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Därför behövs Regionalt cancercentrum väst

Välkommen!
Du läser nu det första 
nyhetsbrevet ”På väg mot 
Regionalt cancercentrum 
väst”. Målet med nyhetsbre-
vet är att du ska få en bra, 
övergripande bild av arbetet 
med att skapa Regionalt can-
cercentrum väst och löpande 
kunna följa utvecklingen. Vi 
räknar med att ge ut nyhets-
brevet ungefär en gång per 
månad. 
    Hjälp gärna till att sprida 
informationen genom att 
rekommendera andra att 
prenumerera. Det gör man 
enklast på vår webbplats.    
Har du frågor om Regionalt 
cancercentrum väst, eller 
om något du läser i nyhets-
brevet kan du kontakta Ann-
Sofie Isaksson via e-post: 
ann-sofi.isaksson@oc.gu.se
   För den som vill ha upp-
daterad, fördjupad informa-
tion, finns det på projektets 
webbplats:  
www.vgr.se/rccvast

Regionalt cancercentrum väst  är ett  
samarbete inom Västra sjukvårdsregionen

Färre i vårt område ska insjukna i cancer, fler 
ska överleva längre och med bättre livskvalitet. 
Vården ska vara mer rättvis, den ska hålla samman 
bättre och patientens perspektiv och medverkan 
ska stärkas. Vården ska vara baserad på bästa till-
gängliga kunskap och vi måste alla sträva efter att 
våra gemensamma resurser 
används på bästa sätt.
   Det är målet när Västra 
Götalandsregionen och  
Region Halland nu med 
förenade krafter bildar  
Regionalt cancercentrum 
väst.
   Om vi utgår ifrån hur 
många år en cancerpatient 
överlever efter diagnos och behandling så når 
Sverige internationellt sett goda resultat. Men när 
invånarna blir allt äldre ökar antalet cancerfall 
och resurserna är ändliga. Vården behöver utveck-

las för att möta morgondagens utmaningar. En för 
patienten ofta fragmentiserad vårdkedja ska hålla 
ihop bättre, led- och väntetider ska kortas och 
patientens erfarenheter ska tas tillvara bättre i 
utformandet av vårdens processer.
   Allt fler överlever i dag en cancersjukdom. Hur 

tar vi på bästa sätt hand 
om de följdverkningar som 
en intensiv behandling kan 
ha gett? 
   Ett särskilt fokus på 
rehabilitering inom cancer-
vården finns med i Region-
alt cancercentrum väst.
   När vården inte förmår 
bota blir det extra viktigt 

att se hur patienter och närstående kan få den 
bästa hjälpen så att den tid man lever med sin 
sjukdom blir så bra som möjligt. 

Akvedukten — bild för vårt samarbete
I arbetet med Regionalt cancercentrum väst använder vi ibland en 
akvedukt som en bild för hur arbetet ska bedrivas.
   Stenar som de gamla romarna fogade samman till akvedukter låter 
på sina håll än i dag vatten flöda långa sträckor. 
   Vi ser byggandet av Regionalt cancercentrum som en akvedukt. De 
olika delarna i cancervården ska samverka, som stenarna i akveduk-
ten, och bära upp cancerpatienternas väg genom vården – vårdproces-
serna. 
   Akvedukten kan också ses som ett organisationsschema som vänts 
upp och ned. Varje nivå i organisationen stödjer den nästkommande, 
vi blir varandras kunder, och tillsammans bär alla enheter processen. 

En vision har formulerats för Regionalt  
cancercentrum väst:

Den goda cancervården:  
För människors behov, genom  

människors samlade kompetens,  
med gemensamma resurser.

www.vgr.se/rccvast


Forskning som 
ska underlätta 
kunskaps- 
spridningen
Hur får man snabbt patient-
nytta av de senaste forskning-
srönen och spjutspetsmedi-
cinen? Det är en viktig fråga 
som den forskningssatsning 
som knutits till RCC Väst ska 
söka svar på.
   Under i första hand tre år 
ska satsningen pågå. Den leds 
av Centre för Healthcare Im-
provement på Chalmers (CHI) 
och man kommer att använda 
sig av aktionsforskning.
   — I aktions-
forskningen ar-
betar forskare 
och praktiker 
nära tillsam-
mans, och det 
som beforskas 
är oftast verk-
samheternas 
vardagsproblem, säger Svante 
Lifvergren som är en av for-
skarna i satsningen.
   Meningen är att forsknin-
gen inom ramen för Region-
alt cancercentrum väst ska 
fungera som katalysator för 
nya utvecklingsprocesser och 
ta kunskap från andra bran-
scher och på det viset lyfta in 
nya idéer i cancervården.
   Det handlar också om att 
hitta metoder att sprida 
kunskaperna. Att skapa 
plattformar för lärande där 
kunskaperna kan sprida sig 
som ringar på vattnet. Hur 
överförs nya metoder och 
utvecklingsframsteg bäst mel-
lan olika cancerprocesser och 
mellan olika vårdnivåer? Och 
hur kan lärdomar som dras 
inom cancervården komma 
andra delar av hälso- och 
sjukvården till nytta.
   Läs mer om satsningen på 
aktionsforskning och om hur 
RCC Väst kommer att ha nära 
koppling till cancerforsknin-
gen i regionen på:  
www.vgr.se/rccvast

Beräknad driftstart 1 juni

29 regionala processägare 
centrala i arbetet
Regionalt cancercentrum väst kommer— med patientens fokus — vila 
på tre ben: Vårdprogramarbete, kvalitetsregister och utveckling av 
cancerprocesserna.
   Ett tjugotal cancerprocesser och fem stödprocesser har definierats 
och till var och en av dessa finns det nu en namngiven processägare 
knuten. Totalt finns det 29 processägare utsedda som blir mycket  
centrala i det fortsatta arbetet.
   Under hösten 2010 har de regionala processägarna samlats för  
arbetsmöten, för att tillsammans utveckla arbetsmetoder och  
strategier.
   Processägaren är en framstående specialist inom den aktuella 
cancerformen eller diagnosen och blir den samlande kraften i ett 
nätverk. Viktiga delar av uppdraget för processägare och nätverk är 
att vidareutveckla vårdprogram och att ta ansvar för arbetet med 
kvalitetsregister. Processägaren ska också lämna förslag till sjukvårds-
huvudmännen på arbetsfördelning mellan människor, mellan verksam-
heter, mellan sjukhus och mellan regionerna.

Läs mer om de regionala process-
ägarna på www.vgr.se/rccvast   
Där kommer du kunna läsa mer om var 
och en av dem och deras processer i 
artiklar som vi kallar “Processägarna 
i närbild”. Först ut är Marie Sjögren, 
som har ansvar för hjärntumörprocessen 
och Herman Nilsson-Ehle som är process-
ägare för lymfomområdet.

Inför bildandet av Regionalt cancer-
centrum väst har Västra Götalands-
regionen och Region Halland lämnat 
in en ansökan om statsbidrag för det 
fortsatta arbetet.
   Målet är att Regionalt cancercentrum 
väst ska starta den 1 juni 2011. Under 
våren kommer politiska beslut att  
fattas i Västra Götaland och Halland 
om organisation, mål och reglemente 
för verksamheten.

www.vgr.se/rccvast
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Tio kriterier för regionala cancercentrum
Kjell Asplund fick, i samband med den nationella 
cancerstrategin, uppdraget som nationell cancer-
samordnare. Han har sammanställt och förankrat, 
tio kriterier som ska ligga till grund för skapandet 
av de sex regionala cancercentrum som nu formas i 
landsets sex sjukvårdsregioner.
   De tio kriterierna, som alltså utgör basen för 
bildandet av Regionalt cancercentrum väst, är  
uppdelade i tre grupper: 
Patientcentrerade kriterier

• Förebyggande insatser och tidig upptäckt av   
  cancer
• Vårdprocesser
• Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ  
  vård
• Patientens ställning i cancervården

Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning  
och forskning

• Utbildning och kompetensförsörjning
• Kunskapsstyrning
• Klinisk cancerforskning och innovation

Kriterier för RCC:s organisation
• Ledningsfunktion, RCC-samverkan och  
   uppföljning av cancervårdens kvalitet
• Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårds- 
   regionen
• Nivåstrukturering – arbetsfördelning

Du kan läsa mer om de tio kriterierna för RCC och 
om den nationella cancerstrategin på  
www.vgr.se/rccvast

Patienternas  
berättelser  
centrala
 
I arbetet med att förbättra 
cancerprocesserna är patien-
ternas erfarenheter och bilder 
centrala. Under 2011 kommer 
vi att satsa rejält på att ge pa-
tienter och deras anhöriga och 
intresseföreningar möjlighet 
att medverka.

Ett led i detta är att en repre-
sentant för patientföreningarna 
tar plats i styrgruppen för Re-
gionalt cancercentrum väst.

Regionalt cancercentrum väst 
kommer under året att re-
krytera en projektledare som 
ska utveckla kontakterna med 
patientföreningarna, och skapa 
arenor där de kan få informa-
tion om och ge input i arbetet.

I stället för en traditionell skriftlig remissprocess 
genomförde Kjell Asplund en rad möten runt om i 
Sverige där kriterierna diskuterades. Här i samspråk 
med Gunilla Gunnarsson, SKL och Nils Conradi.

Bengt Sallerfors chef för Hallands
strategiska cancerenhet
Det är nu klart vem som blir chef för den strategiska canceren-
heten i Halland: Bengt Sallerfors, verksamhetsområdeschef vid  
Hallands sjukhus Halmstad, tillträdde sitt uppdrag 1 februari.
   Den strategiska cancerenheten bildades vid årsskiftet inom  
Hallands sjukhus, för att utveckla och koordinera cancervården i 
hela regionen. Under förra året definierades elva cancerområden i 
Halland, som arbetet kommer att koncentreras kring.
   – Det är ett mycket spännande uppdrag som har 
stor betydelse för utvecklingen av cancervården i 
framtiden. Ledning och samordning av cancervård-
processerna i Halland är en central del av uppdra-
get, men det omfattar också mycket samverkan med 
patient- och anhörigorganisationer, närsjukvården 
och kommunerna, säger Bengt Sallerfors.
    Andra områden som ska stimuleras och utvecklas 
är den kliniska forskningen och personalens kom-
petensutveckling på cancerområdet. I uppdraget ingår även att 
samarbeta med Regionalt cancercentrum väst och syd.
   – Hallands läge mellan två stora sjukvårdsregioner gör frågan 
ganska komplex, och innebär både möjligheter och svårigheter. 
Målsättningen är att i samverkan med de båda sjukvårdsregionerna 
stärka och utveckla Hallands cancervård, säger Bengt Sallerfors.
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