stor betydelse. Även om 
palliativ vård inom RCC Syd utgör ett särskilt utvecklingsområde behöver dess roll 
definieras och integreras i alla patientprocesser. Målsättningen är att alla patienter 
med behov utan dröjsmål ska erbjudas palliativ vård med hög kompetens.

Implementering av vårdprogram

Möjlighet och god tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
kopplas till alla patientprocesser som har uppdraget att säkra implementering 
av vårdprogrammet. RCC Syd medverkar i detta arbete samt i definitionen av 
mätbara mål och rapportering av nyckeltal för psykosocialt stöd och rehabilitering.

Informations- och utbildningsinsatser

En gemensam informationsbas på vetenskaplig grund med översättning till 
flera språk utgör ett viktigt steg för att säkra jämställd tillgång till insatser. 
Informationen görs tillgänglig via RCC Syds hemsida samt i form av 
informationsskrifter. Tillgång till detta material säkras av kontaktsjuksköterska och 
materialet ska göras tillgängligt också för annan personal, till exempel kuratorer 
och sjukgymnaster.
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Bedömning av rehabiliteringsbehov och tillgång till 
rehabilitering

Lämpliga tidpunkter att bedöma rehabiliteringsbehov varierar mellan olika 
cancerdiagnoser och behandlingsformer. Patientprocesserna i RCC Syd 
har uppdraget att definiera tidpunkter för bedömning och utvärdering av 
rehabiliteringsbehov. Ett samlat grepp om rehabiliteringsmöjligheterna
i regionen är av vikt för optimalt resursutnyttjande. Rehabilitering ska vara 
evidensbaserad och individanpassad och ska erbjudas patienten tidigt
i sjukdomsförloppet.

Kartläggning och förbättring av den palliativa vården

Den palliativa patientprocessen inom RCC Syd initieras genom en kartläggning 
av den palliativa vården i syfte att ta fram ett kunskapsunderlag för riktade 
insatser. Sannolikt finns stora skillnader i de palliativa verksamheterna med olika 
förutsättningar, möjligheter och brister inom landsting och regioner i södra 
sjukvårdsregionen. Kartläggningen bör fokusera på styrkor och svagheter samt 
möjligheter och hinder för snabb och jämlik tillgång till högkvalitativ
palliativ vård. En viktig samarbetspartner är Palliativt centrum för forskning 
och utveckling.

Utveckling av avancerad vård i hemmet

Avancerad vård i hemmet behöver utvecklas med ökad tillgång, införande av ny 
teknologi och ökat samarbete mellan olika vårdgivare. Samarbete har etablerats 
med Lunds Tekniska Högskola LTH och Life Science Foresight Institute.
Som ett led i arbetet har ett rum med högteknologisk utrustning inrättats vid
Lunds Hospice.
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Patientens ställning i cancervården

RCC ska arbeta för att

 en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje patient med cancer
 patienter med cancer får stöd från en kontaktsjuksköterska

 eller motsvarande kontaktperson
 patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att

 utveckla cancervården
 kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland

 hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda patienter med cancer får
 information om denna rätt

Det här vill vi göra

 Kartlägga geografiska och socioekonomiska skillnader
 Förbättra samarbetet med patienter och närstående
 Möta unga vuxnas särskilda behov
 Erbjuda patientföreträdarutbildning
 Utvärdera möjligheten till forskningspartners
 Vidareutveckla kontaktsjuksköterskans funktion
 Införa ”Min vårdplan”
 Tydliggöra och underlätta möjligheten till second opinion

Inom RCC Syd finns sedan flera år en struktur för samverkan med 
patientrepresentanter, vilket har lett till flera gemensamma utvecklingsprojekt, till 
exempel kring kontaktsjuksköterskans uppdrag, patientinformation

Vi måste få med alla på tåget, arbeta i medvind från
hälso- och sjukvården och se till att verksamhetsutveckling
prioriteras för att få den nationella cancerstrategin att
gå i mål.

Katarina Johansson, patientföreträdare i RCC Syds
styrelse och samordnare ”Nätverket mot cancer”.

”
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och biobanksfrågor. Alla nydiagnostiserade patienter med cancer ska erbjudas 
en kontaktsjuksköterska. Samordning av ett komplicerat patientförlopp innebär 
för patienten bättre överblick, känsla av kontroll och trygghet. I samverkan med 
patientföreträdare har en uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterskor tagits 
fram. Inom RCC Syd har ett nätverk av ca 150 kontaktsjuksköterskor etablerats. 
Kontaktsjuksköterskorna ingår också alltmer aktivt i utvecklingsarbetet kopplat till 
patientprocesserna.

I syfte att stärka patientföreträdarnas funktion har RCC Syd initierat en 
patientföreträdarutbildning. Denna innefattar bland annat hälso- och sjukvårdens 
styrning och ledning, cancervårdens organisation, den nationella cancerstrategin,
RCC och patientprocessarbete.

Kartläggning av geografiska och socioekonomiska skillnader

De geografiska och socioekonomiska skillnader som påvisats i cancervården 
kräver särskild granskning och fördjupad analys. RCC Syd planerar en 
kartläggning av cancerpanoramat och överlevnadstalen kopplade till bostadsort 
och socioekonomisk status som grund för en jämlik implementering
av cancerstrategin.

Förbättrat samarbete

Patientföreträdare rekryteras till flera projekt inom RCC Syd och årligen planeras 
patientföreträdardagar med dialog, återrapportering och nätverksbyggande. 
Särskilt arbete krävs för att i ökande omfattning ta tillvara patienters och 
närståendes erfarenheter av cancervården.

Unga vuxnas särskilda behov

RCC Syd har stött det utvecklingsarbete som bedrivs riktat mot patientgruppen 
”Unga vuxna” (16-30 år). Dessa personer har särskilda behov som inte till fullo 
har uppmärksammats eller kunnat tas tillvara i sjukvården. Utvecklingsarbetet 
innefattar bland annat mötesplatser, information, rehabilitering och kunskap om 
seneffekter av cancerbehandling.
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Patientföreträdarutbildning

Fortsatt stöd till patientföreträdare i form av grundläggande utbildning och 
vidareutbildning inom prioriterade områden planeras.

Forskningspartners

Genom samverkan med andra intresseorganisationer/patientföreträdargrupper 
avser RCC Syd att utvärdera möjligheten till utbildning av forskningspartners.
Syftet är fördjupad samverkan mellan patientföreträdare och kliniska forskare,
till exempel kring studieprotokoll och patientinformation.

Vidareutveckling av kontaktsjuksköterskans funktion

Kontaktsjuksköterskans funktion kan fördjupas genom specialkunskap inom olika 
områden. Inom RCC Syd utvecklas uppdragsbeskrivningar för vidareutbildning 
som i första hand profileras mot kliniska studier och rehabilitering. 
Kontaktsjuksköterskorna har en viktig roll i utvärdering och uppföljning av 
rehabilitering liksom i att identifiera patienter lämpliga för pågående
kliniska studier.

Min vårdplan

Inom det nationella samverkansprojektet ”Min vårdplan” har en individuell 
vårdplan med en integrerad rehabiliteringsplan fastställts. RCC Syd samordnar 
införande i södra sjukvårdsregionen.

Second opinion

Patienter och närstående behöver ges ökad kännedom om möjligheten till second 
opinion. Regionala MDT-konferenser utgör en möjlig struktur för breddat 
beslutsunderlag, men koordinerande insatser behövs också avseende information 
om och strukturer för en second opinionverksamhet. RCC Syd tar initiativ till en 
utredning kring second opinionstrukturer inom de ingående regionerna
och landstingen.
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Utbildning och kompetensförsörjning

RCC ska

 utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan
 för sjukvårdsregionens cancervård

Det här vill vi göra

 Kartlägga utbildnings- och kompetensbehov
 Erbjuda utbildning för kontaktsjuksköterskor

Cancersjukvårdens komplexitet ökar genom införande av nya teknologier, 
läkemedel och behandlingsprinciper. Tillgång till rätt kompetens är en 
nyckelfråga för en högkvalitativ cancervård. Cancervården ställer höga krav på 
specialkompetenser såväl vad avser diagnostik som behandling, omvårdnad, 
psykosocialt stöd och rehabilitering. Därutöver behövs kompletterande 
kompetensförsörjning inom rehabilitering och palliation. Att på bästa sätt ta 
tillvara kompetensen hos alla yrkesgrupper är av största vikt för ett framgångsrikt 
teamarbetet och RCC Syd arbetar i olika projekt med en plan för
framtidens kompetensförsörjning.

Viktigt är patientfokuserat arbete med stöd och
tillgänglighet och tillgång till kontaktsköterska för
alla patienter med cancer.

Monica Olsson, kontaktsjuksköterska,
Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset.

”
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Kartläggning av utbildnings- och kompetensbehov

Tillsammans med de fyra huvudmännen ska RCC Syd upprätta en 
nulägesbeskrivning och prognoser för kompetensförsörjning. I detta arbete 
är patientprocessperspektivet centralt. Patienter med cancer har behov 
av hög kompetens inom hela vårdkedjan. För optimal multidiciplinär och 
multiprofessionell samverkan krävs utbildning och träning i teamarbete. 
Utbildning för kontaktsjuksköterskor och patientprocessteam pågår och kommer 
fortsatt att behövas. 

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

I samarbete med RCC Väst har en högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor 
startats. Utbildningen innefattar teoretiska moment samt utvecklingsarbete inom 
områden som till exempel patientcentrerad vård, onkologi, omvårdnad och 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utbildningen drivs i RCC:s regi, men med 
målsättningen att universitet/högskolor övertar ansvaret i framtiden.
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Kartläggning av utbildnings- och kompetensbehov

Tillsammans med de fyra huvudmännen ska RCC Syd upprätta en 
nulägesbeskrivning och prognoser för kompetensförsörjning. I detta arbete 
är patientprocessperspektivet centralt. Patienter med cancer har behov 
av hög kompetens inom hela vårdkedjan. För optimal multidiciplinär och 
multiprofessionell samverkan krävs utbildning och träning i teamarbete. 
Utbildning för kontaktsjuksköterskor och patientprocessteam pågår och kommer 
fortsatt att behövas. 

Utbildning för kontaktsjuksköterskor

I samarbete med RCC Väst har en högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor 
startats. Utbildningen innefattar teoretiska moment samt utvecklingsarbete inom 
områden som till exempel patientcentrerad vård, onkologi, omvårdnad och 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utbildningen drivs i RCC:s regi, men med 
målsättningen att universitet/högskolor övertar ansvaret i framtiden.

Kunskapsstyrning

RCC ska

 utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan
 för sjukvårdsregionenens cancervård

 delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta
 regionala vårdprogram

 stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan
 frontlinjekunskap inom cancervården införs i hela sjukvårdsregionen

 arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens
 verksamhetstveckling

Det här vill vi göra

 Öppet redovisa och populärvetenskapligt presentera kvalitetsregisterdata
 Inkludera patientrapporterade mått 
 Följa upp seneffekter efter cancerbehandling
 Samverka med nationella och regionala expertgrupper

Data från kvalitetsregister och forskningsstudier behöver i långt större omfattning 
föras tillbaka till verksamheter, politiker, beslutsfattare, allmänhet och patienter. 
Öppen redovisning av resultat utgör en grund för jämförelse och åtgärdande
av brister. För att öka kunskapen om cancer och definiera vård av hög kvalitet 
behöver de registerdata som finns inom cancerområdet göras tillgängliga och 
presenteras populärvetenskapligt.

Vi måste fortsätta att arbeta för en jämlik kvalitetsstyrd
cancervård och ha fortsatt fokus på patientens perspektiv
framför verksamhetens perspektiv.

Styrbjörn Östberg, chefläkare, Landstinget Kronoberg
och styrelsemedlem RCC Syd.

”
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Målsättningen för alla cancerformer är framtagandet av nationella vårdprogram 
med regional anpassning. Nationella vårdprogram utgör en viktig bas för 
jämlik cancerbehandling och kan bidra till att utjämna de geografiska och 
socioekonomiska skillnader som finns i dagens cancervård.

Öppen redovisning och populärvetenskaplig presentation

Överföringen av data till kvalitetsregister behöver förenklas. Idag sker 
inrapporteringen till stor del manuellt och med fördröjning. Ansvariga behöver
i denna funktion stöd, till exempel från sekreterare eller forskningssköterskor och
i form av systemutveckling för förenklad dataöverföring. Nyckeltal för öppen 
redovisning definieras i samarbete med professionen och kommuniceras 
populärvetenskapligt till verksamhet, beslutsfattare och patientföreträdare.

Patientrapporterade mått

En brist i många av dagens kvalitetsregister är avsaknad av patientrapporterade 
mått som till exempel upplevd livskvalitet samt akuta och sena biverkningar. 
RCC Syd avser att ta initiativ och medverka till arbete för att definiera indikatorer, 
måltal och strukturer för inrapportering av denna typ av mått till kvalitetsregistren.

Seneffekter efter cancerbehandling

Seneffekter efter cancer, särskilt för individer som behandlats för cancer 
i barnaåren, är ett område som behöver styrkas både kunskaps- och 
forskningsmässigt. Kvalitetsregisterdata kan användas för att belysa risker 
kopplade till specifika behandlingar.

Samverkan med nationella och regionala expertgrupper

RCC Syd behöver säkra god kommunikation och samverkansformer med 
nationella och regionala professionella nätverk till exempel avseende vårdprogram 
och behandlingsriktlinjer. RCC Syd arbetar också aktivt för att nationella riktlinjer 
och vårdprogram jämlikt förverkligas.

Klinisk cancerforskning och innovation

RCC ska

 arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och
 i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer patienter
 med cancer till del

 utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den
 forskande industrin samt främja innovationer i cancervården

Det här vill vi göra

 Stimulera klinisk registerforskning
 Öka deltagandet i kliniska studier genom forskningssjuksköterskor vid

 länssjukhusen, samordnad studierekrytering och etablering av en
 hemsida för kliniska studier

 Tillförsäkra en strukturerad samverkan med den forskande
 bioteknik- och läkemedelsindustrin

 Implementera en gemensam biobanksstruktur

RCC är en kunskapsorganisation med bred professionell förankring. I den 
kliniska vardagen och i de kvalitetsregister som kopplas till olika cancerformer 
samlas stora datamängder, vilket ger goda möjligheter till klinisk forskning. 
Cancerforskningen inom RCC Syds område är aktiv. Experimentella och 
translationella forskargrupper finns vid Medicon Village, vilket ger kopplingar till 
inspirerande och innovativa forskningsmiljöer.

Viktiga utmaningar de närmaste åren blir att
säkerställa att patienterna erbjuds bästa möjliga
behandling och omvårdnad oavsett bostadsort och att
fler patienter deltar i kliniska forskningsstudier!

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Skåne och ordförande, RCC Syds styrelse

”
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Klinisk cancerforskning och innovation

RCC ska

 arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och
 i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer patienter
 med cancer till del

 utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den
 forskande industrin samt främja innovationer i cancervården

Det här vill vi göra

 Stimulera klinisk registerforskning
 Öka deltagandet i kliniska studier genom forskningssjuksköterskor vid

 länssjukhusen, samordnad studierekrytering och etablering av en
 hemsida för kliniska studier

 Tillförsäkra en strukturerad samverkan med den forskande
 bioteknik- och läkemedelsindustrin

 Implementera en gemensam biobanksstruktur

RCC är en kunskapsorganisation med bred professionell förankring. I den 
kliniska vardagen och i de kvalitetsregister som kopplas till olika cancerformer 
samlas stora datamängder, vilket ger goda möjligheter till klinisk forskning. 
Cancerforskningen inom RCC Syds område är aktiv. Experimentella och 
translationella forskargrupper finns vid Medicon Village, vilket ger kopplingar till 
inspirerande och innovativa forskningsmiljöer.

Viktiga utmaningar de närmaste åren blir att
säkerställa att patienterna erbjuds bästa möjliga
behandling och omvårdnad oavsett bostadsort och att
fler patienter deltar i kliniska forskningsstudier!

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Skåne och ordförande, RCC Syds styrelse

”
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RCC Syd har i samverkan med bibliometriker genomfört en kartläggning av 
cancerforskningen i södra sjukvårdsregionen. Studien visar att även om Lund och 
Malmö utgör naven i cancerforskningen finns många samarbetspartners (figur 7). 
Generellt tycks forskarnätverken vara tätare bland de experimentella forskarna 
och bland forskare som har erhållit anslag i nationell konkurrens.
RCC Syds framtida insatser avseende cancerforskning fokuseras på den kliniska 
forskningen kopplad till kvalitetsregister och på genomförandet av kliniska studier 
inom cancerområdet.

Figur 7: Forskningsnätverk inom RCC Syd.

Deltagande i kliniska studier är en nyckelfråga inom alla cancerassocierade 
verksamheter för att vidareutveckla behandlingsprinciper, för att accelerera 
införandet av nya koncept och för att öka överlevnaden. Idag deltar endast 
1 av 10 patienter med cancer i regionen i en klinisk studie och frekvensen 
varierar mellan sjukhusen. Det finns svenska kliniker som uppnår 40 % 
inklusion och den nationella målnivån föreslås vara 1 av 3 patienter. Mot denna 
bakgrund behövs en kraftfull insats för ökat deltagande i kliniska studier. En 
god regional biobankstruktur är av stort värde för den kliniska forskningen. 
RCC Syd har en regional processledare som arbetar med strukturer för att 
underlätta provsamlingar för olika cancerformer med koppling till Region Skånes 
biobanksanläggning vid Medicon Village.
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Stimulera klinisk registerforskning

RCC Syd avser stimulera till klinisk-epidemiologisk forskning av hög kvalitet med 
användande av populationsbaserade register, kvalitetsregister, god uppföljning och 
möjlighet att koppla samman olika register.

Öka deltagandet i kliniska studier

Att möjliggöra inklusion av patienter i kliniska studier på fler enheter inom 
RCC Syd krävs för att nå målet om att 1 av 3 patienter ska ingå i en klinisk studie. 
Kontaktsjuksköterskor får genom vidareutbildning inom forskning en tydligare 
roll i detta arbete, inte minst genom identifiering av patienter som skulle kunna 
erbjudas deltagande i kliniska studier. Identifiering av potentiella studiepatienter 
kan till exempel ske i samband med MDT-konferenser. Genom dessa åtgärder 
skulle RCC Syd kunna medverka till att hela regionen kan uppträda som en central 
prövningsenhet, vilket tillåter samordnad rekrytering och snabbare inklusion
i studier. RCC Syds hemsida utvecklar funktionen kring kliniska studier för att 
patienter och sjukvårdspersonal ska kunna söka information om pågående studier.

Samverkan med bioteknik- och läkemedelsindustrin

Formerna för interaktion mellan patienter, hälso- och sjukvård och bioteknik- och 
läkemedelsindustrin varierar samtidigt som man beskriver behov av förbättrat 
samarbete för att gemensamt driva frågor, öka rekryteringen till studier och 
kommunicera ny kunskap. RCC Syd vill öka möjligheterna till interaktion och 
skapa tydliga strukturer för denna samverkan.

Gemensam biobanksstruktur

Biobanksstrukturen införs i hela regionen för pilotprojekten bröstcancer, 
kolorektalcancer och lymfom. Inom andra diagnosområden informeras 
om möjligheten och bjuds in till samverkan. Samarbete med andra svenska 
biobanksinitiativ utvecklas för säkerställande av samarbetsmöjligheter och smidig 
överföring av data.
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Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning 
av cancervårdens kvalitet

RCC ska

 ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i landstings-
 respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen

 samverka med andra RCC
 ha system för uppföljning av cancervårdens kvalitet

Det här vill vi göra

 Vara en aktiv partner inom RCC:s nationella samverkan
 I ökande omfattning koppla kvalitetsregisterdata till uppföljning av

 cancervårdens kvalitet

RCC Syd ingår i den nationella samverkansgruppen för RCC inom SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). I detta samarbete ingår RCC Syd med representanter 
i olika arbetsgrupper, till exempel anpassning av INCA plattformen, 
nivåstrukturering och nationella kvalitetsregister. Uppföljning av cancervårdens 
kvalitet sker i första hand via kvalitetsregisterdata som i ökande omfattning 
behöver användas för verksamhetsutveckling inom vården.

Vi måste sätta fokus på patientens hela livssituation
och erbjuda en jämlik cancervård av högsta kvalitet.

Kent Lewén, patientföreträdare i Landstinget Blekinge.

”
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Ledningsfunktion och RCC-samverkan

RCC Syd vill på nationell nivå vara en attraktiv samarbetspartner som leder 
utvalda projekt och samverkar inom många andra.

Uppföljning av cancervårdens kvalitet

RCC Syd ska kommunicera kvalitetsindikatorer och trender inom cancerområdet 
till profession, beslutsfattare och allmänhet. Identifierade brister ska kopplas till 
ett förbättringsarbete.

Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen

Det här vill vi göra

 Ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården och
 implementera denna i verksamheten 

Strategisk utvecklingsplan

Arbetet med en regional strategisk utvecklingsplan kommer att ske under 2013. 
Beslutsfattare och regionala patientprocessledare kommer att ha viktiga roller i detta 
arbete som utgör en möjlighet till brett engagemang från såväl patientföreträdare
som profession.
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Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen

Det här vill vi göra

 Ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården och
 implementera denna i verksamheten 

Strategisk utvecklingsplan

Arbetet med en regional strategisk utvecklingsplan kommer att ske under 2013. 
Beslutsfattare och regionala patientprocessledare kommer att ha viktiga roller i detta 
arbete som utgör en möjlighet till brett engagemang från såväl patientföreträdare
som profession.
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Nivåstrukturering

RCC ska

 utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen
 och stödja arbetet med att införa den

Det här vill vi göra

 Medverka i nationella nivåstruktureringsprojekt
 Arbeta med regional nivåstrukturering
 Stimulera ökad användning av regionala diagnostik- och

 behandlingskonferenser

Nivåstrukturering avser att med patienten i fokus samordna högspecialiserad 
vård för att öka kvaliteten, förbättra resultaten, mer effektivt utnyttja resurserna 
och stärka klinisk forskning. Vad som krävs avseende behandlingsmöjligheter 
och patientunderlag för att säkra en god vård varierar och måste baseras på 
vetenskaplig evidens. Vissa diagnoser kan kräva centralisering till ett eller ett fåtal 
centrum i Sverige. Arbetet med nationell nivåstrukturering leds av
RCC i samverkan. För andra cancerformer skulle kvalitetsvinster kunna nås 
genom att samla verksamheten vid ett antal specialiserade enheter inom regionen. 
Arbetet med nivåstrukturering kräver att patientens perspektiv sätts i centrum, 
att en evidensbas finns och att arbetet sker i samverkan med professionen, 
linjeorganisationerna och beslutsfattare i regioner och landsting.

Vi måste få till stånd ett välfungerande samarbete
mellan processer och verksamhet där målsättningar
ska implementeras i en krympande ekonomisk kostym.

Lars Ek, överläkare vid lung- och allergikliniken
vid Skånes universitetssjukhus i Lund och
Regional Patientprocessledare för Lungcancer RCC Syd.

”
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Nationella och regionala nivåstruktureringsprojekt

Nationella nivåstruktureringsprojekt bedrivs i samarbete med RCC i samverkan. 
Arbetet med regional nivåstrukturering innefattar alla patientprocesser i form 
av fördjupade underlag med kvalitetskriterier och nyckeltal och en dialog med 
diagnosgrupper/kvalitetsregistergrupper.

Regionala diagnostik- och behandlingskonferenser

Videosystem och virtuella rondrum för regionala MDT-konferenser finns på flera 
sjukhus inom södra sjukvårdsregionen. RCC Syd stimulerar genom olika insatser 
ett ökat utnyttjande av regionala MDT-konferenser, vilket ur patientperspektiv 
säkrar en bred multidiciplinär bedömning.

Slutord
Den nationella cancerstrategin är ambtitiös och ställer stora krav på samordning. 
RCC:s uppdrag är omfattande. Samtidigt skapas unika möjligheter att flytta fram 
positionerna och att säkra framtida kvalitet. De övergripande målen följs upp 
genom expertbedömningar, jämförelser och regelbundna uppföljningar
bland annat genom samverkan via SKL och årliga platsbesök från Socialstyrelsen 
med start 2013.

RCC Syd välkomnar synpunkter inom vårt ansvarsområde. Är du anställd inom 
cancervården eller vill medverka i något av projekten är du välkommen ta kontakt 
med oss.
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