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Barncancer 
Marianne Jarlfelt 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Aktiviteter har genomförts på flera plan för målet att förbättra uppföljningen efter barncancer. 
Lokala aktiviteter på Barncancercentrum:  
En grupp på personal från Barncancercentrum har arbetat med rutiner kring fertilitetsbevarande 
åtgärder hos pojkar i samarbete med Reproduktionsmedicin.  
Regionalt: Ett regionalt arbete har påbörjats för att skapa rutiner så att alla som har behandlats vid 
Barncancercentrum ska få en ”Sammanfattning av Barncancerbehandling” vid avslut inför 18-årsdagen. 
Vid regiondag för Barncancer presenterat Uppföljningsmottagningen samt diskuterat rutiner för 
sammanfattning av barncancerbehandling. 
Turné till Ryhovs sjukhus Jönköping för uppföljning av barncancer. Välbesökt möte med mycket 
positivt och tillmötesgående mottagande. 
Jag har också deltagit i HTA-analys för fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor och unga kvinnor 
tillsammans med reproduktionsmedicin och onkolog/hematologkliniken.’ 
 
Uppföljningsmottagningen har varit ”studieobjekt” för en grupp av 6 studenter från Chalmers, som har 
skrivit kandidatuppsats.   
 
Nationellt: Blivit vald till ordförande för nationell vårdprogramgrupp som ska omarbeta de befintliga 
”Uppföljningsrekommendationerna” till Nationellt vårdprogram.  
  
Deltagit i arbetsgrupp i regi av SKL och Vävnadsrådet, för fertilitetsbevarande åtgärder hos unga som 
riskerar infertilitet pga cytotoxisk behandling.  
 
2. Resultat av arbete  
Ett PM för fertilitetsbevarande åtgärder hos pojkar inför cytotoxisk behandling har utarbetats i samråd 
med Reproduktionsmedicin. 
En HTA-rapport om fertilitetsbevarande åtgärder för flickor och unga kvinnor har skrivits och 
presenterats vid PPR maj 2013. Tyvärr utan några konkreta resultat. 
 
En kandidatuppsats har skrivits om uppföljningsmottagningen av sex studenter vid 
civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola i samarbete med Centre 
for Health Care Improvement.  
 
Nationellt SKL: Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga 
– främjande av likvärdig vård av unga för vilka sjukdom och behandling riskerar framtida fertilitet. 
Revideras just nu efter remissomgång därefter publicering. Arbete pågår nu med informationsfilm och 
skriftligt informationsmateriel.  
 
De nuvarande Uppföljningsrekommendationerna efter Barncancerbehandling från Svenska 
Arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB) har publicerats på RCC´s 
gemensamma hemsida. 
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3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Fungerande ansvarsfördelning mellan Barncancercentrum och de regionala barnklinikerna finns sedan 
tidigare. 
 
Arbete med fördelning av ansvarsfördelning av uppföljning efter 18 års ålder pågår. En ny 
turnéomgång till regionens sjukhus planeras då fler olika typer av vuxenspecialister behöver informeras 
och engageras. Någon typ av information till primärvård behöver också utföras då en stor del av 
patienterna remitteras ut till primärvård för fortsatt uppföljning.   
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Multidisciplinära terapikonferenser på Barncancercentrum med deltagare från Strålterapi, Patologi och 
röntgen en gång per månad finns sedan tidigare. Tyvärr inget fungerande system ännu för 
videokonferenser. Jag jobbar på att vi ska möjlighet till detta. Viktigt att de läkare som tar hand om 
barnen på regionsjukhusen ska kunna få information direkt och ha möjlighet att ställa frågor vid 
konferensen och inte enbart skriftlig information. 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Sjuksköterskan på Uppföljningsmottagningen för unga vuxna efter barncancerbehandling har en viktig 
roll i allt mottagningsarbete och har egen mottagning för vissa patienter. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Barncancercentrum: alla familjer får kuratorskontakt vid insjuknandet. Därefter fortsatt kontakt på 
regionsjukhuset. Göteborgsfamiljerna fortsätter på Barncancercentrum. 
 
Kuratorn på uppföljningsmottagningen är delaktig i alla patientgenomgångar och patienter som har 
behov av psykosocialt stöd får samtal med kuratorn och slussas därefter ut till lämplig instans på 
hemorten. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Det råder brist på barnonkologer i hela landet. Det finns idag 49 läkare med specialistkompetens inom 
barnonkologi i Sverige, varav 42 är sysselsatta inom Hälso- och sjukvård. Av dessa 42 är 31 personer 
över 50 år, varav en tredjedel (10 personer) är över 60 år, vilket innebär att barnonkologin står inför ett 
stort kompetensbortfall på grund av pensionsavgångar under de närmsta 15 åren. Barnonkologi är en så 
kallad grenspecialitet inom barnsjukvård. I praktiken innebär det att det krävs minst 17 års utbildning 
för att uppnå specialistkompetens på området. Stor risk för att många nu aktiva har gått i pension innan 
de som är under utbildning är bakjourskompetenta. Ett grundläggande krav för att kunna utbilda i den 
kliniska vardagen är att fler läkare kan vara i tjänst samtidigt då en erfaren barnonkolog inte kan ersättas 
av en läkare under utbildning på en schemarad. Båda behöver vara i tjänst för att utbildning ska kunna 
ske. 
Utbildning av de läkare som vi samarbetar med på barnklinikerna runtom är också viktig. En nationell 
kurs för dessa planeras hösten 2014.   
Vi har också brist på sjuksköterskor framför allt sjuksköterskor med barnvidareutbildning. 
Omsättningen av sjuksköterskor har under de senaste åren varit mycket hög. Vi bedriver under hösten 
2013 Barnonkologikurs för sjuksköterskor 15p, för att kunna tillgodose behovet akut innan den 
ordinarie nationella kursen startar hösten 2014.  
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Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Ökad information till och förhoppningsvis därmed ökat engagemang från andra specialiteter behövs i 
processen som handlar om uppföljning efter barncancer. Jag försöker nu i första hand inrikta mig på 
intensifierat samarbete med endokrin, reproduktion samt påbörja arbete angående förvärvade 
hjärnskador efter hjärntumörbehandling. Målet är att skapa ett multidisciplinärt team för de sjukaste 
patienterna. 
Vi är också i stort behov av en permanent sekreterare/kansist som kan avlasta i det omfattande 
administrativa arbetet på mottagningen.   
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Inom barncancervården har vi sedan många år ett väl fungerande system med konsultsjuksköterskor 
som har regelbunden kontakt med familjerna och hjälper till med information till dagis och skola, samt 
har kontakt med hemsjukvård. De samarbetar tätt med läkare, övriga sjuksköterskor, kuratorer, 
psykolog, lekterapeut och syskonstödjare. 
Det är ännu inte klart hur vi ska utveckla kontaktsjuksköterskerollen i detta. Konsultsjuksköterskorna 
finansieras helt av Barncancerfonden. Ökade resurser behövs och bidrag finansiering även från VGR 
vore lämpligt. 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
1. Barncancercentrum har sedan många år en individuell vårdplan i det att patient och familjen får ”Min 
egen pärm” som innehåller bland annat behandlingsschema, skriftlig information om de cytostatika 
som kommer att användas, namn och telefonnummer till avdelning, dagvård, konsultsjuksköterskor, 
kuratorer och psykolog.  Vid avslut inför 18-årsdagen ska patienten få ”Sammanfattning av 
Cancerbehandling” (se nedan). Detta fungerar inte helt och hållet idag, vi arbetar tillsammas med 
sjukhusen upptagningsområdet för att få detta att fungera. 

 
2. De patienter som besöker uppföljningsmottagningen får dokumentet ”Sammanfattning av 
cancerbehandling” som innehåller alla fakta om den behandling som givits inklusive kumulativa doser 
av cytostatika, datum och typ av kirurgi, samt strålbehandling inklusive doser, riskorgan. 
Sammanfattningen avslutas med en organbaserad genomgång av de befintliga biverkningarna och 
eventuella framtida risker, samt rekommendationer om hur uppföljning ska ske. Uppgifter om vart 
patienten remitteras och kontaktuppgifter till mottagningen finns också. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Ja inför starten av uppföljningsmottagningen hade vi dialogmöte med patienter. Vi har också en grupp 
patienter som har varit villiga att fortsätta vara referenspersoner. Dessa har delgett sina åsikter om 
informationsmateriel mm innan dessa börjar användas. 
 
En patientenkät har distribuerats till de patienter som hittills besökt uppföljningsmottagningen. 
Sammanfattningsvis har den visat att en majoritet av patienterna har fått ny information vid besöket 
och att majoriteten är mycket nöjda.  
 
Resultaten från dialogmötet ledde till viss anpassning av mottagningstider och att vi även haft en 
lördagsmottagning. Frågor om fertilitet, ärftlighet och behov av psykosocialt stöd tas alltid upp 
eftersom det identifierades som mycket viktiga frågor vid dialogmötet.  
Enkätresultaten kommer att ligga till grund för successiva förbättringar av mottagningen. 
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7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Forskningsprojektet angående sökmönster och vårdkostnader under 2009-11 hos tidigare 
barncancerpatienter i samarbete med Per Sjöli sammanställt. Arbetet rönte stort intresse när det 
presenterades vid en nordisk och en världskonferens i barnonkologi.  Vetenskaplig artikel under 
bearbetning. En uppföljning av resultaten planeras prel till ca 10 år efter ursprungsundersökningen. 
 
En doktorand, Maria Olsson, med mig och professor Gunnar Steineck som handledare, arbetar med 
projektet ”Tonåringar och Unga vuxna (15-20 år)- utvärdering av vården i Sverige” 
 



	  

	   8	  

Bröstcancer 
Roger Olofsson, Zakaria Einbeigi, Maria Edegran 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
• Under året har vi, minst en gång, besökt alla bröstenheter i regionen för dialog.  
• I Göteborg anordnades ett regionalt två-dagars möte i april 2013, med dialog och utbildning för 

personer som arbetar med bröstcancer. 
• Implementering av förändrad uppföljning efter bröstcancer med start 2013 
• Arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Framtagande av underlag för vad denna 

uppdatering betyder för regionen. Dialog kring implementering. Underlaget är klart för beslut i 
regionen.  

• Arbete med bröstcentrumbildning på Sahlgrenska. Arbetet pågår.  
• INCA: Deltagande i det nationella arbetet kring rapportering av data, modifiering av rapport-

eringsblanketter och regionalt stöd till inrapportörer. Stöd i arbetet för nationella jämförelser.  
• Uppdatering av nationella vårdprogram för bröstcancer. Arbetet pågår.  
•  Deltagande i möten med Nationella Arbetsgruppen för Mammografi. Arbetet har främst rört 

framtagande av en nationell lista med undersökningskoder, samt en variabellista för att kunna 
starta ett kvalitetsregister för mammografiscreening. 

• Regionala möten för personer som arbetar med bröstdiagnostik.  
• Arbete med att införa enkel webombokning för mammografiscreenig i regionen. 
• Arbete för ett ökat deltagande i mammografiscreening i regionen, samt riktade insatser till 

områden med lågt deltagande i Göteborg 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
• Vid besök på de olika bröstenheterna diskuterades ffa implementering av nya uppföljningsrutiner, 

MDT, kompetensförsörjning och konsekvenser av de nationella riktlinjerna. MDT fungerar i 
modifierad form, vi har planerat att uppfylla Socialstyrelsens krav på MDT under 2014 på alla 
enheter. Övriga arbeten pågår kontinuerligt och kommer att bidra till löpande förbättringar. 
Kontakt ssk finns också i en modifierad form som kan förtydligas.  

• Arbete för bildande av bröstcentrum på Sahlgrenska har startats och pågår. 
• INCA: Deltagande i det nationella arbetet kring rapportering av data, modifiering av 

rapporteringsblanketter samt regionalt stöd till inrapportörer. Stöd i arbetet med nationella 
jämförelser.  

• Aktivt deltagande i uppdatering av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Arbetet pågår. 
Förväntas bli klart till våren 2014. 

• I Göteborg anordnades ett regionalt två-dagars möte i april 2013, med dialog och utbildning för 
personer som arbetar med bröstcancer. 

• Förändring avseende ledtider, recidiv och överlevnad kommer att redovisas i den nationella 
jämförelsen. Vi ligger efter i inrapportering av data till INCA och det är därför svårt att se 
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kortsiktiga effekter. Vi har sökt resurs för inrapportering av data i det nationella riktlinjearbetet 
eftersom 3 av 4  blanketter är nya. Om vi erhåller ny resurs kommer vi ha aktuella data som kan 
hjälpa oss i det fortsatta förbättringsarbetet.    

• Bildande av mammografiregister pågår. Förväntas starta 1/1 2014. 
• Arbete för ökat deltagande i mammografiscreening. Påminnelser till passiva skickas nu ut i hela 

regionen. 
•  Påminnelser till passiva (kvinnor som inte kommer på sin mammografi utan att lämna återbud) 

har införts i hela regionen.  
• Arbete med enkel webombokning pågår. En svårighet har varit att lösa hur ombokning mellan 

offentlig och privat vård ska fungera. 
• Arbete med att byta undersökningskoder inom diagnostiken pågår och ska vara klart till 1/1 2014 

enligt beslut i det Regionala Kvalitetsrådet för Mammografi RKM (tidigare RUMH). 
 

Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
• Arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Regionalt underlag är klart för beslut.  
• Aktiv patientmedverkan vid framtagning av “Rosa boken” samt vid det regionala mötet. 
• I Göteborg har man sett att 34% av kvinnor som fått en andra kallelse till screening kommer på 

sin undersökning. I övriga regionen finns ännu inga siffror. 
• Enklare för kvinnor att omboka sin screening till tid och plats som passar dem. 
• Kvalitetsregister för mammografiscreening ska kunna starta nästa år. 

 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
• Primärvård: primär diagnos. Omhändertagande av patienter i palliativt sjukdomsskede. 
• Länsdelssjukhus/Länssjukhus: Primär diagnostik, kirurgisk behandling, medicinsk/onkologisk 

behandling och omhändertagande av patienter i palliativt sjukdomsskede. 
• Regionsjukhus: Primär diagnostik. Kirurgisk behandling inklusive rekonstruktionskirurgi. 

Medicinsk/onkologisk behandling samt strålbehandling. Omhändertagande av patienter i 
palliativt sjukdomsskede. 

 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
• Multidisciplinära terapikonferenser finns på alla sjukhus.  Onkolog deltar inte i den preoperativa 

konferensen i Uddevalla. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
• Det är stor brist på radiologer kunniga inom bröstdiagnostik. Ett problem är att ST-läkare inom 

bild- och funktionsmedicin har så kort tjänstgöring på mammografin. 2 veckor rekommenderas. 
Det blir svårt att hinna intressera någon för området. Enligt min uppfattning har 
bröstdiagnostiken ganska låg status inom specialiteten. Att göra bröstdiagnostik till egen 
grenspecialitet skulle kunna hjälpa till att höja statusen och underlätta rekrytering. 

• Vad gäller onkologer, kirurger, patologer och plastikkirurger finns förstås alltid ett behov av 
ytterligare medarbetare, men inget akut hot i nuläget 

• Utbildning av kontaktsjuksköterskor  
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5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Idag finns det bröstsjuksköterskor som deras funktion liknar kontakt ssk. Arbetsbeskrivning för 
kontaktsjuksköterska är under bearbetning. Hoppas förtydligande av kontaktsjuksköterska funktionen 
kan göra så att vi kan uppfylla de krav som riktlinjerna ställer på en kontakt ssk.   
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Alla patienter får den Rosa boken, vilket även innehåller uppgifter om den personliga vårdplanen. 
Informationen under Rosa boken kommer att uppdateras under 2014. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
I exempelvis arbetet med den Rosa boken har patientföreträdare deltagit. Vid senaste VP mötet kom vi 
överens att ta in en patient representant till VP arbete under nästa år.   
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Rosa boken. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Inga forskningsinsatser direkt knutna till processen genomförs. 
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Cancervårdprocessen 
Gunnar Eckerdal 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Under året har det uppdaterade vårdprogrammet publicerats. Såsom tidigare har klinikombuden 
träffats, i år vid 2 tillfällen. Uppslutningen är god – mer än 50 personer – och processgruppen har fått 
flera viktiga inspel för det fortsatta arbetet. 
1. Processgruppen har arbetat med att säkerställa att alla kliniker som har cancervård ska etablera en 
säker funktion ”kontaktsjuksköterska” enligt vårdprogrammet. Arbetet förutsätter lokalt 
förankringsarbete av klinikombud. De ombud som behövt stöd har fått råd, klinikbesök för 
information och utbildning eller kontakt från processgruppen med berörd verksamhetschef. 
2. Arbete med att utforma en användbar funktion ”skriftlig vårdplan” har inletts. En rad hinder har 
identifierats, och ett bredare implementeringsarbete kommer inte att kunna inledas innan det finns 
förutsättningar i datajournalen för en enkel rutin. Processen driver detta arbete i nära samråd med 
övriga RCC. 
3. Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är nu på en sista remissrunda. Processen har 
deltagit i arbetet, och målet är att implementeringen regionalt ska samordnas och ledas av 
Cancervårdprocessen. 
 
2. Resultat av arbete  
Klinikombuden har gjort mätningar som publicerats på hemsidan. Metoden har en hel del brister, och 
under året har justeringar gjorts, för att årets mätning ska bli valid. Ombudens arbete varierar mellan 
klinikerna. De kliniker som är mitt inne i lokal omstrukturering har genom ombuden rapporterat att det 
är svårt att implementera kvalitetsförbättringar i cancervården. Inget sjukhus utmärker sig som helhet. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Tyvärr kan vi inte veta så mycket om detta. Just Cancervårdprocessen har så bred ansats att det är svårt 
att göra mätningar som brett belyser kvaliteten i Cancervården.  
Kontaktsjuksköterska har varit fokus för klinikombuden. Antalet kontaktsjuksköterskor har ökat. Inom 
RCC pågår arbete, bland annat med utbildning av kontaktsjuksköterskor. Rapport om det arbetet finns 
i aktivitetsledarens årsredovisning. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
I Cancervårdprocessens vårdprogram anges att alla cancerpatienter ska få muntlig och skriftlig 
information om hur kurator kan nås. Detta är en alltför låg ambitionsnivå, men fram till nu har det inte 
varit realistiskt att driva någon annan linje. Inom ramen för implementering av Nationellt vårdprogram 
för cancerrehabilitering kommer en förändring i vårdprogrammet att utformas. Där ingår att 
erbjudandet om kuratorskontakt måste generellt vara mer aktivt. Troligen är det rimligt att 
utformningen ser olika ut för olika grupper av cancerpatienter (ex botbart hudmelanom jfr med 
testiscancer), och samråd med övriga processer blir nödvändigt.  
Kuratorer ingår sedan hösten 2013 i flera av patientprocesserna. Aktivitetsledaren för psykosocialt 
stöd/cancerrehabilitering arbetar med att skapa nätverk för de olika rehabprofessionerna. 
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4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Vårdprogrammet betonar att sjuksköterskor i onkologisk vård i stor utsträckning ska ha 
specialistutbildning. I dagsläget är det inte så och ett stort behov av ökad kompetens förväntas.  
Bedömningen ligger i övrigt lite utanför processens ansvarsfält, men det är uppenbart att antalet 
kuratorer i cancervården måste öka. Möjligen gäller detta även sjukgymnaster med utvidgad kompetens. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Se ovan! 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
I processgruppen finns patientföreträdare. Vid ombudsträffarna har samråd med patientföreträdare på 
kliniknivå diskuterats. Flera goda exempel på att sådan samverkan genomförts har redovisats. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Forskningsprojektet ”Närståendestudien” som drivs inom RCC berör i hög grad Cancervårdprocessen. 
Direkt samarbete med studien pågår. 
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Cervixcancerprevention 
Björn Strander 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
• 2 regionala styrgruppsmöten 
• Arrangerat regionalt kolposkopistseminarium jan 2013 
• Arrangerat 3 dagars nationell vidareutbildningskurs i kolposkopi för gynekologer sept 2013. 
• Processägaren har hållit föreläsningar vid Svenska STI-klubben (Stockholm) feb, BBMRI 

(Stockholm) mars, Riksföreningen för klinisk cytologi (Helsingborg) april, Nationell 
Nätverksmöte för HPV (Uppsala) maj, European federation for colposcopy (Prag) sept, 
Nationellt nätverksmöte patologi/cytologi (Skövde) okt, Sveriges privatgynekologers förening 
(Cannes) okt. Utbildning Gynekologspecialister Core Curriculum dec (Göteborg) 

• Föreläsningar 4 tillfällen termin 12 läkarutbildningen 
 
• Debattartiklar i riksmedia (SvD och SVT), lokalmedia (GP) och samt medverkan i nationell 

(TV4) och lokal TV(SVT) och radio (SR) 
 
• Vi har lett det nationella arbetet genom ordförandeskap i Nationella Arbetsgruppen för 

Cervixcancerprevention och Nationella Expertgruppen för Cervixcancerprevention. RCC-Väst 
har utgjort stödteam för Arbetsgruppen. Vidare är vi registeransvariga för ett av två delregister 
(Processregistret= Cytburken) i det nybildade Nationellt kvalitetsregister för 
cervixcancerprevention. Under året har Stockholm/Gotland anslutit sig. Ytterligare 5 landsting 
har skrivit överenskommelse och anslutningsprocessen har påbörjats för tre av dessa.  

 
• Samverkan med CHI vid Chalmers angående nationell och lokal karläggning av urskiljbara 

orsaker till variation inom cytologisk diagnostik. 
 
• Samverkan med läkemedelsenheten ang vaccinationer mot HPV 

 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, 
förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
Ett flertal möten har hållits med de två regionala vårdprogramgrupperna (Gynekologisk 
cellprovskontroll samt Cervixdysplasi). Vi tog fram dessa vårdprogram som godkändes av styrgruppen 
vid mötet i maj och processas vidare under hösten  
Vi har tagit fram en unik statistikfunktion med on-linedata för kvalitetsregistret (Cytburken) som 
används nationellt, regionalt och lokalt. Denna har redan bl.a. möjliggjort att vi har kunnat tidigt 
upptäcka en skenande utveckling av andel och antal cellprovsavvikelser vilket lett till ett nationellt 
utvärderingsarbete och planering av åtgärder. 
En regional rapport har tagits fram och redovisades i april med mer kompletta och fylligare data än 
någonsin tidigare. 
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Vi har haft en mycket aktiv roll i den nationella processen att ta fram kvalitetsindkatorer för 
cervixcancerprevention, en nationell aktionsplan och en nationell remiss för cervixcytologi. Dessa 
program har stor betydelse för det regionala arbetet. 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Har inte fullständig överblick över detta, men vi vet att kvalitetsregisterdata används flitigt i lokalt 
utvecklingsarbete både inom mödravård och gynekologi och i vissa fall är de inkorporerade i ett 
kontinuerligt processarbete 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
- Mycket uppskattat ombokningssystem som ökat acceptens och deltagande med minst 30%. (Källa: 
Kvalitetsregisterdata) 
- Täckningsgraden har fortsatt att öka och Göteborgsområdet ligger i särklass bland storstadsområdena 
i Sverige. (Kvalitetsregisterdata) 
- Enheter som gjort onödigt stora koner har uppmärksammats i kvalitetsregistret, lärt om och använder 
idag en mer skonsam teknik. (Kvalitetsregisterdata) 
- Utbildningsinsatser för barnmorskor vid MVC har fortsatt och provtagningskvalitén fortsätter 
att  förbättrats. (Kvalitetsregisterdata)  
- Kvalitetsregistret och processarbetet uppmärksammade lågt deltagande i nordöstra stadsdelarna. Detta 
inspirerade till Ta med en vän projektet. Erfarenheterna har spritts till andra områden med särskilda 
satsningar i samband med Cellprovsveckan i april 2013. (Kvalitetsregisterdata, eget deltagande i 
insatserna) 
- Utvidgningen av Cytburken har lett till bättre överblick av tidigare prover hos patienter som utreds 
här för avvikande prover (allmänt omvittnat av regionens gynekologer) 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Ej helt relevant för denna process men i Göteborgsområdet svarar SU för komplicerade behandlingar 
av dysplasi i narkos samt tillsammans med Kungshöjds gynmottagning utredning av atypiskt cellprov 
hos gravida. 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Finns i delar av regionen. Planeras i Göteborg. 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Ja, barnmorskor står för större delen av uppföljningen på gynekologmottagningar efter behandling av 
dysplasi samt hela långtidsuppföljningen 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Ej aktuellt 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Behov av fortsatt utbildning av kolposkopister samt kontinuerlig vidareutbilding och återkoppling. Vi 
har tagit ett stort ansvar för detta genom utbildningsinsatser. Dito i hög grad för barnmorskornas 
provtagning 
Har inte överblick över laboratorieverksamheten, men det är en tydligt brist efter pensionsavgång av 
kvalificerad cytolog vid universitetskliniken, likaså gyn/cervixpatolog. Vi har på nationell nivå engagerat 
oss i utbildningsfrågor för cytodiagnostiker 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Kolposkopister och cytodiagnostiker och okänd utsträckning patologer.  
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5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Ej aktuellt 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Vi är drivande i ett nationellt projekt där screenade kvinnor värderar kvalitén i provtagning och 
bemötandet vid barnmorskemottagning. Pilotprojekt har genoförts under hösten 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Resultaten redovisas nästa vecka och förväntas resultera i en nationell utrullning av detta projekt 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Två artiklar publicerade under året i International Journal of Cancer med redovisning av den regionala 
Rödrockstudien (deltagande i gynekologisk cellprovskontroll). Kunskaperna har fått direkt betydelse för 
de åtgärder som föreslås i vårdprogrammet. 
En artikel accepterad för publikation i BMJ (publiceras inom kort) om cancerinsjuknande hos kvinnor 
som tidigare behandlats för CIN3. Även denna kunskap har varit avgörande för vårdprogramarbetet. 
En artikel publicerad i Acta Obstetricia et Gynecologica) om provtagning vid dysplasi under graviditet 
som varit avgörande för denna del av det nya regionala vårdprogrammet 
ScreenFee - randomiserad kontrollerad studie över betydelsen av avgift i deltagandet i gynekologisk 
cellprovskontroll (Genomförd, ej sammanställd) 
Cohortstudie över effekt på deltagande av införande av web-baserad ombokning i Västra 
Götalandregionen (Planerad, etikprövningstillstånd beviljat) 
Betydelsen av peroperativt borstprov för värdering av behovet av rekonisering (Planerad, 
etikprövningstillstånd beviljat) 
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Cervixcancer 
Marie Swahn, Pär Hellberg 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit 
kopplade till målen för processen 
Processägarna har v 36 2013 genomfört sin årligen återkommande turne till regionens samtliga 
kvinnokliniker. Deltog gjorde också medarbetare ifrån RCC väst. Under en heldag per kvinnoklinik 
diskuterades klinikens resultat, problem, förändringar och framtida möjligheter. De lokala 
processägarna deltog och, på de flesta kliniker, verksamhetschef, sjuksköterskor och sekreterare.  
Karin Bergmark, Marie Swahn, Ann-Charlotte Waldenström och Pär Hellberg har utgjort en 
arbetsgrupp för att utforma Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) efter tidigare förarbete 
tillsammans med lokala processägare på kvinnoklinikerna i regionens. Detta arbete påbörjades för 
snart två år sedan. 
Det läggs ner mycket arbete på alla enheter i regionen för att registrera i kvalitetsregistret INCA, en 
förutsättning för att kunna följa resultat främst vad gäller ledtider, men så småningom också vad 
gäller komplikationer och överlevnad. Täckningsgraden är utmärkt i regionen i dess helhet. 
Processägarna har föreläst under en utbildningsdag för INCA ansvariga sekreterare i regionen, 
detta som ett led i kvalitetsförbättring. 
Processägarna har deltagit i manifestationen Globathon 29/9 i Göteborg, ett varldsomspännande 
arrangemang för att informara allmänheten om genekologisk cancer.() 
 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
Vecka 36 i samband med gyncancer den årligt återkommande gyncancer turnén gick vi igenom det 
förslag vi har till riktlinjer och har efter det gjort en del ändringar. En viktig del då vi träffar de som 
arbetar med gyncancer i regionen är att kunna återkoppla från respektive enhet vad som fungerar 
bra och även vad som behöver förbättras.(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer 
och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Henrik Leonardt röntgenolog på Sahlgrenska som deltar i processen vad gäller utveckling av 
regionala medicinska riktlinjer har genomför standardisering av protokoll för Magnet Röntgen vid 
lokalt avancerad cervixcancer. Detta för att resultaten kan användas inför stålbehandling 
oberoende var undersökningen utförts i regionen. 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett 
medicinskt kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Patologikonferenser sker nu veckovis istället för, som tidigare, var annan vecka. Detta medför en 
tidsmässig förbättring för patienternas väg genom processen. Vi har regelbundna 
förbättringsmöten med representanter ifrån JK, KK och patologin. 
JK har sett över sitt processflöde vad gäller utredande undersökningar och tiden till 
behandlingsstart har kunnat förbättras. En namngiven undersköterska bevakar patientens 
utrednings-och planeringsväg. 
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3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Nivåstruktureringen vad gäller cervixcancer är sedan länge klar med diagnostik och utredning på 
alla regionens sjukhus och även behandling av mycket tidiga stadier men remittering av de 
patienter som har behov av mer radikal kirurgi eller strålbehandling. 
I de nya regionala riktlinjerna finns detaljerad information om diagnostik och utredning,bl.a. i form 
av ett flödesschema. 
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Multidisciplinära terapikonferenser finns på Sahlgrenska och många av de som tas upp för 
bedömning där kommer från regionen. Terapikonferenserna sker 1 gång per vecka och närvarande 
är representanter för gynekologisk tumörkirurgi, gynekologisk onkologi, radiologi samt patologi. 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Inom vården av cervixcancer finns det inte någon sjuksköterskebaserad uppföljningsmottagning. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Patienterna tillfrågas om de vill ha kuratorskontakt vilket många vill ha men inte alla. På JKSU/SS 
finns också möjlighet till rehabiliterande samtal med psykolog och psykoterapeut 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Vad gäller diagnostik och behandling är det samma personer som gör det som tar hand om 
gynekologisk cancer generellt och där återväxten av gynekologer varierar beroende på vilket 
sjukhus vi talar om. Generellt är det snarare brist än överskott. 
Det är sedan åtskilliga år en uttalad brist på gynekologiska onkologer, någon förbättring är ej i 
sikte. Socialstyrelsens utredning angående möjligheten att bli gynonkolog med också gynekologi 
som bas specialitet tycks tyvärr ha avstannat. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Väl fungerande kompetens inom Kvinnosjukvården både öppen och sluten vård, röntgen, 
patologi, operation, strålning och psykosocialt omhändertagande inkluderande kuratorer och ibland 
psykologer. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
I Varberg, Skövde, Halmstad och på NÄL finns det kontaktsjuksköterskor sedan länge övriga 
enheter arbetar med att få det att fungera. 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Patienterna får en individuell planering och i denna mening en vårdplan, men inte om man 
definierar det som en skriftlig behandlingsöversikt med datum för olika aktiviteter inlagda. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Nej 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
- 
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7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Deltagande i Shape studien planeras. En internationell studie där man på tidiga cervixcancrar (< 
2cm) randomiserar mellan enkel och radikal kirurgi. 
Går igenom resultaten onkologiskt och obstetriskt vad gäller de patienter som opererats för 
cervixcancer med fertilitetsbevarande kirurgi.  
På strålbehandlingsenheten JK SU/SS pågår ett intensivt utvecklingsarbete med nya tekniker för 
radioterapin. Dessa förändringar kommer att leda till bibehållen eller ökad möjlighet till 
sjukdomsbot samt minskning av strålbehandlingsrelaterade biverkningar 
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CNS-tumörer (primära intrakraniella och intraspinala tumörer) 
Marie Sjögren 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
• Regionala processgruppsmöten vid sammanlagt 4 heldagar under året. Vi har fokuserat på ny 

patientpärm (se punkt 2) samt kartläggning av processen med fokusområden som vi arbetat 
vidare med:  

o Ledtid operationsstart – start av strålbehandling 
o Rutiner för överrapportering mellan vårdgivare 

• Deltagit i nationella möten om kvalitetsregistret inkl framtagandet av ny nationell 
uppföljningsblankett. 

• PRÄ har haft föreläsning/presentation om processarbetet och CNS-tumörverksamheten vid flera 
tillfällen vilket förhoppningsvis bidrar till ökad kunskapsspridning och fokus på dessa frågor. 
Detta har skett bla vid: 

o Kurs i förbättringsarbete för ST-läk i regionen jan 2013 
o Neurodagen SU/Sahlgrenska juni 2013 
o Nationella hjärntumörsdagarna (dagen för pat och närstående) 
o Kvalitetsmässan 21 nov (som delpresentation i Ingvar Johanssons kurs om processarbete) 
o Rundresa i regionen för dialog om lokalt och regionalt processarbete; Kungälv, Borås, 

NÄL, SkaS (Skövde+Lidköping), Varberg (sistnämnda planeras 5/12) 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
• Processgruppens arbete med ledtiden op-datum till start av strålbehandling har lett till förbättrad 

rutin med förbokad onkologtid till de pat som opereras för högmalign tumör (infört i klinisk 
praxis from 20/11-13).  

• Deltagande i nationellt kvalitetsregisterarbete - färdigställande av uppföljningsblankett som 
möjliggör långsiktig kvalitetsuppföljning 

• Uppföljning och fokus på kontaktsjuksköterskefunktionen, där det nu förefaller som att 
kontaktsjuksköterska kommer att införas på flera av de sjukhus där funktionen hittills har saknats.  

• En ny patientpärm med informationsmaterial som kan skräddarsys utifrån patientens diagnos och 
aktuella situation/behov har tagits fram tillsammans med patientföreningens företrädare.  

 
Sammantaget hoppas och tror jag att allt ovanstående resulterar i direkt patientnytta med bättre 
information och förutsägbarhet samt ökad trygghet under vårdförloppet.  
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
• I nuläget ses inget behov av ytterligare nivåstrukturering eller förändrad ansvarsfördelning. För 

beskrivning av dagens nivåstrukturering och planer, se tidigare dokument i ärendet under 2013, 
”Arbetsfördelning i cancervården”.  
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• MDT-konferens (SU/Sahlgrenska, tar emot remisser från hela regionen) finns etablerad sedan 
snart 20 år tillbaka enligt välfungerande rutin.  

• Kontaktsjuksköterskefunktion finns etablerad på flera håll och verkar glädjande nog vara i 
uppstart på de ställen där det hittills saknats. Uppföljning med besök och/eller telefonkontakt 
utifrån pats/närståendes behov och önskemål. Tillgång till kurator finns, hur och i vilken 
utsträckning denna kompetens tas tillvara på resp lokalsjukhus är ytterst en fråga för dessa 
verksamheter.   

 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
• Nya kontaktsjuksköterskor kommer nu i delar av regionen, och kan behöva utbildning och 

kontaktnät.  
 

Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
• Processgruppen är i dagsläget multidisciplinär, tvärprofessionell och med bred regional 

representation. Nära samarbete finns med patientföreningen (tex i framtagande av ny 
patientpärm under 2013, se punkt 2).  

 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
• SU/Sahlgrenska och SkaS/Skövde har kontaktsjuksköterska sedan många år. På SU/Sahlgrenska 

behöver funktionen dock utvidgas till att omfatta även alla pat med lågmalign tumör som så 
önskar.  

• Borås och NÄL har långt gångna planer på att införa kontaktsjuksköterska (lämplig person är 
utsedd och uppstart planeras inom kort). Även i Lidköping rapporteras kontaktsjuksköterska vara 
på gång.  

• Kungälv har ingen kontaktsjuksköterska, men försöker i nuläget att lösa tillgänglighetsfrågan 
genom direktnummer till sekreterare och snar kontakt med PAL vid behov (i regel samma dag).  

 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
• Den nya patientpärmen är en variant av individuell vårdplan och kan vid behov kompletteras 

med lokala dokument.  
 

6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
• Ja, patientföreningens ordförande var aktiv deltagare i framtagandet av den nya patientpärmen 

och han var i sin tur i kontinuerlig kontakt med övriga medlemmar i patientföreningen under 
detta arbete.  

 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
• Ny patientpärm (som även riktar sig till närstående) 2013, med möjlighet att skräddarsy 

informationsmaterial utifrån patientens diagnos och aktuella behov.  
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
• Ett omfattande forskningsprojekt om högmaligna astrocytom (glioblastoma multiforme) drivs av 

neurokirurg Bertil Rydenhag SU/Sahlgrenska. Både medicinska resultat och omvårdnadsaspekter 
följs upp. 
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Corpuscancer  
Marie Swahn, Janusz Marcickiewicz 
	  
Vårdprogramarbete 
Ett nytt regionalt vårdprogram för corpuscancer har tagits fram under 2012 och har presenterats av undertecknade för 
Sektorsrådet den 22/1-13, PPR den 22/3-13 och Samverkansnämnden den 31/5-13. 
 
I vårdprogrammet beskrivs hur utredning, behandling och uppföljning av aktuella patienter bör ske 
baserat på bästa tillgängliga kunskap. Vårdprogrammet skall vara ett arbetsredskap för främst 
gynekologer, gynonkologer, patologer och radiologer. 
 

Vårdprogrammet innebär flera förändringar av nuvarande vårdpraxis. Patienterna delas preoperativt in i 
två grupper, högrisk och lågrisk. Kirurgisk behandling av patienter med hög risk föreslås koncentreras 
till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För att skapa kapacitet för dessa behandlingar på sjukhuset 
föreslås patienter med låg risk, som behöver kirurgisk behandling, erbjudas detta vid kvinnoklinikerna 
utanför SU. Det nya vårdprogrammet innebär att endast 20 – 30 procent av patienterna med hög risk 
behöver genomgå strålbehandling jämfört med nuvarande praxis. Det frigör strålbehandlingstid som 
kan användas för andra patientgrupper. Den nuvarande diagnosmetoden fraktionerad abrasio föreslås 
nästan helt ersättas av endometriebiopsi, vilket frigör operationstid och vårddagar på berörda sjukhus i 
regionen. Dessa effekter av det nya vårdprogrammet beskrivs närmare i den regionala 
konsekvensbeskrivningen. 
 
Vårdprogrammet fastställdes av Hälso- och Sjukvårdsdirektör den 21/10-13 och började användas från 
och med den 1 november 2013. 
 

Ett arbete för nya Vårdprogram om Uterussarkom har påbörjats under 2013 och VP gruppen har haft 
nio gemensamma möten. Vårdprogrammet för uterussarkom förväntas vara klart innan årsskifte. 
 

Processarbete 
Vad gäller corpuscancer-processen har ledtider tagits fram delvis ifrån det regionala kvalitetsregistret för  
corpuscancer, och delvis ifrån det nationella registret INCA.  
Uppgifter från cancerregistret användes för att säkerställa antalet fall.  Olika mätetal såsom ledtid från 
diagnos till operation, från operation till start av medicinsk onkologisk behandling och överlevnad i 
olika åldrar och stadier har tagits fram. Dessa ledtider samt överlevnadsstatistik har tagits fram för hela 
VGR men också för respektive sjukhus och dess upptagningsområde såsom NU-sjukvården, SKAS, 
SU, SÄS och norra Halland.  
 
Under 2-6 september 2013  presenterades corpuscancer-processen tillsammans med cervixcancer- och 
ovarialcancerprocessen vid besök på de olika sjukhusen som NÄL, Kärnsjukhuset i Skövde, Borås 
lasarett och Hallands sjukhus Varberg med representanter från Varberg och Halmstad. 
På Sahlgrenska sjukhuset deltog representanter ifrån såväl KK som JK. Inbjudna från respektive enhet 
var alla personalkategorier.En djupare presentation och diskussion om respektive enhets mätetal 
utfördes på eftermiddagen vid besöket, med en mindre grupp personer från enheten bestående av de 
lokala processägarna och specialutsedda onkologisjuksköterskor. 
En skriftlig rapport ifrån denna turne har färdigställts och kommer att sändas till mötenas 
deltagare,verksamhetschefer mfl. Rapporten kommer också förhoppningsvis att presenteras för 
sektorsrådet i gynekologi och för tumörrådet. 
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Mål och mätetal/kvalitetsregister 
Täckningsgraden i det nationella kvalitetsregistret för corpuscancer i INCA ligger i VGR och Halland på närmare 100 
%. Data kan därmed uthämtas och analyseras samt följas för att studera cancer-processen och förbättra vården för den 
enskilda kvinnan som drabbas av corpuscancer. 
Mätetal har tagits fram i corpuscancer-registret med hjälp av statistiker från RCC, där de mest 
patientnära mätetalen beskrivs som ledtiden från diagnos till primär operation och ledtiden från 
operation till start av onkologisk behandling samt överlevnadsstatistik. Ytterligare två kvalitetsfaktorer 
har tagits fram för hela regionen och det är andelen laparoskopiska operationer samt andelen preparat 
som eftergranskats av referenspatolog. 
  
Den optimala ledtiden från diagnos till operation har beskrivits som 21 dagar och enligt den statistik 
som är framtagen via INCA och det regionala kvalitetsregistret ligger VGR på 26 dagar. Skillnaderna 
mellan olika sjukhus är stora och mediantiden ligger mellan 15 till 32 dagar. Denna ledtid har redan 
förbättras med 5 dagar i jämförelse med föregående år tack vore en tydligare vårdprocess och bättre 
operationsplanering. 
 
Betydelsen av korta ledtider för överlevnaden i corpuscancer är inte lika tydligt klarlagd som vid t.ex. 
ovarialcancer. Vid preliminär analys av data från 4 500 patienter i det regionala vårdprogrammet ser vi 
överraskande något sämre överlevnad om operationen gjordes inom 2 veckor från diagnos i jämförelse 
med patienter som väntade längre. Data är under mera detaljerad analys och förhoppningsviss kommer 
vi att kunna förklara fyndet. 
Andelen operationspreparat som granskades av referenspatolog är högt (kring 90%) och detta mätetal 
kommer att följas i den fortsatta corpuscancer-processen. 
 
Corpuscancer har en generellt hög femårsöverlevnad. Vid våra egna analyser på den totala 
femårsöverlevnaden under åren 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009 för VGR och norra Halland ligger 
den på 83, 86 och 83,9%.  Skillnader mellan sjukhusen är dock stora (79 mot 92%) och det finns stor 
förbättringspotential. 
 
Sammanhang 
Corpuscancerprocessen hanterar i första hand kvinnor som drabbats av en sjukdom som i många fall ger ganska tidiga 
och specifika symtom (postmenopausal blödning) och som i majoriteten diagnostiseras i tidigt stadium med god överlevnad. 
Det finns hittills idag inga kända specifika tumörmarkörer för corpuscancer och därmed kan dessvärre inte screening eller 
prevention utföras. Det finns 2 distinkta typer av endometriecancer där typ 1 har en mycket bra överlevnad (90%) 
medan överlevnaden vid typ 2 ligger på ca. 40%. Mer extensiv kirurgi vid typ 2 tumörer kommer 
förhoppningviss att leda till en förbättrad överlevnad. Den sekundära vinsten av en utvidgad operation 
är möjlighet till att avstå från en extern strålbehandling vid negativa körtlar och på detta sätt minska 
förekomsten av alvarliga komplikationer. 
 
Corpuscancer-processen startar i dagsläget vid misstänkt eller konstaterad diagnos till avslutande av 
primärbehandling. Syftet med corpuscancer-processen är att försöka förbättra för den enskilda 
drabbade kvinnan med kortare ledtider, smidig och adekvat handläggning med den mest optimala 
behandling för individen för att som mål att förbättra överlevnaden. Därutöver önskar processen 
synliggöra eventuella skillnader eller svagheter i regionen så att alla kvinnor som drabbas av 
corpuscancer i regionen behandlas och omhändertas optimalt. 
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Processens utveckling under 2013 
 

Processen har bland annat synliggjort de specifika ledtiderna för varje enskilt sjukhusområde i regionen 
och på så vis har förbättringsarbetet påbörjats under 2013. Besök har utförts på varje enskilt sjukhus 
och samtal och diskussioner har förts angående överlevnad och ledtider på respektive enhet. Exempel-
vis har förbättringar genomförts såsom att remisser till gynonkologen på Jubileumskliniken på SU/SS 
börjat faxas istället för att postas brevledes för att förkorta ledtiden från diagnos till start av kemoterapi.  
Patientföreningen Gynsam för de gynekologiska cancerformerna och lokalavdelningen Ada och Beda 
har besökts och informerats om cancerprocessen. Gynsam patientförening kommer att tillfrågas om en 
möjlig representation vid vårdprogramarbete. 
Kontakt med öppenvårdsgynekologer har tagits och informationen om vikten att vid misstänkt cancer 
skicka PAD prov till snabbsvar har påpekats. Ett möte med samtliga öppenvårdsgynekologer planers 
den 31/1-14. 
Ett omfattande informationsarbete har också utförts för att implementera de nya nationella 
rekommendationerna om laparoskopisk istället för öppen teknik vid hysterektomi. En stor del av 
patienter på vissa sjukhus opereras med robotassisterad laparoskopisk teknik med minskad 
komplikationsfrekvens som följd och mycket bättre och snabbare rehabilitering.  
 

Styrkor 

Ett nytt regionalt vårdprogram är utarbetat och konsensus bland läkarkollegiet i regionen har nåtts. De 
lokala processägarna är tillsammans med sin personal på de respektive enheterna dedikerade och 
motiverade att förbättra corpus cancerprocessen. Kommunikation är mycket viktig och den fungerar i 
dagsläget väl 
 
Svagheter 

Registreringen i INCA är en mycket viktig del i processen och grunden för att lyckas och förändra 
processen, men kräver samtidigt mycket arbete för de lokala processägarna och enskilda läkare. På vissa 
enheter i regionen är de lokala processägarna kraftigt belastade och börjar svikta i sin registrering. 
Sektorsrådet i Gynekologi i VGR kommer att informeras om problemet för att synliggöra skillnader i 
hanteringen av INCA och processen. Tidsbrist och ekonomistyrning kan göra det svårt för lokala 
processägare att delta i vårdprogramarbete i den utsträckning som krävs för snabbt och effektivt 
färdigställande av det regionala programmet. 
 
Möjligheter  

Corpus cancer processen möjliggör att man enkelt kan belysa skillnader inom regionen i hanteringen av 
patienter och därmed ge återkoppling till de olika enheterna om deras hantering och om möjligt 
optimera handläggningen för alla kvinnor med i VGR och Halland.  
 
Hot 

Den ekonomiska styrningen av sjukvården idag får anses som ett hot mot varje cancerprocess då 
föreslagna förändringar måste gå igenom en genomträngande granskning och efter beslutsfattning 
därefter följas ner i linjeorganisationerna och budgetar justeras. Ett kontinuerligt fortlöpande 
revideringsarbete av varje process bör genomföras och möjligheten att snabbt förändra kan bli svåra då 
resurser är låsta inom fasta budgetar. Detta ser undertecknade som ett stort och reellt hot mot 
cancerprocessarbetet.
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CUP/Okänd primärtumör 
Gunnar Lengstrand 
	  
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter 
• Arrangerat och deltagit i 3 processgruppsmöten.   
• Deltagit i 4 processägarseminarier 
• Föreläst om Okänd primärtumör i Kungälv, Alingsås, KSS samt Östra sjukhuset. Möte ang PET-

verksamheten i kommande Bildhuset Sahlgrenska. 
• Möte med verksamhetsledningen Jubileumskliniken 
• Möte med områdesledningen Sahlgrenska 
• Färdigställt regional medicinsk riktlinje samt regional konsekvensbeskrivning, skall upp till 

program- prioriteringsrådet 
Alla dessa aktiviteter är del av processens viktigaste mål – Att skapa en ny och tydligare struktur för 
omhändertagande av patienter med okänd primärtumör i regionen. 
 
2. Resultat av arbete 
Utvecklingsarbete pågår på de flesta sjukhus i regionen och där man kommit längst är NU-sjukvården.  
I nuläget avvaktar flera vad bedömningen blir vid diskussionen på program-och prioriteringsrådet.  
Bedömningen är dock att det redan skett en förändring bara av att diskussionen kommit igång och 
utifrån det budskap som förs ut via föreläsningar på de olika klinikerna 
 
3. Arbetsfördelning 
Målet är att processgruppen skall bestå av representanter för alla de olika sjukhusen i regionen. 
Dessvärre har vi ännu inte fått någon representant för Kungälv eller Alingsås. Vi har ej heller fått någon 
representant för patologin. Detta är dessvärre ett stort hinder för framgång i processarbetet då arbetet 
med strukturförändringen måste ske med hjälp av en lokal representant. Vi har även försökt få med 
(kontakt)sjuksköterskerepresentanter i gruppen men detta har endast lyckats vad gäller Sahlgrenska och 
SÄS.  
Arbetet pågår med att få igång en multidisciplinär regional konferens men är ännu ej klart.  
 
4. Kompetensförsörjning 
Stort behov av intresserade kollegor i regionen som kan driva de lokala processerna. Även behov av 
intresserad patolog, i nuläget finns dels ingen i processgruppen och inte heller någon patolog som är 
specifikt intresserad av ämnet vilket skulle vara önskvärt. Behov av utbildning av många olika kliniker i 
regionen då det ju inte är någon specifik klinik som handlägger dessa patienter. 
 
5.  Kontaktsjuksköterska 
I det förslag som ligger för strukturförändring så baseras detta på att det skall finnas en lokal CUP-
enhet på varje sjukhus bestående av en läkare och en kontaktsjuksköterska och där det i första hand är 
den senare som har ett samordnande ansvar. 
 
6. Patientmedverkan 
Ett par försök är gjort med personliga kontakter att få en patient- alt anhörigrepresentant till gruppen 
men hittills ingen respons.  
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7. Forskning och innovation 
Under 2012 gjordes en genomgång av alla patienter med CUP som remitterats till Jubileumskliniken 
avseende utredningstid, behandling mm. Genomförd av med stud Simon Askland och med mig som 
handledare 
I övrigt ingen forskning på gång. Ser dock den planerade strukturändringen som en innovation som 
avviker från det nuvarande. 
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Endokrina buktumörer och buksarkom 
Bo Wängberg 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
”Endokrina buktumörer och buksarkom” är en ny process som introducerades först under våren 2013. 
Den omfattar flera olika tumörtyper som dock har gemensamma egenskaper med avseende på vilken 
typ av resurser som krävs för att patienterna skall få rätt omhändertagande. I processen inkluderas 
neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanal och pankreas, binjuretumörer samt sarkom i bukhåla och 
retroperitoneum. 
Sjukdomarna är ovanliga och såväl utredning som behandling är ibland komplex vilket ställer stora krav 
på etablerade samarbetsvägar inom regionen. Målet är att utarbeta/förbättra regionala 
rekommendationer för utredning och behandling. En tydlig nivåstruktur skall garantera optimalt 
omhändertagande så nära patientens bostadsort som möjligt. 
Undertecknad är ordförande i den nationella planeringsgruppen för endokrina buktumörer som har 
haft två sammanträden under 2013 med syfte att stärka och samordna den svenska utvecklingen inom 
detta fält. 
 
a/ Neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanal och pankreas (GEP-NET) 
Den nationella planeringsgruppen har initierat ett vårdprogramarbete för dessa diagnosgrupper vilket 
bedrivits under de senaste åren. Arbetet har nu resulterat i ett nationellt vårdprogram som under året 
varit ute för remiss och beräknas bli officiellt under våren 2014. Till vårdprogrammet knyts ett INCA-
baserat register som nu är under utarbetande. Arbetet bedrivs i samarbete med Regionala cancercentrum 
i samverkan. En regional tillämpning av vårdprogrammet har påbörjats och ett första, regionalt 
informationsmöte är sammankallat till januari 2014. 
 
b/Binjuretumörer 
Denna grupp utgörs av såväl maligna som benigna tumörer vilka kan vara hormonproducerande. 
Identifieringen av malign tumör är ofta svår, även efter mikroskopisk undersökning. 
Omhändertagandet av patienter med maligna och benigna tumörer är därför ofta initialt likartat. 
Accidentella fynd av binjuretumörer (adrenala incidentalom) vid CT/MR är vanligt och det är viktigt att 
selektera de tumörer som kan vara maligna och/eller hormonproducerande. I regionen har flera 
publicerade studier av detta genomförts som har givit ny kunskap genom populationsbaserade studier. 
Dessa har bidragit till en nyligen genomförd revidering av de nationella rekommendationerna för 
omhändertagande av patienter med adrenalt incidentalom. 
Alla patienter som opereras för binjuretumörer registreras i ett kvalitetsregister: Scandinavian Quality 
Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery. 
 
c/Sarkom i bukhåla och retroperitoneum 
Under året har ett intensivt arbete bedrivits i SKLs regi kring nationell nivåstrukturering av dessa 
patientgrupper och jag har representerat regionen i detta. Arbetet resulterade i ett utlåtande med förslag 
bl.a. om att retroperitoneala sarkom skall opereras vid högst tre sjukhus i landet. Utlåtandet lägger 
också stor vikt vid arbetet på regionalt sarkomcentrum. Sakkunnigutlåtandet har nu gått till RCC i 
samverkan och de tar ställning till den vidare handläggningen vilket i nästa steg innebär en avstämning 
med huvudmännen i respektive region.  

Registrering sker i INCA-baserat kvalitetsregister. 
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2. Resultat av arbete  
Vårdprocessarbetet påbörjades under våren 2013.  
Det regionala arbetet har i första hand inriktats på probleminventering och utarbetandet av 
vårdprogram med aktivering av registerfunktioner förankrade på regionens sjukhus. Vårdprogrammen 
kommer att definiera nivåstrukturen för omhändertagandet av dessa patientgrupper. Under våren 2014 
kommer sjukhusen ute i regionen att involveras med lokal anpassning till vårdprogram och fortbildning.  
På nationell nivå har jag deltagit aktivt i SKLs översyn avseende nationell nivåstrukturering av 
buksarkom. Arbetet har resulterat i ett sakkunnigutlåtande som nu bearbetas av huvudmännen. 
Dessutom har jag deltagit i framtagandet av nya nationella vårdprogram för GEP-NET och 
binjuretumörer. 
 
3. Arbetsfördelning 
Arbetet bedrivs än så länge främst på Sahlgrenska sjukhuset där multidisciplinär terapikonferens 
etablerats. Videouppkoppling till regionens sjukhus saknas ännu varför kommunikation mellan de olika 
sjukhusen fortfarande sker per telefon/brev. Under våren 2014 beräknas videokonferenser med övriga 
sjukhus kunna upprättas. 
På Sahlgrenska finns sköterskemottagning som medger uppföljning på mottagningen eller per telefon 
vid behov. 
En specialintresserad dietist deltager vid behov i samband med mottagningsbesök och erbjuder 
kontinuerlig uppföljning via dietist på SU eller lokalt sjukhus.  
 
4. Kompetensförsörjning 
För närvarande är återväxten av specialistläkare med kirurgisk erfarenhet av dessa sjukdomar mycket 
ringa med undantag av Sahlgrenska sjukhuset. Flera pensionsavgångar väntas de närmaste åren vilket 
förväntas ge problem på sjukhusen utanför Göteborg.  
Behandlingen innebär ofta en kombination av kirurgiska och onkologiska åtgärder. Tillgången till 
onkologer med denna inriktning är ytterst begränsad inom hela vår region. 
Korrekt behandling kräver snabb och korrekt diagnostik och för närvarande föreligger brist i första 
hand på patologer med erfarenhet av dessa speciella sjukdomar. 
För att tillgodose patienternas behov krävs också i första hand sjuksköterskor och dietister med 
specialkunskaper och intresse. 
Det föreligger således ett mycket stort behov av utbildning av kirurger, onkologer, patologer, 
sjuksköterskor och dietister med kunskap och erfarenhet av dessa tumörtyper. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Kontaktsjuksköterskefunktionen är ej etablerad för dessa patientgrupper. Diskussioner med 
verksamhets- områdesledning har ännu inte givit resultat. Omorganisationer och besparingskrav har i 
vissa fall minskat förutsättningarna för en rimlig kontaktsköterskefunktion. 
 
6. Patientmedverkan 
Patientorganisationer har medverkat i vårdprogramarbetet för GEP-NET. Välbesökta 
informations/diskussionsdagar för patienter och anhöriga har arrangerats i Göteborg för regionens 
invånare. En ny sådan planeras till våren 2014. 
 
7. Forskning och innovation 
Vid Sahlgrenska akademin finns sedan länge flera kliniska och prekliniska forskningslinjer etablerade 
med inriktning mot GEP-NET, binjuretumörer och sarkom. För närvarande finns två kliniska 
doktorander registrerade. Arbete sker också i forskningsnätverk involverande Sahlgrenska 
Cancercentrum, Genomics Core facility, Patologi, Radiofysik och Chalmers. 
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Esofaguscancer 
Ulrika Smedh  
	  
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter:  
Lokalt:  
• Dialogmöten med områdeschefer SU vars verksamhet ingår i processen:   

Anne Ohlmarker (område 2, radiologi) och linjechef.   
Dialogmöten med Per Karlsson (område 5, kirurgi) och linjechef.  

 
• Dialogmöten med kirurgklinikerna och i processen involverade medarbetare: 

 Kirurgkliniken SÄS 
 Kirurgkliniken Kungälv Sjukhus 
• Dialogmöte onkologer esofaguscancer-ventrikelcancer rörande Siewert I-II (-III). 

 
Regionalt: 

• Regionalt Nätverk för kontaktsjuksköterskor startat. Arbete med aktiva överlämningar. 
• Regionala koordinatorer för utredning av sjukdomen identifierade. 

 
• Arbete med patientinformation. 

 
Nationellt:  

• Medverkan i styrgruppen för Nationell Nivåstrukturering av esofaguscancer. 
 
Kvalitetsregister: 

• Internrevision av regionalt kvalitetsregister 2010-2013 gjord. 
 
Vårdprogram:  

• Arbete med regionala riktlinjer påbörjat. 
 
2. Resultat av arbete: 
PROGRES: mottagning för staging vid nyupptäckt cancer: Projektet har permanentats i januari 2013 till 
en fast mottagning.  
 
Regionala vårdprogram-riktlinjer: Arbetet pågår. 
 
Förändringar i rekommendationer för utredning/staging. PET-CT ; endoskopins innehåll, kvalitet. 
 
Patientinformation:  
Informationsbroschyrer till patienter och anhöriga utformad, under processning:   

I: om sjukdomen och dess utredning; och II: om behandling av esofaguscancer. Till den läggs 
Individuell Vårdplan in i uppdaterad version.  

 
Resultat ur ett patientperspektiv och medicinskt kvalitets- och säkerhetsperspektiv:  
Förtydligande av vem som är patientens fasta vårdkontakt genom införande av kontaktsjuksköterska 
som journalförs.  
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Aktiva överlämningar, säkrar att informationöverföring tryggas.  
Förbättrad information till patienter genom standardiserad broschyr. (distribueras under 2014) 
Förbättring av Skriftlig Individuell Vårdplan till patienten.(distribueras under 2014) 
 
Övriga utvecklingsarbeten som påbörjats 2013: inga pågående.  
 
3. Arbetsfördelning: 
Nivåstrukturering:  
Redan genomförd.  
• Utredning, staging, länssjukhus, länsdelssjukhus, Universitetsklinik.  
• MDT-konferens, kirurgi: Universitetsklinik 
• Onkologi: Länssjukhus, länsdelssjukhus, Universitetsklink. 
• Eftervård: Universitetsklinik, Länssjukhus, länsdelssjukhus 
• Uppföljning: Universitetsklinik, Länssjukhus, länsdelssjukhus 
• Palliativ vård: Universitetsklinik- (egna patienter ffa), Länssjukhus,   länsdelssjukhus 

 
MDT konferenser:  
• Implementerat för flera år sedan, Regional konferens. 

 
Sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar:  
• Inga organiserade, vid behovskontakt genom kontaktsjuksköterska. Gemensam och separat 

dietistuppföljning.  
 
Kuratorskontakt: Alla patienter erbjuds kontaktuppgifter till kurator. 
 
4. Kompetensförsörjning 
 I nuläget acceptabel, brist på urogastroradiologer. 
 
5. KSSK 
Nätverk av KSSK bildat och arbete pågår. Inventering av hur väl det når ut till patienterna kommer att 
göras. 
 
6. Patientmedverkan 
Patientförening saknas och representation därför svår att få med en patientgrupp där sjukdomen 
drabbar mycket hårt.  
 
7. Forskning och innovation 
Projekt pågår inom 5 områden: Precancerös forskning, Preoperativ staging, Nutrition/anorexi-kakexi 
och rehabilitering efter stor kirurgi och vid progressiv sjukdom, Livskvalitet och dysfagi, Indikatorer 
och Tumörmarkörer för att triagera patienter till neoadjuvans. 
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Huvud- och halscancer  
Martin Beran, Jan Nyman 
 
Utöver vårdprocessen inom VSR arbetar vi nationellt med: 
• Svenskt kvalitetsregister för Huvud- och halscancer (SweHNCR) 
• Utveckling av Nationellt vårdprogram för Huvud- och halscancer. 
• Väntetider i cancervården, SoS och Öppna Jämförelser, SKL 

 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter  
Vårdprocessgruppen har under året haft två möten den 31 maj och 29 november. 
Dialogmöten nr 2 som uppföljning av det tidigare mötet har skett vid följande tillfällen:  
• ÖNH-SU den 22 mars 
• ÖNH-SÄS den 11 april 
• ÖNH-SKAS den 25 april 
• JK-SU den 29 april 
• ÖNH-Halland den 8 maj  
• ÖNH-NU den 21 maj 

Följande agenda har följts vid mötena 
• Presentation av ledtider 
• Struktur för vårdprocessen HH-cancer inom VGR 
• Föregående dialogmöte 
• Genomförda förbättringar 
• Planerade förbättringar 
• Diskussion 

 
Vi har deltagit i samtliga processmöten och internat under året. Vi deltog dessutom i mötet avseende 
cancerstrategier i Stockholm 12 februari samt Socialstyrelsens platsbesök den 9 september. 
 
Utveckling av Nationellt vårdprogram och Svenskt kvalitetsregister för Huvud- och halscancer 
(SweHNCR)  
Mycket av vår tid under året har lagts ner på att utveckla ett nationellt vårdprogram för huvud- och 
halscancer där vi båda medverkar aktivt. Detta blir det första nationella vårdprogrammet någonsin för 
denna patientgrupp. Ett första utkast 1.0 har utarbetats och utkast 2.0 skall vara klart för ny diskussion i 
vårdprogramgruppen i februari 2014. 
Vårt kvalitetsregister SweHNCR presenterades i form av en nationell webbföreläsning för ÖNH-
specialiteten den 31 januari. 
 
Väntetider i cancervården 
Vårt kvalitetsregister (SweHNCR) har deltagit aktivt i de rapporter angående ”väntetid i cancervården” 
som Socialstyrelsen tagit fram 2010, 2012, 2013. Utöver det deltar vi sedan flera år tillbaka i Öppna 
Jämförelser som årligen ges ut av SKL. 
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2. Resultat av arbete  
Samtliga sjukhus har nu tillgång till sina egna ledtider online och kan på så sätt följa och analysera hur 
den egna vårdprocessen fungerar. Nya datarapporter har tagits fram där man kan se sina ledtider 
relaterade till samtliga regioner och där man kan identifiera 20, 40, 50, 60 och 80 percentilerna. Vidare 
utveckling av rapporterna pågår. 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Under förra året sammanställde vi ett dokument där vi fastlade ramarna för hur vår cancervårdprocess 
bör organiseras och genomföras.* Detta dokument har legat till grund för det utvecklingsarbete som 
genomförts på klinikerna och för våra dialogmöten.  
 
Exempel på genomförda förbättringar:  
• En onkologiskt ansvarig läkare har utsetts på samtliga länskliniker.  

Tumörteamet på ÖNH-SU ansvarar för vårdprocessen både avseende utredning och behandling. 
Det finns dock inte någon namngiven onkologiskt ansvarig läkare. 

• Terapikonferensen har förändrats så att de flesta patienterna får sin vårdplanering i anslutning till 
konferensen. Detta har bl. a. ställt krav på bättre utrustning för foto/video dokumentation i 
samband med utredningen på klinikerna. 

• En klinik har organiserat en onkologigrupp (läkare, sjuksköterska, dietist, tandsköterska, kurator 
m.fl.) som träffas ½ - 1 timme varje fredag. Man går då igenom de patienter som deltagit i 
tumörkonferensen på SU dagen innan och planerar för de patienter som skall utredas under nästa 
vecka. 

• En klinik har organiserat en ”cancer vuxen (CV) mottagning” som bemannas av specialister och 
som bedömer alla fall med tumörmisstanke. 

• Kontaktsjuksköterskefunktion har införts på flera kliniker men inte på alla. 
• Flera kliniker har fått förbokningsbara tider på röntgen för MR och CT. 

 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Dialogmötena har visat att det blivit förbättringar avseende vårdprocessens struktur. Man har ett större 
focus på utredningen av cancerpatienter än tidigare.  
Ledtiderna inom regionen totalt har inte förkortats när man ser på medianen. Flera kliniker har 
förkortat sina ledtider från remiss till behandlingsbeslut och några har lite förlängda ledtider. Detta 
måste dock ses ljuset av att det är relativt få patienter per klinik och det är varierande case mix. 
En påtaglig förbättring avseende 80:e percentilen, när det gäller väntetid behandlingsbeslut till 
strålbehandling, har skett.(se nedanstående diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Struktur avseende vårdprocessen för huvud- och halscancer på ÖNH-klinikerna inom västra sjukvårdsregionen, 120514 
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3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Arbetsfördelningen har inte ändrats. Som tidigare sker utredning på länsklinikerna och behandling sker 
i cirka 90 % av fallen på Sahlgrenska.  
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Multidisciplinär terapikonferensen har fungerat för HH-cancer sedan 1970-talet. Konferensen har 
utvecklats och man har tagit mer hänsyn till patienterna. De flesta patienter får 
behandlingsbeslut/förslag och behandlingsplan nu i anslutning till konferensen. 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Nej. Vår patientgrupp liten, med flera olika diagnosgrupper och lämpar sig därför inte för uppföljning 
på sköterskemottagning. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
I strukturdokumentet (se ovan)finns ett förslag att inrätta onkologigrupp/rond där cancerpatienterna 
diskuteras avseende utredning och eftervård tillsammans med alla vårdprofessionerna som deltar i 
vården. Detta är genomfört på två länssjukhus.  
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Det finns färre specialister inom Öron-, näs- och halsspecialiteten inom regionen än i andra regioner. 
Vid senaste mätningen januari 2013 hade Västra Götalandsregionen 5 specialister per  
100 000 invånare jämfört med genomsnittet i landet på 6 specialister. Totalt verkar tillgången på ÖNH-
specialister för cancersjukvården vara tillräcklig och regionen utbildar nya specialister i paritet med det 
beräknade behovet.  
Det är aviserat att en kompetent tumörkirurg skall sluta på SU inom kort. Man bör därför öka 
utbildning av nya tumörkirurger alternativ rekrytera ny tumörkirurg. 
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Inom onkologin finns en stor generell brist i VGR. I Västsverige finns hälften så många onkologer per 
cancerpatient jämfört med Stockholmsregionen. Ytterligare utbildning och rekrytering behövs.  
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Generellt behöver man öka kunskapen om HH-cancer och hur dessa skall utredas bland ÖNH-
specialisterna för att kunna förkorta ledtiderna.  
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Det finns kontaktsjuksköterskefunktion på flera av sjukhusen men inte fullt ut. Funktionen bör 
utvecklas vidare och struktureras avseende innehåll. 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Vi har diskuterat detta på senaste vårdprocessmötet och det skall tas fram en anpassad vårdplan för vår 
patientgrupp som skall gälla hela regionen. Det finns lokalt utarbetade vårdplaner som används på 
några länssjukhus. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Patientföreträdare finns i vårdprocessgruppen och har deltagit aktivt i våra möten. 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Vi varje möte kommer det upp frågor där patientföreträdaren lägger synpunkter eller att gruppen 
efterfrågar synpunkter. Gruppen har fått mer förståelse för patientperspektivet och sätter patienten mer 
i fokus. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Inom regionen har vi med hjälp av Per Sjöli tagit fram data så att vi kan få fram kostnad för vården per 
patient. Materialet skall analyseras och sedan presenteras/publiceras. 
En livskvalitetsstudie avseende orofaryngeal cancer pågår på nationell bas där över 400 patienter hittills 
är inkluderade. 
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Kolorektalcancer  
Susanne Ottosson och Stefan Skullman 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Dialogturné till samtliga åtta sjukhus i VGR samt Varberg under vecka 15 2013. Diskussioner med 
lokala processgruppen och återkoppling med data från kvalitetsregister för det egna sjukhuset 2012. 
Här finns ett skrivet protokoll som tidigare skickats in. 
Veckan avslutades med Vårdprogrammöte fred 12/4 då bla en sammanställning över dialogturnén 
presenterades och diskuterades. 
Under hela året ett antal möten om införande av Nationella Riktlinjer för kolorektal cancer. Förutom de 
mera formella mötena under ledning av Bo Hallin har målen i riktlinjerna diskuterats på våra 
dialogmöten och på vårdprogrammötet 12/4. Riktlinjerna och dess mål är väl förankrade på respektive 
sjukhus. Detta arbete har resulterat i ett remissvar till Socialstyrelsen samt en konsekvensbeskrivning 
regionalt och på enskild förvaltningsnivå. 
Presentation för Socialstyrelsen och VGR under ett Regionalt Kunskapsseminarium 26/4. 
En regiondag genomfördes den 4 /10 under rubriken " Akut coloncancerkirurgi", extern föreläsare PO 
Nyström från Karolinska Huddinge.  
Vi har deltagit i Nationella Kvalitetsregistrets styrgrupps möten 15-16/4 och 10-11/10 i Sigtuna, det 
finns 54 pågående FOU-projekt som involverar registret. Tidigare finns 72 publikationer från registret. 
8/11 ska vi medverka på registrets forskningsdag.  
14-15/11 ska RCC Väst- Syd och Halland träffas i Falkenberg för att diskutera gemensamma frågor.  
Förutom dessa officiella möten har vi lokalt haft ett antal AU-möten och processägarinternat respektive 
egna arbetsdagar.  
  
Koppla aktiviteter till målen: 
Lokala möten för att uppmuntra goda resultat och piska på fortsatt utveckling samt skapa gott regionalt 
samarbete. 
Regionala möten för att implementera de processförändringar som sker , diskutera förslag till nationella 
riktlinjer, lyfta medicinska frågor av betydelse och allmän peppning. 
Regiondagarna är ju till stor del en utbildningsdagar så även mötena på RCC med registerifyllarna. 
Nationella riktlinjer har remissyttrande och konsekvensbeskrivning föranlett rent medicinska 
diskussioner men också påtryckning kring nivåstrukturering, påtryckning på organisation inom 
processerna ex förbättring av ledtider och MDT. 
 
2. Resultat av arbete 
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
På regional nivå: Alla är mer kvalitetsmedvetna, våra resultat diskuteras öppet och innebär att varje 
sjukhus sedan arbetar vidare lokalt. Regional MDT för patienter med T4-tumörer fungerar nu bra och 
innebär en snabbare handläggning av patienterna. Regional MDT för patienter med levermetastaser 
görs också varje vecka, båda dessa MDT ger en klar kvalitetshöjning. Många sjukhus har inlett arbetet 
med ledtider. Arbetet mot de satta målen i nationella riktlinjerna har påbörjats, på en del områden är vi 
redan där, och övriga arbetas med. Standardiserad svarsmall på gång inom både radiologi och patologi, 
även standardiserade remisser på väg för radiologi och patologi. Ett nationellt vårdprogram (som 
harmoniserar med nationella riktlinjerna) är nu i stort sett färdigt och ska ut på remiss.  
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
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Östra Sjukhuset: Mer strukturerad MDT pre -och postop , kontaktssk med, standardremisser till 
onkologen förkortar ledtider. Samtal med röntgen om förbokade tider är igång, patologens svarstider 
förbättrats till 14 dagar, förbokade stråltider för preop.ca recti. Sammantaget tror vi detta ger bättre och 
snabbare flyt. Dock ett stort problem är den långa sommaren med extensiva sommarstängningar ex. 
förbokade stråltider togs bort under sommaren ( pga kaos). Sommaren utgör en fjärdedel av året och 
ledtider "sabbas". 
Skövde har arbetat med hela vårdkedjan, från diagnos till avslutad primärbehandling. Diagnosen ställs 
oftast på en endoskopiavdelning. Preop utredning beställs direkt enligt standardiserad mall samtidigt 
som remiss till kirurgen skrivs. Röntgen görs inom en vecka. Patienten hinner oftast diskuteras på 
preoperativ MDT, en preliminär handlingsplan med operationstid är då klar inför första besöket på 
mottagningen. I samband med inskrivningen för operation bokas tid på postoperativ MDT 2,5 v efter 
operationsdagen och ett åb fyra veckor senare. Då har onkologen 4 v på sig att komma igång med ev 
adjuvant behandling.  
Lidköping och Borås har drivit sina egna processer för att bl.a påskynda ledtider.  
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Bedömningar på MDT före och efter behandling ökar hela tiden, målet på 100 % ännu ej nått men 
andelen ökar. Minskade ledtider är bättre både ur patientperspektiv men även kvalitetsperspektiv.  
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Vi har konsekvent förordat nivåstrukturering inom rektalcancer och anser att de fyra större enheterna 
ska operera rectalcancer dvs. NU, SÄS, KSS och Östra/SU. Detta innebär att Kungälv, Alingsås och 
Lidköping inte ska operera rektalcancer. Alingsås och Lidköping har planerat att överföra rektalcancer 
till Östra resp Skövde from årsskiftet. Tanken är att istället öka antal koloncancerfall och benign kirurgi 
på de mindre sjukhusen. Så länge alla 7 sjukhusen har akutmottagning med akut operation krävs att 
man opererar kolon elektivt för att klara den svåra akuta kolonkirurgin.  
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Multidisciplinära terapikonferenser är igång och ökar på alla sjukhus i olika omfattning. Är inte fullt 
utvecklad överallt. Man arbetar lokalt för att alla önskvärda specialitet ska finnas med, om inte annat via 
telemedicin.  
Regional MDT för T4-tumörer finns en gång i veckan (torsdmorgon) via länk Östra/SU. 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Sjuksköterskebaserad uppföljning finns på flera sjukhus och är under uppbyggnad. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Kurator och andra vårdprofessioner är på väg in i rehabiliteringsprocessen, ännu finns olika lokala 
lösningar, men ingen formaliserad regional förankring ännu.  
 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Stor brist på onkologer,patologer och radiologer. Bristen varierar på olika sjukhus, se vår 
sammanställning efter dialogresorna. Se även artikel i Dagens Nyheter i somras 2013 av Roger 
Henriksson och Nina Cavalli-Björkman. Där framgår att Västra regionen har betydligt färre onkologer 
per patient än många andra regioner. Inom regionen är onkologtillgången väldigt ojämnlik.  
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Laparoskopisk kirurgi bör enligt nationella riktlinjer erbjudas. Tre sjukhus i regionen leder till viss del 
utvecklingen i Sverige, NU, Skövde och SU/Östra. Övriga sjukhus saknar ännu kompetensen. En plan 
är på gång för utbildning av Lidköping i samband med utbytet rektal mot koloncancer. Kräver en viss 
investering primärt, både i tid och till viss del utrustning. Varberg har startat.  
Att bygga ut MDT via videolänk är ett bra sätt att öka kvalitén. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
En mängd olika -patienter, skopister med screening, radiologer, patologer, kirurger + kssk, onkologer+ 
kssk, kurator.  
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Alla regionens sjukhus har kssk och deras roll utvecklas och utökas enligt lokala förhållanden. Många 
har 2-3 kssk och man har valt att ha det som en funktion snarare än allt för personbundet. (Gäller 
kurativa patienter). På dialogmötena var vi väldigt eniga om kssks positiva betydelse. Upplägget för kssk 
kan se olika ut beroende på om det är kurativa eller palliativa patienter.  På Östra SU, Skövde och NÄL 
har man även hand om uppföljningen av patienter.  Flera har också ansvaret för kvalitetsregistret men 
olika lösningar finns lokalt.  
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Har startat på onkologen, patienten får en A5-pärm som delas ut av kssk till alla patienter, däri ingår 
skriftlig vårdplan och relevanta broschyrer. För kirurgen pågår en FoU aktivitet för att utveckla en 
gemensam skriftlig information och vårdplan (Frida Smith).  
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Vi har patient med i vårdprogramgruppen. PROM och PREM frågor inom registret testas fn  i 
Stockholm. Fortfarande för färskt att införa generellt.  
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Inga påtagliga resultat ännu.  
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Inom nationella kvalitetsregistret pågår 54 olika projekt, varav många involverar även vår region. Flera 
projekt är på planeringsstadiet. 72 artiklar har skrivits från registret nationellt. Forskning för att fram 
skriftlig information och vårdplaner pågår regionalt. Forskning på livskvalitet vid rektalcancer pågår i form 
av studien QualiRect inom gruppen SSORG. Ett flertal av regionens större sjukhus deltar.  
Inom vårdprogramgruppen tas färska siffror fram inför varje möte för att begrunda och diskutera. 
Kvalitetsregisterifyllare tränas att ta fram data kontinuerligt för det enskilda sjukhuset. Delprojekt för 
att förbättra resultaten för patienterna som insjuknar med akut koloncancer planeras.   
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Kolorektalcancerscreening 
Andreas Pischel 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
Arbetet under året hade som primärt mål att förbereda regionen på deltagning i SCREESCO- studien 
(SCREEning av Swedish Colons). En arbetsgrupp under Ulf Angerås ledning sammansattes under 2012 
som hade som primär arbetsuppgift att etablera på potentiella screeningscentra i regionen 
förutsättningar för studien. Det gällde såväl resurserna samt även identifiering och isolering av 
eventuella undanträngningseffekter och negativa effekter på befintlig verksamhet. 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, 
förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
Varje screeningscenter har sedan mars i år arbetat med i princip två huvudmål. 1. Avvecklar befintliga 
köer till koloskopiundersökningar och 2. Anpassa verksamheterna till ett ökat uppdrag som starten av 
studien medför. 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Målet har varit att öka koloskopiproduktionen med 10 % och inga väntande patienter längre än 90 
dagar för koloskopi vid årets slut. 
Arbetssättet har varierad bland centrarna. Inom NU-sjukvården har man i första hand genom inköp av 
hyrläkare med kontinuerligt endoskopiuppdrag lyckat med att öka produktionen med ~20%. Inom SU 
har man på ÖS inte haft möjligheten att öka produktionen pga. Kompetensförsörjningsproblem och 
inom SS har man maximalutlastat befintlig verksamhet (begränsat effekt). Inom SÄS har man genom 
några strukturella förändringar och ett gediget arbete med väntelistan kortat väntetiden och ökat 
produktionen (~10 %; många små åtgärder). En omstrukturering och nyfördelning av 
gastroenterologiansvaret bland det tre sjukhusen med koncentrering av inneliggande vård på ett ställe 
och ren poliklinisk endoskopiarbetet på andra ställen har lätt till en stabilisering av den redan höga 
produktionen och en ytterligare ökning utöver inom SkaS. 
Ett regiongemensamt arbete med framtagning av gemensamma indikationer för utredning av 
kolonsymtom har genomförts och är i skrivande stund på remiss bland röntgensektionerna i regionen. 
Hantering av remisser avseende nybesök och återbesök har standardiserats i regionen så att alla 
inkommande remisser nu registreras på lika sätt i hela regionen. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Inga väntande till koloskopi längre än 90 dagar i hela regionen. 
Regionenhetligt remisshanteringssystem för koloskopier. 
Regiongemensam utredningsplan för tjocktarmssymtom. 
Ansökan om ett regiongemensamt journalföringssystem för endoskopier inklusive bild och 
filmdokumentation. 
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3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Alla screeningscentra fick i första hand åtgärda sina egna köer. I fall det fanns outnyttjade resurser så 
skickades remisser vidare till andra centra i regionen. Detta system utnyttjades möjligtvis inte fullt ut i 
alla delar vilket kan ha sin orsak i finansiella ersättningssystemet. 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Finns redan etablerat för kolorektal kancer processen och har är implementeringen av screening inte 
diskuterat i detalj än men planeras. 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Inte aktuellt i denna processen 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Ej aktuellt i denna processen. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Kompetensförsörjning varierar mycket bland screeningscentrarna. Analyserna och interpretationerna i 
denna fråga varierar mycket. Det finns inte någon nämnvärd nivåstrukturering på enheterna och mellan 
enheterna. Det saknas identifierade endoskopister på nästan samtliga enheter som har sin spetskunskap 
inom området. Verksamheterna störs mycket av annan verksamhet som allmän internmedicin och 
akutverksamhet/ jourverksamhet. På vissa enheter saknas erfarna specialister.  
Till min kännedom finns bara en läkare (under pensionering) och en skoperande- SSK som uppfyller 
europeiska kvalitetsmått för screening. 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Återväxten av ST-läkare har varit god hittills, dock behövs det en förnyad kartläggning om nuvarande 
återväxt även kommer täcka utökade ansvarsområden som förväntas att täckas av gastroenterologin, 
vilket troligen inte är fallet! 
En utbildning av skoperande- SSK som kan göra huvuddelen av diagnostiska endoskopier har i 
regionen bara utnyttjads delvis och här behöver tydligare uppdrag formuleras och verksamheten 
utvecklas samt ansvarsfördelningen definieras om denna funktion skall implementeras. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Kontakt-SSK funktionen är identifierat på varje screeningsenhet och etablering i process. De får i 
nuvarande situation utbildning och en uppdragsbeskrivning utarbetas. 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Ej aktuellt i våran process 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Studien har en del som analyserar patientresultat. Ett arbete kring patientupplevelse inom endoskopin 
är under uppbyggnad enbart på SS. Projekt har även drivits inom SÄS. 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Inga resultat hittills på SS. I Borås kan patienterna nu boka sina tider själva för undersökning. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
SCREESCO är en forskningsstudie avseende kolorektal kancer screening. 
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Leukemi 
Hege Garelius 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
Regionmöte i maj i Skövde, regionmöte i november där fokus läggs på Patientmedverkan och 
redovisning av de nya AML-riktlinjerna. 
Nya nationella AML-riktlinjer är skrivna, där jag har varit delaktig i detta arbete.  
Ett nytt MPN –vårdprogram kom i januari. 
Vi har givit ut 2 nummer av Hematologinytt under 2013. 
 
(exvis lokala och regionala möten, utbildningar, kvalitetsregister, lokalt, regionalt och nationella 
riktlinjer) 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
Under 2012 och 2013 ar vi jobbat på nationell nivå med att definiera kvalitetsindikatorer i alla 
leukemiprocesser. Jag har valt att vänta till 2014 med att titta på resultaten; jag tror vi behöver lite tid 
för att få resultaten att ”mogna”.  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, 
förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
I Borås har det varit ett stort problem med eftersläp i INCA-anmälningarna. Här har man tillsatt en 
sjuksköterska dedikerat för att göra anmälningar. Utifrån täckningsgraden ser detta ut till att fungera. 
På Sahlgrenska har vi i samarbete med RCC startat ett projekt med patientmedverkan för at se om det 
kan leda till förbättringar i Öppenvården på hematologen, se pkt 6. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Intet nytt har framkommit här under 2013, vi arbetar som vi har gjort sen 2010. Den enda förändringen 
är att vi har haft kontakter med Östra, där vi ser att de har en bra kompetens både med specialistläkare 
och läkare under utbildning. Det vore av värde om de kunde öka sina aktiviteter något, då vi ser att 
Sahlgrenska inte mäktar med alla sina åtaganden särskild när läget är så trängd med endast 16 
vårdplatser. På Sahlgrenska måste vi dra ned med en halvtids läkartjänst i öppenvården också, vilket 
innebär nedsatt kapacitet. Vi har redan flera ST-läkare från Östra på randutbildning på Sahlgrenska, 
detta arbete måste fortsätta.  
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Vi har benmärgsrond med patolog och läkare från klinisk kemi/cytogenetik på Sahlgrenska varannan 
eller var tredje vecka, där målet är att minst 90 % av alla leukemier skall diskuteras på benmärgsronden. 
Vi har inte kommit igång med regionala konferenser, därför att vi inte har fått tillgång till lokaler med 
nödvändig utrustning. 



	  

	   40	  

• 90% av alla nydiagnosticerade MDS skall biobankas i den nye MDS-biobank?  
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Ja 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Tillgången till kuratorer varierar i regionen, och jag är inte säker på hur mycket de arbetar med 
rehabilitering, tills nu har mycket fokus varit på omhändertagande i den akuta fasen. I de nya AML-
riktlinjer som kommer är för första gången Rehabilitering med som en egen punkt. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Vi har flera tunga och kompetenta personer i regionen som nu har passerat 60 år, och där det kan bli et 
problem med efterföljare. I Uddevalla har de utbildat en specialist och har 3 på gång, I Skövde är en 
ST-läkare snart klar med sin specialitet, en är helt ny i utbildningen, men båda överläkarna är passerat 
60 år. Behovet där uppskattas till 4 specialister, och 4 ST. I Borås fattas 2 specialister, de har en ST i 
hematologi men har 1 till som skall starta mot slutet av året samt en som funderar på hematologi. I 
Varberg är de 3 överläkare och 3 ST-läkare. I Kungälv är de två specialister varav en 
långtidssjukskriven, så där har de ett problem. Läkare från Sahlgrenska är ombedda att hjälpa till. 
behöver vara 3 specialister. På Östra är de tre specialister, en snart specialist, två ytterligare ST-läkare 
som snart är specialister och två nya ST-läkare. 
På Sahlgrenska är vi många specialister, men för få ST-läkare, och ett problem är att vi inte får medel att 
ha en extra ST-läkare i Öppenvården, vilket vore mycket bra både ut ifrån bemanningssynpunkt och 
utbildningssynpunkt. Som det är nu, fungerar inte utbildningen optimalt på Sahlgrenska. Vi har för 
många randare och för få läkare som skall bli specialister i hematologi. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Hematologen på Sahlgrenska har drivits med knapp bemanning både på läkar-och sjuksköterskesidan 
länge. Vi har haft 16 vårdplatser sen i juni, vilket har ledd till ökat tryck på en redan ansträngd 
öppenvård. Vi har i perioder haft extremt många utlokaliserade patienter (upp till 11), vilket leder till 
sämre behandling, ökad merarbete, frustration på avdelningar där patienter kommer därför att 
personalen där inte har den önskade kompetens. Sannolikt får vi 4 5-dagars-sänger från december, 
vilket kommer att underlätta något. Det är inte bra när den största kliniken i regionen drabbas så. Det 
äventyrar den planerade behandlingen så som elektiv stamcellstransplantation och 
cytostatikabehandling. Det gör det svårt att få in akuta patienter så som nyupptäckta akuta leukemier. 
Neutropena patienter måste vi nästan alltid be om att gå via akuten, en situation som aldrig är bra för 
patienter med nedsatt immunförsvar. Palliativa patienter måste slussas vidare till ASIH och avd 
604/hospice, en process som kan ta lite för lång tid. Här har vi märkt en förbättring både från ASIH 
och hospice till att ta emot patienter. 
Vi har också en diskussion gående med Östra om att de skall ta flera patienter från Östras 
upptagningsområde. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
På alla sjukhus i regionen föregår mycket av arbetet med hematologi på mottagningar, och där arbetar 
få sjuksköterskor med hematologipatienter. Vi har definierat dessa som kontaktsjuksköterskor.  
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Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
I sjuksköterskegruppen arbetar man med detta, men arbetet har inte kommit långt. Det skall upp som 
en egen punkt på regionmötet i omvårdnadsgruppen. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Projektet Upplevelsedagböcker startade i våras. Efter först ha frågat patienterna i hur man ville bidra, 
kom man fram till en Upplevelsedagbok, där patienter och medarbetare under en två-veckors period 
svarade på frågor om sitt första besök, skriftlig och muntlig information, sex och samlevnad, fertilitet, 
biverkningar, teamsjuksköterska, kontinuiteten, personalens bemötande, 
kallelser/tidbokningar/tidminneslappar, väntetider, stickmottagningen, hematologimottagningens 
tillgänglighet (telefon och besökstider), Kontaktpunkten, sekretessen vid besök, 
hematologimottagningens lokaler, avdelning 141, cellgiftsbehandling, transfusioner, 
benmärgundersökning, intrathekal behandling, stöd till dina närstående, psykosocialt stöd, information 
om samhällets stöd och fysisk och psykisk rehabilitering.  
Ut ifrån dessa frågor har vi arrangerat två workshops, där vi har identifierat vissa problemområden som 
vi har gått vidare med, och bildat arbetsgrupper där både patienter och representanter för vården 
(sjuksköterskor, kurator, sjukgymnast och läkare) har varit med.  
Arbetet har fortsatt tillsammans med Leukemiteamet, som har gjort ett liknande upplägg. Vi arbetar 
vidare med att förbättra hemsidan, patientinformationer, rehabilitering, fertilitet, psykosocialt stöd.  
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Detta har dragit igång en mängd större och mindre förbättringar. Kontinuiteten inom läkar-och 
sjuksköterskegruppen är svårt att göra något med, därför att särskild läkare ingår i många olika 
uppgifter. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Det pågår stor forskningsaktivitet inom hematologi.  
Inom leukemiområdet är vi med i ett antal studier, både inom myelodysplasi, AML , ALL och MPN. I 
MPN har vi en doktorand på Sahlgrenska, Khadija Abdulkarim, som är klar för halvtidskontroll. I 
Uddevalla är Johanna Abelsson doktorand. Erik Hulegårdh är doktorand inom AML/MPN, och gjorde 
sin halvtidskontroll i juni. Den gruppen han är med i har nyligen lämnat in ett manuskript till Blood om 
sekundär AML. Hege Garelius är också doktorand inom samma grupp, men fokuserar mer på sekundär 
AML och MDS och lågrisk MDS. För både Erik Hulegårdh och Hege Garelius är blodcancerregistren 
en viktig källa till deras forskning, som ville varit omöjlig utan dessa. Hege kommer även att få 
statistikerstöd från en statistiker från RCC.  
BMT-gruppen har tre doktorander, en som forskar på aplastisk anemi, en om underlivs-GVH och en 
om hormonrubbningar hos transplanterade patienter.  
Spännande är det också att Anna Ringheim på RCC Väst kommer att forska på patientmedverkan 
/aktionsforskning med utgångspunkt i patientprocesserna inom leukemi, lymfom och lever. 
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Lever- och gallvägscancer 
Magnus Rizell 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
Lokalt: 
Dialogsamtal med verksamhet på Sahlgrenska 
Projekt patientmedverkan i vården med 4 steg mha projektteam från RCC. 
Projekt patientinrapporterad livskvalitet i registret. 
Fortsatt lokalt arbete för förbättrade rutiner för patienter och register 
Projekt förbättrad återhämtning (lokalt mål; kortare vårdtid). 
Regionalt: 
Vårdprocessgrupp har sammanträffats 
Regionala tillämpningar för VP levercancer har föreslagits 
Inrapportörsmöte 
Omvårdnadsgrupp 
Fortsatt förbättring av regionala videokonferenser metastas 
Nationellt: 
Årsrapporter, revisionarbete register och manual-arbete. 
Inrapportörsmöte 
Revisionsarbete vårdprogram levercancer inkl omvårdnadsarbete 
Uppstartsarbete nationellt VP gallvägscancer. 
 
Angående mål:  
Rutiner för register och patientflöden är en förutsättning för att nå 2 av våra viktiga mål: 

1. Täckningsgrad >90% 
2. Tid från remiss till diagnos skall kortas. 

 
Vårdprogramarbeten bidrar till ett bättre underlag för arbete med kvalitetsindikatorer, och ett successivt 
ökat intresse för dessa frågor. 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, 
förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
 
Regional nivå: Förbättrade rutiner för videokonferenser. Förbättrad kommunikation mellan enheterna. 
Genom arbete med kontaktsjuksköterskor i omvårdnadsgrupp, kortare kommunikationsväg. 
Förbättringsprojekt inom cytologi som kan leda till förbättrade möjligheter till adekvat diagnostik. 
Cellgiftsbehandling vid gallvägscancer har överförts till JK, och letar organisatoriska former. 
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Diskussion inledd om nationella konferenser för att ytterligare standardisera=höja vårdkvalitet. 
 
4-stegarbetet har bla lett till att det i verksamhetsmål för regionkliniken har skrivits in att 
patientmedverkan är ett fokusområde för 2014, vilket bör leda till en mer patientfokuserad process. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Fokus i vårdprocessarbetet har fortfarande legat på nationell samverkan. 
Kontaktsjuksköterskearbetet har engagerat alla regionens sjukhus, men svårighet har förelegat i att få 
engagemang från samtliga, där tex JK inte mäktat med aktuell konstruktion. 
Finns flaskhalsar avseende diagnos och utredning som engagerar alla sjukhus, kommer bla att 
adresseras i äskande regionala riktlinjer till PPR. 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Ja, regionalt, 2/vecka, varav en videobaserad. Videobaserad MDT möjliggör också ett större lokalt 
ansvar, vilket vi nu ser för metastaskonferens. 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Finns ju sköterskemottagning, men tyvärr har vi fått backa från uppföljningsmottagningar. 
Kommer inte att göra förnyat försök innan 2015.  
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Finns förbättringsprojekt i anslutning till 4-steg för detta. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
För resultat krävs fokus från region och sjukhusnivå. Sjukhuset behöver bestämma vilka diagnoser som 
skall handläggas med full kompetens, och vad som skall utföras på andra sjukhus. 
 
Vi har ett behov av 
• övre GI-onkologer, med forskning i området.  
• Gastroenterologer med kompetens inom onkologi 
• Leverkirurger med kompetens inom onkologi och laparoskopi 
• Interventionella radiologer, som kan driva utvecklingsarbete 
• Kontaktsjuksköterskor pga brist, men också med vilja att bedriva forskning 
• Patologer som är specialiserade , samt en regional cytolog som ansvarar. 
• Vårdprocessutvekling  

   
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Förutom ovanstående, finns ett stort behov av utvecklingsarbete från statistiker och programmerare från RCC. Dessutom 
fortsatt kompetensutveckling avseende processtöd.  
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Funktionen kontaktsjuksköterska fungerar rel väl med hänsyn till den korta tid som har funnits, kommer att redovisas 
separat senare. 
På regionklinik finns en framarbetad individuell vårdplan som används. 
Nationellt vill vi om möjligt använda oss av registret och utarbeta en registerassisterad modul. 
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6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Arbetet har lett till att det på enheten har ändrats rutiner för återbesök, att det startats utbildningstillfällen för 
personalen, har bidragit till att matfrågan har aktualiserats, samt att det pågår ett arbete för att förbättra kontinuitet. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Vi har fn 2 prövarinitierade behandlingsstudier: dendritcellsvaccination för palliativ levercancer samt sorafenibbehandling 
inför levertransplantation. Behandlingsprogram finns för transplantation med Mayo-regim vid gallvägscancer. Dessutom 
har biobanksverksamhet, och studier avseende vävnadsfaktorer, genetiska faktorer för HCC samt cirkulerande 
tumörceller initierats. Två cohortstudier föreligger som manuskript. Nationell registerstudie har påbörjats. 
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Lungcancer 
Bengt Bergman, Jan Nyman 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
 
Fokus under året har varit det nationella vårdprogrammet. Förra upplagan publicerades 2001, med en 
regional tillämpning 2004. De senaste tre åren har ett omfattande arbete pågått med en total 
omarbetning. Bengt Bergman har varit redaktör för detta. Språklig redigering har utförts med hjälp av 
RCC Uppsala och programmet sänds nu ut för en första remissrunda. 
 
Den regionala vårdprocessgruppen har haft två möten under året, den 16/5 samt 17/10 där fokus 
huvudsakligen har varit på ledtider för utredning av lungcancer. Två AU-möten har hållits samt två 
dialogmöten, med lungonkologiska mottagningen SU samt utredningsmottagningen SU. 
 
Ett stort arbete har även lagts ner på den regionala implementeringen av nationella riktlinjer för 
lungcancer och dess praktiska konsekvenser för resurstilldelning.  
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
 
EBUS-verksamheten vid SÄS har kommit igång. MDT veckovis för lungonkologiska frågeställningar 
fungerar nu rutinmässigt för NU-sjukvården, SKAS och SÄS. 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
 
Bokningsbara tider för lungcancerutredning ordnas för PET-DT (5 tider för SU, 2 tider för SÄS, 2 tider 
för NÄL, 2 tider för SKAS och 2 tider per vecka för norra Halland). Försök med 2 bokningsbara tider 
för DT-ledd punktion per vecka för SU. Ett policydokument om optimal utredningsgång har 
formulerats. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
 
Förhoppningsvis förkortade ledtider vid nästa genomgång. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
 
Samtliga länssjukhus utreder och behandlar lungcancer i stadium IV. Kirurgi och strålbehandling är 
centraliserat till SU (inklusive strålbehandlingen på SÄS som drivs av SU). PET-DT utförs på SU på 
remiss från alla utredande enheter i regionen, EBUS utförs på SU och SÄS, där utredningsenheten på 
SU även omfattar patienter från SKAS och NU-sjukvården. 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
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Ja, det finns fungerande MDT för regionen när det gäller onkologiska frågor (fr.a. strålbehandling) och 
kirurgi. Dessa sker en gång per vecka, men den tekniska standarden och utrustningen är undermålig. 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Nej. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Troligen i för liten utsträckning. Kuratorer finns, en psyko-onkologisk mottagning på SU för patienter 
på JK, men ett teambaserat arbetssätt saknas fortfarande i stor utsträckning. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Stor brist föreligger på lungmedicinare, särskilt i regionen där stafettläkare används i hög utsträckning. 
Antalet läkare under ST-utbildning är här också mycket lågt. Antalet onkologer med 
lungcancerkompetens är också alldeles för lågt. Det föreligger därutöver en generell brist på patologer 
och lokalt även på radiologer. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Ökad rekrytering och utbildning av ett flertal specialister.  En förändrar organisation av 
lungcancervården i framtiden med centrumbildningar kan vara ett sätt att förbättra 
kompetensförsörjningen. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Detta arbete är påbörjat och ett flertal enheter har fungerande kontaktsjuksköterskor. En nätverksgrupp 
är på gång att bildas. 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Det är ett arbete som är påbörjat men inte slutfört. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Patientrepresentant har identifierats och medverkat vid ett vårdprocessmöte. 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Det är för tidigt att bedöma.  
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Ett flertal kliniska behandlingsstudier pågår inom lungcancerområdet, både avseende läkemedel och 
strålbehandling. En avhandling om implementering av livskvalitetsmätning i klinisk praxis försvaras 
131212. 
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Lymfom/KLL  
Herman Nilsson-Ehle 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Västsvenska lymfomgruppen (VLG),  där undertecknad är ordförande, gjorde under 2013 en grundlig 
uppdatering av det gamla vårdprogrammet från 2008, i form av ett basalt kunskapsdokument som är 
basen för nya regionala vårdprogram. Utöver VGR ingår även norra Halland (Varberg och delvis 
Halmstad) i det regionala lymfomsamarbetet. Utöver riktlinjer för diagnostik och behandling ingår även 
en praktisk skötselinstruktion för alla olika cellgifts- och antikroppsbehandingar som förekommer. 
Övriga regionala aktiviteter inkluderade redovisningar och diskussioner på de hematolog iska 
reg ionmötena  i maj (Skövde/Flämslätt) och november (Göteborg), samt redovisning av data från 
kvalitetsregistret genom vår E-tidning Hematolog inyt t  (utgiven av RCC tillsammans med myelom- och 
leukemiprocesserna) maj och november. Nationel la r ikt l in jer : undertecknad är ordförande i Svenska 
Lymfomgruppen (SLG), som äger frågan och i samarbete med Svensk Förening för Hematologi (SFH) 
har publicerat riktlinjer för de viktigaste/vanligaste lymfomtyperna (aggressiva B-cellslymfom, 
follikulära lymfom, T-cellslymfom och mantelcellslymfom). Under året har nationella riktlinjer för 
follikulära lymfom omarbetats, och riktlinjer för mb Waldenström och mantelcellslymfom har 
utarbetats. År 2013 uppdaterades även nationella riktlinjer för kronisk lymfatisk leukemi (KLL); 
undertecknad deltog i KLL-gruppens möten. Undertecknad var kursledare för en t re -dagars SK-kurs i  
mal igna lymfom och KLL  i SFH:s  regi i april, föreläste tillsammans med kollegor från Göteborg (inkl 
patologi) och Stockholm.   
 
2. Resultat av arbete  
Kvali te tsreg is ter : täckningsgraderna i regionen har förbättrats. Vad gäller kvalitetsindikatorer och 
målnivåer har en nationell samordning skett via möten i SFH:s regi. Indikatorerna skall gå att få fram 
direkt ur INCA, målnivåerna skall vara meningsfulla.  
Gemensamma indikatorer och målnivåer för alla blodcancerdiagnoser: 
Andel pat registrerade i INCA inom 3 resp 12 månader efter diagnos (datum för diagnostisktingrepp): 
målvärden >70% resp 95%. 
Tidpunkter för ledtidsberäkning - datum: 

1. Remissutfärdande till specialist (läs behandlande hematolog eller onkolog) 
2. Nybesök 
3. Behandlingsbeslut (förutsätter godkännande av patienten) 
4. Behandlingsstart 

Ledtid 1-4 bedömdes mest relevant. Expektans betraktas här som behandling. 
Målnivåer lymfom 
1-2: > 80% högst 10 dagar 
2-3: > 80% högst 14 dagar 
3-4 för aggressiva lymfom: >80% högst 7 dagar 
1-4: > 80% högst 31 dagar. För VGR är denna siffra drygt 55% för 2012, preliminärt 65% för 2013.   
 
Förändringar i  behandl ingsrekommendationer :  I enlighet med nationella riktlinjer har det skett 
justeringar avseende follikulära lymfom, där bendamustin (Ribovact®) rekommenderas som ett 
alternativ till CHOP (även) vid primärbehandling. Tillägg av antikroppen rituximab (Mabthera®) till 
CHOP eller bendamustin anbefalls i all primärbehandling, vad gäller underhållsbehandling med 
rituximab i första remission rekommenderas detta inte enligt VLG (till skillnad från en del andra 
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regioner) i avsaknad av överlevnadsvinster. Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC, ordf 
Göran Edbom) har inlett en dialog med SFH där SLG och KLL-gruppen är representerade; 
huvudsyftet är att finna nationella lösningar för bl.a. introduktion av nya cancerläkemedel.  
 
Resultat  ut i f rån pat ient -  ,  kval i t e t s -  och säkerhetsperspektiv :   Förkortade ledtider har stor 
betydelse för patienternas upplevande av processen och har rankats högt i det systematiska 
patientmedverkansprojektet (se nedan). Kvalitet och säkerhet har vi f.n. inga hårda mätdata eller nivåer 
att utgå ifrån, men vårdprogramarbete och MDT-konferenser bidrar rimligen till att bibehålla kvalitet 
och säkerhet på en hög nivå.  
  
 
3. Arbetsfördelning 
Nivåstrukturer ing :  Det har under 2013 inte skett någon förändring av nivåstruktureringen för lymfom 
och KLL, förutom att enstaka patienter med CNS-lymfom har behandlats i Borås. Alla maligna lymfom 
och KLL i VGR tas om hand av hematologer,  i andra regioner går en del av patienterna till onkologin. 
På diagnostiksidan har patologilab på Sahlgrenska förstärkts och alla vävnadsprover inom vårt 
upptagningsområde tas numera om hand på Sahlgrenska. Samarbete och integration mellan patologilab 
och klinisk kemi på Sahlgrenska fortgår. All transplantationsverksamhet och alla PET-
kameraundersökningar sker på Sahlgrenska. Tekniskt krånglig cytostatika med krav på 
koncentrationsbestämningar etc ges inte på länsdelssjukhusen. CNS-lymfom tas om hand på 
Sahlgrenska.  Inom Göteborg har Sahlgrenska tagit över hematologin från Mölndal, men viss 
hematologi finns kvar på medicin Östra.  
MDT-konferenser :  Det sker även fortsättningsvis månadsvisa inter-regionala konferenser om 
Hodgkins lymfom. Inom VLG hade vi under 2013 fyra regionala videokonferenser med kliniker och 
patologi. Fortfarande saknas tekniska möjligheter för Kungälv och Alingsås att delta.  
Inom lymfom och KLL finns inte några sjuksköterskebaserade mottagningar.  
Rehabi l i t er ingsprocessen:  Lymfom- och KLL-patienterna har långa behandlingsperioder varför 
gränsen mellan aktiv behandling och rehabilitering blir flytande. Lymfomteamen i VGR har god och 
nära kontakt med kurator, sjukgymnast, dietist och odontologi under patientens behandlingsfas, men 
efter avslutad behandling övergår detta ansvar till primärvården.   
 
4. Kompetensförsörjning 
Det finns ett starkt behov av att se över kompetensförsörjningen inom hematologi med hänsyn till 
pensionsavgångar de närmaste 3-5 åren, och en gemensam bild av detta måste etableras mellan 
professionen och regionens HR-ansvariga.  Specialistutbildningen av läkare kommer att förändras, och 
konsekvenserna för rekryteringen av nya specialister i hematologi (tillgången) måste belysas. Tills vidare 
pågår ett formaliserat samarbete mellan Sahlgrenska och Uddevalla vad gäller seniora tjänster, och 
informella ad hoc-lösningar med mindre enheter med akut underbemanning. Den kliniska hematologiska 
forskarutbildningen måste kunna förstärkas, och här blir data från kvalitetsregistren viktiga. Genom 
SLG kan t.ex. en forskarstudent få tillgång till nationella lymfomdata för sin forskning. Utbildningen av 
hematologi-ssk behöver också bevakas i takt med att arbetsuppgifterna utvecklas, inte minst via 
delegering av traditionella läkar-uppgifter. 
 
Inom processen behövs mer resurser för att hantera inrapportering i kvalitetsregistren.  En del enheter 
har hög täckningsgrad, andra ständigt låg; detta har inte så mycket med storlek/antal patienter att göra. 
Så länge vi dras med manuella system för inmatning är detta mycket resurskrävande, och 
linjeorganisationen på en del enheter har inte löst problemet, även om förbättringar har skett senaste 
året. För mer detaljerade data hänvisas till Hematologinytt.    
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5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
På alla hematologi-enheter finns det team-sjuksköterskor som fyller kontakt-ssk:s roll. 
Individuell vårdplan är ännu inte utarbetad.  
 
6. Patientmedverkan 
Patientmedverkansprojektet har haft hög prioritet även under 2013. Arbetet fortsatte med Ann-Karin 
Dahl och Anna Ringheim, under året gjorde vi gemensam sak med leukemi-teamet.  Utbyte med andra 
som arbetat med patientmedverkan skedde genom studiebesök i Luton, England och via besök av prof 
Mary Brydon Miller från Cincinatti, USA. Vårt arbetssätt med en förutsättningslös och patientstyrd 
probleminventering (upplevelsebok) med efterföljande ”stormöten” samt fokuserat arbete i 
förbättringsteam fortsatte under 2013. En grundförutsättning är att både patienter och vårdgivare är 
med på lika villkor. Informationsbroschyren för Hematologen Sahlgrenska genomgick en grundlig 
omarbetning, f.n. pågår en komplettering och omarbetning av Hematologens hemsida. Övriga 
förbättringsteam arbetar fortsättningsvis med logistik för dagvård/mottagning, rehabilitering,  m.m. En 
utvärdering av effekterna planeras genom en ny upplevelsebok, och då inkluderande även nya patienter. 
Vårt sammantagna patientmedverkansprojekt redovisades på SKL:s Cancerstrategidag i Stockholm i 
februari och på Svensk Onkologisk Förening (SOF):s Onkologidagar i Linköping i mars. Vi har 
tillsammans med Onkologen på Sahlgrenska inlett ett samarbete med patientföreningen Ung Cancer 
med sikte på en projektanställd person som stöd för unga patienter med cancer.  
 
7. Forskning och innovation 
I samarbete med Varbergs sjukhus fortsatte leg. läk Sara Lundgren sitt ST-läkarprojekt för att studera 
överlevnad vid behandling av KLL diagnosticerad 2004-2008 jämfört med ett tidigare projekt (Peter 
Apelgren) för åren 1995-2000. Data har samlats in via INCA och sjukhusens diagnosregister, alla 
journaler har gåtts igenom. Fortsatt analys av insamlade data sker m hj a statistiker på RCC (Anna 
Genell) med sikte på publikation i internationell tidskrift under 2014.  
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Myelom 
Cecilie Blimark 
	  
1. Aktiviteter 
Aktiviteten 2013 varit präglat av ett aktivt deltagande i nationella processer som nationell registerhållare 
för myelomregistret där vi i myelomregistret har skrivit en nationell rapport inkl överlevnadsdata, 
arbetat aktivt för att göra myelomregistret nationellt och internationellt känt via vetenskapliga arbeten, 
samt öka täckningsgraden (som vid rapport nr 3 april 2013 ligger på 96 % på anmälan och 90 % på 
uppföljningen). I Nationell diagnosgrupp för Plasmacellsjukdomar har vi uppgraderat Nationella 
Riktlinjer för myelom, vi har också tagit fram kvalitetsindikatorer på nationell och regional nivå, 
målnivåer är under utarbetning.  
 
Myelomregis tre t  
En nationell rapport har sammanställts och publicerats på RCCs och Svensk Förening för Hematologis 
hemsida och mailats ut till alla inrapportörer, monitorer, hematologer och verksamhetschefer.  
Bevakningsmallar för asymptomatiska myelom/plasmocytom är skapade i registret. 
En utredning har skedd om man skall införa en online-platform som diagnosstöd i myelomregistret 
(som en konstant uppföljningsblankett) men frågan har lagts på is pga tekniska problem i piloten för 
njurcancerregistret som vi ville likna. Frågan återupptas våren 2014. 
Regionalt: Genomgång av myelom från sjukhusdatabasen Sahlgrenska för upptäckt av odiagnosticerade 
dito i ca.reg. har lett till att vi hittat (och automatiskt canceranmält) ytterligare myelom. 
Rekommendationer har gått ut från processägaren om att alla regionen sjukhus gör detsamma en gång 
per år. 
Arbete i  Nationel la Diagnosgruppen för  plasmace l l ss jukdomar 
Under 2012 startade arbetet med att uppdatera Nationella riktlinjer för myelom. Undertecknad har varit 
aktiv i skrivarbetet under hösten 2012 och dokumentet publicerades april 2013.  
Ett arbete med en GRADE-baserad uppdatering av innehåll och referenser har inletts redan sept 2013, 
eftersom det är ett krav från svensk förening för hematologi. 
 
Möten och Händelser  2013 
Nationella styrgruppen för blodcancerregistren 
Nationellt möte 24/1 2013 Stockholm 
Tel. möte 14/5 och 18/9 2013 
 
Nationella styrgruppen för Myelomregistret 
Tel. möte 4/2 och 13/9 2013 
Våren 2013 Rapportskrivning till med E. Holmberg o Anna Genell, statistiker RCC 
 
Nationell diagnosgrupp för plasmacellssjukdomar 
29/1 2013 Möte Uppdatering Nat. Riktlinjer Stockholm 
13/9 2013 Göteborg Uppdatering Nat. Riktlinjer  
 
Regional vårdprocessgrupp 
30/4 Diskussion kring utkast till regionala riktlinjer 
Regionala nyhetsbrev från blodcancerprocessen 2x/år 
23-24/5 Regiondagar Hematologi (presenterade myelomrapport) 
21/11 Regiondag Hematologi (Presentera patientmedverkan i hematologiprocessen) 
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Möten med RCC stödteam 
Arbetsutskottsmöte, ett flertal möten har avhållits ca var 3dje månad 
Maj 2013: Konstruktörs möte myelomregistret 
Möte i patient medverkan. Myelomprocessen har deltagit på möten från höst 2013. 
Lokal myelomprocess Kvalitetssäkring och patientmedverkan: ca 75 mantimmar. 
Hematologinytt: Regionalt nyhetsbrev, utgiven 2 x pr år maj och november 2013. 
Förmöten och planeringsmöten har avhållits med stödteam inkl statistiker, kommunikationsstrateg. 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
 
Arbete  i  den reg ionala vårdprocessen 
• En kartläggning av den regionala myelomprocessen gjordes under 2012. Många frågor kom upp 

som enstaka processer som vi nu arbetar vidare med i den nybildade regionala 
vårdprocessgruppen för myelom.  
Aktuella frågor vi har arbetat med är enhetliga analysmetoder i regionen, samarbete kring palliativ 
vård hos myelompatienter, alla patienter skall få tillgång till kontaktsköterska, 
sjukgymnastbedömning, dietist och psykosocialt stöd. I den regionala vårdprocessgruppen och i 
et utkast till regionalt vårdprogram fanns konsensus om att skriva in detta. 

• Patientmedverkan: Vi har startat en vårdprocess på myelomteamet Sahlgrenska som har 
involverat patienter för att få synpunkt på vårdprocessen myelom; vi har gjort genomgång av 
journaler, tittat på vårdstatistik och gjort djupintervjuer med myelompatienter och har fått 
värdefull input som vi nu arbetar vidare med. Vi tittar särskilt på risker/ informationstapp i 
samband med att patienter slutenvårdas, utlokaliseras, strålas eller behandlas av andra aktörer och 
efterfrågar patienternas upplevelse. Vi har hållit dialogmöten med ASIH, Processägare för 
Palliativ vård och Cancervårdprocessen och medarbetare från Strålbehandlingen. Möten med 
ASIH har redan lett till att vi har fått fler patienter remitterade och mottagna till palliativ vård i 
hemmet och vi har kunnat avlasta slutenvården och myelommottagningen med denna tunga 
patientgrupp. Mötet med Strålbehandlingsenheten har lett till uppstramade rutiner, mer 
uppföljning av patienter och att informationsflödet flyter bättre. Fortfarande är det ett påtagligt 
problem att vi inte kan läsa bokningssystemet och journaler när vi skickar patienter till strålning i 
JKs filial i Borås.  
Dessa erfarenheter tas nu med till RCC / Lymfom och Leukemiteamets Patientsamverkansgrupp 
och vi kommer arbeta vidare med framtagande av Patientinformationer, Vårdplaner, PM osv i 
samarbete med patienterna. Myelomteamet skall bidra med patienter till gruppen och 
patientrepresentant skall inlemmas i regionens Myelomprocessgrupp. En referensgrupp av 
patienter med hematologisk malignitet skall bildas och fungera som bollplank för 
verksamhetsutveckling. Vi utreder också frågan om vi kan förmedla en diagnosmatchad 
patientkollega till nydiagnosticerade som önskar detta. Här ska samarbeta ske med Svenska 
blodcancerföreningen. 

• Ett utkast till reg. riktlinjer diskuterades på möte i regional VPG april 2013. Inför skrivandet av 
konsekvensbeskrivning kom det 2 beslut centralt ifrån som nu har ändrat processen: 1. Nya 
nationella riktlinjer (utan uppdatering av referenser) publicerades april 2013, men beslut togs om 
att arbete med en GRADE- baserad uppdatering skulle inledas sept 2013. Därefter togs ett beslut 
om att RCC Uppsala/Örebro skall leda arbetet med att göra Nationella riktlinjer för 
plasmacellssjukdomar och det kommer inledas i början 2014 efter modell AML-vårdprogrammet. 
Då kommer enbart en konsekvensbeskrivning för regionen göras. 
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• En generell uppryckning i täckningsgrader kan skönjas i myelomregistret regionalt sedan process-
ägarna börja driva frågan mer intensivt. Vi har också gemensamt i hematologin uppvaktat 
verksamhetschefer i regionen för att få mer resurser till inmatandet. Det har lett till att t.ex. Borås 
lasarett har kunnat få upp sin täckningsgrad rejält. Totalt har myelomregistret i regionen tom 
2012 en täckningsgrad på 97 % ! 

 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Vi tar nu med oss erfarenheterna från patientmedverkan i myelomprocessen till en gemensam process 
för alla hematologiska sjukdomar. Liknande erfarenheter har framkommit hos oss som i leukemi och 
lymfom-processens arbete med patientmedverkan. Vi kommer tillvarata patienters önskemål om att alla 
skall få skriftlig patientinformation/vårdplan, ett patientkort, inflytande på hur kallelser och pat. 
Informationer utformas samt att bilda en patient-referensgrupp där engagerade patienter kan bidra. En 
patientrepresentant skall också bjudas in till regional vårdprocessgrupp. 
 

3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
• Primärvård: Misstanke om myelom: viss utredning och remiss till hematolog. Uppföljning av alla 

stabila MGUS < 15g/l utan riskfaktorer för transformation. Palliativ vård på vissa patienter i 
samband med hemsjukvård. 

• Länsdelssjukhus: Diagnostik av myelom. Peroral sluten och öppenvårds behandling av MM ej 
aktuella för högdosbehandling, dvs. i princip bara pat >65 år. All palliativ vård. 

• Länssjukhus: All diagnostik och behandling av MM patienter utom inneliggande vård efter 
högdosbehandling med stamcellstöd och aferes av stamceller. All palliativ vård. 

• Regionsjukhus: All diagnostik och behandling inkl aferes av stamceller och autolog och allogen 
stamcellstransplantation. All palliativ vård. 

 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
På Sahlgrenska finns sedan flera år en rond varje tisdag som omfattar alla myelomdoktorer + ST-läkare, 
ssk på myelomteamet samt forskningssk. Vi handlägger där alla remisser, så också brevremisser från 
regionen för second opinion, och besvarar alla frågor inom en vecka. Dessutom kan man alltid 
telefoniskt nå tjänstgörande myelomdoktor på Sahlgrenska. Regionens doktorer har gett utryck för att 
det är tillfyllest, och man har icke önskat en telekonferens.  
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Plasmacellsteamet på Sahlgrenska är i stor utsträckning baserad på att över 50 % av besöken är ssk. 
besök och de har delegering på blodgivning, intravenösa läkemedel såsom bisfosfonater, 
gammaglobuliner, cellgiftskurer (efter en första bedömning av läkare varje cykel), vaccinationer, prov 
och påtitt i neutropenifas. På de andra sjukhusen i regionen ser det liknande ut, sköterskor har ett stort 
eget ansvar. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Vid en enkät 2012 uppgav alla regionens enheter möjlighet att erbjuda kurators hjälp, enstaka hade ett 
psykosocialt team. 30 % uppgav att denna del av vårdkedjan var underdimensionerad för behovet. Alla 
enheter kunde erbjuda kontakt med sjukgymnast i sluten vård, 40 % uppgav dock att det inte fanns 
resurser i öppen vård (där de flesta myelompatienter är), utan de var hänvisade till sjukgymnaster på 
stan. 9/10 enheter kunde erbjuda dietistkontakt antingen via egna eller samarbetande enheter.  
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På Sahlgrenska har man under året arbetat med målet att alla patienter skall träffa en sjukgymnast minst 
en gång i samband med diagnos och behandling, för upprepade behandlingar måste man dock remittera 
till primärvården. En social rond varje vecka säkerställer att patienterna behov av paramedicinskt stöd 
har tillvaratagits. 

En stor succés har varit att ha dialogmöten med palliativ-vården och ASIH (avancerad sjukvård i 
hemmet) och lokalt har det gett den förbättringen för patienten att fler patienter nu vårdas hemma i 
större utsträckning, och deras behov av vård av oss på hematologen har sjunkit. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Ett klart bekymmer är avsaknaden av efterväxt i ST-läkar- ledet på flera större sjukhus i regionen, där 
Sahlgrenska har den sämsta rekryteringen pga. flera anställningsstopp. Ett positivt tilltak är en regional 
utbildningsgrupp bland ST-läkarna i hematologi.  Internt har vi i myelomprocessen Sahlgrenska satt 
igång införandet av PM och checklistor för myelomläkare och våra samarbetspartner i 
myelomprocessen. Alla PM på intranätet Sahlgrenska finns tillgängliga för regionens och Norra 
Hallands hematologer. 
Ett annat bekymmer är den åldrande lab.läkar/BMA -kåren i regionen som förser oss med 
benmärgssvar. Frågan är lyft i regional VPG myelom och Klin kem Sahlgrenska har ställt sig positiva till 
att ta över ansvaret för regionen. Det skulle också medföra en mer enhetlig diagnostik och 
provsvarshantering. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Tilltal från RCC/processägare till verksamhetschefer att ha en vettig rekryteringsplan innan 40-talist 
pensionsavgångarna. Se över vår förmåga att rekrytera unga ST-läkare och att stanna inom 
hematologin.  Evt. skulle man behöva rekrytera fler lab.läkare med kompetens at svara ut benmärgssvar 
i Borås och NÄL om de planerar fortsätta med det. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Kontaktsköterska: Alla enheter i regionen ansåg vid enkäten 2012 att deras patienter fick träffa 
myelomkunniga och erfarna sköterskor dagtid, även om man inte har en namngiven sköterska för varje 
patient. Oftast är det dagvård-sköterskor. En rutin med rotation från avdelningen har på Sahlgrenska 
och Varberg medfört en försämring i form av större omsättning av personal och lägre kunskap om 
patienten och myelomsjukdomen . Från att tidigare få träffa ca 3 fasta ssk får de nu riskera träffa ca 
20(Sahlgrenska) och 6 (Varberg) olika sköterskor vid behandlingar. Patienterna får dock som oftast 
träffa 2 vana  ssk vid behandlingar och det är dessa 2 namn som står på den skriftliga 
informationsbroschyr jämte tel.nr till enheten som patienten får vid diagnos. Där står också namn på 
patientansvarig läkare. På kvällstid har vissa sjukhus rutinen att patienterna får ringa till avdelningen. 
Man uppger dock att man då inte alltid träffar på ssk med specialkunskap om myelom. 100 % av 
enheterna tillhandahåller skriftlig patientinformation om myelomsjukdomen. I Kungälv uppgav man att 
låg hematologikompetens på avdelningens sköterskor innebar en risk och medför att man har haft svårt 
att genomföra cellgiftskurer inneliggande.  
Vi arbetar nu får att fler myelom-ssk skall få gå kontaktssk utbildningen. Ett annat tilltak är ett 
fasthållande i patientjournalen och i patientens vårdplan namnet på kontakt-ssk. 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Frågan är under beredning i gruppen för patientmedverkan, se tid pkt 2 och nästa möte i 
patientgruppen är 12 december 2013. 
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6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Se pkt 2. 

7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Hematologienheterna i regionen är mycket forskningsaktiva. Inom myelom deltar flera av regionens 
sjukhus i flera kliniska studier i regi av Nordiska Myelomstudiegruppen (Uddevalla, Borås, Sahlgrenska, 
Lidköping) och läkemedelsindustrin (Sahlgrenska). Vi deltar i närståendestudien som drivs av RCC väst. 
Myelomprocessägare CB har egen epidemiologisk forskning på myelom och är doktorand på GU. Som 
nationell registerhållare i myelomregistret kan vi redovisa  följande forsknings och utvecklingsinsatser 
2013 med stöd av RCC västs statistiker Erik Holmberg och Anna Genell: 
 

Myelomregistret 
• Rapport nr 3 publicerad april 2013. 
• Artikel om myelomregistret och Rapport nr 3 i medlemstidningen för svensk förening för 

hematologi OHE (Oss Hematologer Emellan) augusti 2013 
• Abstract till ASH (American Association of Hematology) accepterad som poster till mötet i New 

Orleans December 2013.  
• Letter to the Editor i New England Journal of Medicine där vi kommenterar aktuell forskning i 

relation till ny populationsbaserad forskning som sprungit ut av Myelomregistret publicerad 
131031. 

• Presentation av regionala data för ledtider och Utfall/Överlevnad till regionen i Hematologinytt 
 

1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
• Vi har under hösten 2013 kunnat presentera de första ledtider som kvalitetsindikatorer regionalt, 

baserade på regionala data från myelomregistret. De första ledtider började läggas in juli 2012, 
varför det är för tidigt att säga så mycket om ändringar över tid eller mellan sjukhus pga små 
siffror.  Mål: Kunna ha så hög täckningsgrad i register 2012 och 13 så att vi 2014 kan presentera 
ledtidsändringar över tid och mellan sjukhus samt andra kvalitetsindikatorer i rapportmallar 
online. 

• Mål: Förbättra kommunikationen till regionens sjukhus och driva gemensamma processer för alla 
2 hematologiprocesserna genom att föra ut kunskap om förbättringsprocesser på andra sjukhus 
(spridningseffekt) och inspirera till lokala processer, evt. ta hem goda exempel och sprida 
kunskap mellan sjukhusen. 

• Mål: Samordna diagnostiken för myelom.  Säkerställa god och lik kvalitet. Evt introducera lågdos-
CT som alternativ till rtg helskelett.  

• Utreda regionala konsekvenser av nytt vårdprogram 2014. 
 

2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Det föreligger nu sedan november 2013 planer på att nationella riktlinjer för myelom skall i likhet med 
AML-vårdprogrammet skrivas med stöd av RCC och att det skall göras en liknande genomgång av 
vetenskapligt stöd. Processen skall ledas av RCC Uppsala/Örebro och jag skall som RPÄ myelom i 
VGR delta i arbetet. Detta leder till att enbart en konsekvensbeskrivning i varje region skall skrivas och 
inte egna regionala riktlinjer, varför det arbetet nu stannar upp i väntan på Nationella Riktlinjer som 
färdigställs 2014. 
 

3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
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Njurcancer 
Sven Lundstam, (Karin Braide) 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
Ett nationellt vårdprogram har sjösatts under året. Ett regionalt vårdprogram med 
konsekvensbeskrivning har utarbetats och färdigställs nu på RCC för utskick. Det har varit två 
nationella styrgruppsmöten för kvalitetsregistret och ett antal arbetsmöten i samband med forskning 
kring registret. För inrapportörer och monitorer har vi haft ett separat nationellt utbildningsmöte. 
Regionalt har det varit två möten med vårdprogramgruppen och ett möte med inrapportörer till 
kvalitetsregistret. Flera regionala utbildningsmöten för processägare har anordnats i RCC:s regi och 
även möten i Stockholm anordnade av SKL och RCC i samverkan. 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
En regional videokonferens en gång per vecka har utvecklats under året med deltagare från SU, Borås 
och Uddevalla. Skövde har ännu ej anslutit sig.  
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Vi SU har det påbörjats en försöksverksamhet med en njurcancermottagning bemannad med både 
onkologer och urologer.  
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Den multidisciplinära konferensen höjer utan tvekan kvaliteten på handläggning av patienter med 
spridd njurcancer och ger även en ökad möjlighet att standardisera kirurgin vid lokaliserad njurcancer så 
att inte bostadsort avgör vilken behandling patienten erbjudes. Genom att tid till mottagningen kan ges 
vid konferensen så medbringas ledtiden från remiss till onkologisk behandling. Detta gör även att man 
nu inte lika ofta behöver göra förnyade CT-undersökningar inför behandlingen på grund av att de 
ursprungliga blivit för gamla (mer än 4 veckor).   
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Det nya vårdprogrammet föreslår en begynnande nivåstrukturering så till vida att kirurgi för njurcancer 
ej längre skall ske vid länsdelssjukhusen.  
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Ja, se ovan.  
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
I den nya njurcancermottagningen med onkologer och urologer har specialiserade sjuksköterskor 
uppföljningsmottagningar.  
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
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Under året en kurator inkopplats i den regionala vårdprogramgruppen. Vid njurcancermottagningen på 
SU har kuratorn en viktig roll.  
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Det synes vara brist på onkologer med specialkunskap om njurcancer. Bristen på radiologer och 
patologer förlänger ledtider.  
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Kontaktsjuksköterska med lite olika upplägg finns vid de flesta mottagningarna.  
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Nej, inte ännu. 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Nyligen startat upp projektet ”patientdagboken” och patientrepresentanter har deltagit i de 
förberedande mötena.  
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Inga ännu. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
En artikel med titeln ” Tumor characteristic and surgical treatments of renal cell carcinoma in Sweden 
2005-2010- a population-based study from  the national cancer kidney cancer register” har under året 
accepterats för publicering. En artikel “Practice patterns for the surgical treatment of T1 renal cell 
carcinoma - a  nationwide population based register study” är klar att sända in . 
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Ovarialcancer/Äggstockscancer 
Pernilla Dahm Kähler, Marie Swahn 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
Vi har haft 4st regionala möten under 2013 med de lokala processägarna från SÄS, SKAS, NU- 
sjukvården och Halland och därutöver genomfört vår tredje årliga ”Gyncancer processturné” under 
september 2013. På dessa möten har ledtider och processen diskuterats inklusive den angelägna 
ledtiden från operation till start av kemoterapi har belysts och förbättrats något. Aktiviteter som är 
genomförda är att remiss numer skrivs direkt postoperativt innan PAD-svar kommit om tumörkirurgen 
peroperativt bedömer att den mest troliga diagnosen är en ovarialcancer. Detta har medfört att 
Jubileumskliniken/onkologen på SS preliminärt kan förbereda kemoterapi-start inom 21-28 dagar och 
minska denna essentiella ledtid. Vidare faxas remisser istället för att skickas per post och patologerna 
har vidtalats om vikten om snar diagnos. Numer förekommer en förbättrad och kontinuerlig dialog 
mellan referenspatologerna på SU, tumörkirurgerna och gynonkologerna. Därutöver följs andelen 
radikalt opererade kvinnor med ovarialcancer stadium III-IV och denna andel ökar vilket tyder på ett 
ökat medvetande i regionen om en mycket viktig prognostiskt faktor som sannolikt kan leda till en 
framtida förbättrad överlevnad. Ledtiden från beslut om operation till operation är fortfarande 
oförändrad och uppnår inte målen men detta arbete fortgår och processen och operationsutrymmen 
diskuteras lokalt och regionalt. En rapport från ”Gyncancer processturnén 2013” har utarbetats, där 
regionens och alla enheters struktur, organisation, kvalitetsregistrering, ledtider, palliativa vård och 
förbättringsområden presenteras. 
 
Regionala medicinska riktlinjer och en konsekvensbeskrivning för det första nationella vårdprogrammet 
för epitelial ovarialcancer från 2012 har utarbetats under 2013 av de regionala och lokala processägarna. 
Dessa riktlinjer kommer att gå ut på remiss under slutet av 2013. Därutöver har ett nytt nationellt 
vårdprogram (VP) för icke-epitelial ovarialcancer utarbetats och färdigställts under 2013 och kom ut på 
remiss under hösten 2013 och en regional konsekvensbeskrivning har skapats. Det regionala arbetet 
med att skapa regionala medicinska riktlinjer till det icke-epiteliala ovarialcancer VP har startats.  Vidare 
så har en revidering och uppdatering av det nationella VP för epitelial ovarialcancer startats. 
Sammanfattningsvis sker ett mycket aktivt och intensivt arbete nationellt och regionalt med 
vårdprogrammen för epitelial och icke-epitelial ovarialcancer. 
 
Ett internat för INCA och det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk onkologi genomfördes under 
november 2013 med diskussioner om bland annat ovarialcancer processen, nationella målnivåer och 
framtida PREM/PREM inom ovarialcancer och patientanpassade publikationer från registret. Västra 
sjukvårdregionen fick möjligheten att presentera sin process och sitt arbete i regionen med återkoppling 
av egna data och förbättringsarbeten. Västra sjukvårdsregionen erbjöd sig att vara pilot region för 
PROM/PREM. 
 
Globeathon; på den internationella gyncancer dagen anordnades en manifestation för allmänheten i 
Göteborg vid centralstationen för att uppmärksamma bland annat ovarialcancer och dess symtom och 
rekommendation av att söka vårdcentral vid specifika symtom för gynekologisk cancer. Stödpersoner 
från RCC, regionala processägare och patientföreningar medverkade och informerade om gynekologisk 
cancer. 
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Samarbete med CHI har startats för att initiera innovativa analyser av ovarialcancer processen och 
förbättra processen. 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
Vi har återrapporterat ledtider, radikalitet och överlevnadssiffror till varje regional enhet och öppet 
presenterat hela regionens data för varje enhet för att möjliggöra förbättringar genom att se goda 
exempel och förbättringspotentialer på den enskilda enheten. En öppen diskussion har genomförts på 
varje enhet om förbättringsområden och återkoppling kommer att ske under den fjärde ”Gyncancer 
processturnén” som planeras under september 2014. Delade mallar i INCA har utformats för att 
kontinuerligt kunna följa ledtider och kirurgisk radikalitet.  
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
SKAS och Skövde har under 2013 genomfört en djupgående analys av ovarialcancer överlevnaden 
under 2002-2007 för att kunna identifiera förbättringsområden förutom den redan genomförda 
centraliseringen av avancerade ovarialcancer fall till SU. Arbetet har genomförts som led i en FoU- och 
förbättringskurs för ST-läkare på Skaraborgs sjukhus och har skickats till Svensk Förening för Obstetrik 
och Gynekologi (SFOG) som ST-fördjupningsarbete. 
 
Den extensiva ovarialcancer kirurgin på SU har vidareutvecklats tillsammans med leverkirurger under 
året och 2st nya specialister har knutits till det gynekologiska tumörkirurgiska teamet och påbörjat och 
skrivit kontrakt på en subspecialisering enligt nationella riktlinjer till gynekologisk tumörkirurg.  
 
På JK SU har den gynonkologiska enheten efter ansökande och godkännande av ordnat införande för 
behandling av angiogeneshämmande läkemedel behandlat ett femtontal kvinnor med avancerad 
ovarialcancer enligt särskilda kriterier, vilket kan förbättra överlevanden för en hårt drabbad 
patientgrupp. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Alla aktiviteter har syftat till att förbättra morbiditeten och överlevnaden för den enskilda ovarialcancer 
patienten och samtidigt öka den medicinska säkerheten och precisionen. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Nivåstruktureringen är sedan tidigare genomförd och fortgår; kvinnor med avancerad ovarialcancer 
som bedömes klara extensiv kirurgi remitteras till KK SU/SS. Övriga fall opereras av ett 
tumörkirurgiskt team på respektive enhet enligt nationella och regionala riktlinjer.  Vidare fortgår 
arbetet med att implementera ytterligare nivåstrukturering där utvalda fall av kvinnor med tidig 
ovarialcancer remitteras för ställningstagande till sekundär kirurgi på Sahlgrenska med pelvin och 
paraaortal lymfkörtelutrymning för att få optimal adjuvant kemoterapi. 
  
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Multidisciplinära terapikonferenser utförs varje vecka och startade på Sahlgrenska våren 2012 med 
radiolog, gynonkolog och gynekologiska tumörkirurger närvarande och har utvecklats under 2013 med 
patologer närvarande vid vissa tillfällen. Patientfall från hela regionen diskuteras, handläggs och 
återrapporteras till ansvarig enhet. 
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Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Nej, det finns ingen sjuksköterskebaserad uppföljningsmottagning i regionen för ovarialcancer och i 
nuläget finns inget behov för sådana. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Kuratorer, sjukgymnaster och dietister engageras i rehabiliteringsprocessen kring ovarialcancer 
processen efter behov. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Det är av absolut största vikt att läkar- och sjuksköterskekompetensförsörjningen ombesörjs och 
tillgodoses i regionen för att ovarialcancer processen skall kunna fortsätta förbättras och utvecklas. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Tumörkirurgisk specialutbildning och gynonkologisk specialisering och för sjuksköterskor 
onkologiutbildning. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Kontaktsjuksköterskor finns på alla regionenheter förutom på SU (både KK o JK) och SÄS, men efter 
ett intensivt arbete under många år kommer nu kontaktsjuksköterskor att finnas på Sahlgrenska både 
inom kvinnosjukvården och jubileumskliniken från och med 2014. Förhoppningsvis kan man på SÄS 
också genomföra kontaktsjuksköterskefunktionen inom närmaste framtiden. 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Vi har ännu inte arbetat fram en individuell skriftlig vårdplan för ovarialcancer patienterna i regionen.  
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Patientmedverkan har funnits med i hela arbetet kring de nationella vårdprogrammen för epitelial och 
icke-epitelial ovarialcancer, men i arbetet kring de regionala medicinska riktlinjerna som bygger på det 
nationella vårdprogrammet har patientmedverkan inte funnits. 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
Nationella riktlinjerna är godkända av representanter från patientföreningen för ovarialcancer. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Vi har startat ett gemensamt innovativt arbete med CHI för att utveckla ovarialcancer processen och 
påbörja nya online aktiviteter angående målområden, ledtider och överlevnad. En work-shop är 
inplanerad under våren 2014. 
 
Det är startat en regional studie för att identifiera ovarialcancer tidigt under professor Karin Sundfeldts 
ledning, där alla regionenheter medverkar från och med hösten 2013 och studien kallas BIOMOVCA. 
Därutöver en nystartad studie tillsammans med bland annat MD Andersson i USA, där man tar 
cytologprov på kvinnor med ovarialcancer som led i en studie för att se om man kan detektera 
ovarialcancer med enbart ett cytologprov från cervix (livmoderhalsen).  
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Palliativ vård 
Elisabeth Löfdahl 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen?  
• Möten hålls 1-2 gånger per termin i den regionala referensgruppen för palliativ vård. Den är 

utsedd i linjen och utgörs av verksamhetsrepresentanter från de olika specialiserade palliativa 
enheterna och primärvård. Representanter från Kommunal hälso-och sjukvård (MASAR) är 
representerade. 

• Det regionala organisatoriska vårdprogrammet är skrivet, men den regionala processen återstår. 
Här sker ett samarbete med regionala tjänstemän som driver regionuppdraget. 

• Januari 2013 hölls den avslutande implementeringsutbildningen kring det nationella 
vårdprogrammet. 

• Sommaren 2013 kom Socialstyrelsens vägledning och kunskapsstöd för palliativ vård. RCC deltar 
aktivt i processen kring regionuppdrag. 

• Ett seminarium med representanter från delregionerna har hållits kring implementeringen av 
kunskapsstödet. Ytterligare seminarier delregionalt planeras. 

• Ett arbete har påbörjats för att utreda möjligheterna kring web-utbildningar i palliativ vård. 
• Delprocessledaren Kristina Palmberg håller i nätverk för enhetschefer i palliativ vård och 

plattformsledare. Även processägaren har deltagit i dessa möten. 
• Utbildningar har hållits framförallt för läkare i palliativ medicin med inriktning på 

brytpunktssamtal. 
• ”Det nödvändiga samtalet” med kursledare Professor Carl-Johan Furst. Fortsätter under 2014, 2 

kurser planerade. 
• Utbildning på vårdcentraler i allmän palliativ vård och brytpunktssamtal med läkare Edvin 

Berntsen. Fortsätter under 2014. 
• Vi har påbörjat ett närmare samarbete med palliativ registret. Bly. deltog en representant från 

Svenska Palliativregistret i den dialogrunda som genomförts under hösten. 
• En dialogrunda har genomförts i VGR och Norra Halland. Besök har gjorts på SU, Kungälv, 

Alingsås, SÄS, Skene, SKAS, NU-sjukvården, Kungsbacka sjukhus samt Varbergs sjukhus. Vi 
träffade på samtliga ställen verksamhetschef samt representanter från specialiserad palliativ vård. 

• Rapporter om det pågående arbetet har lämnats till RCC´s samverkansgrupp och styrgrupp. 
• Målet är att säkerställa en jämlik vård med en högre kvalitet än idag och att medverka i 

implementeringen av vårdprogram och nationellt kunskapsstöd. 
 
2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, 
förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
Svenska palliativregistret arbetar målmedvetet för att öka täckningsgraden. Här samarbetar RCC och 
registret nära och har ökat medvetenheten om registret fra. på sjukhusen och stimulerat till 
kvalitetsarbete med utgångspunkt i registret. 
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En framgångsfaktor på sjukhusen är där en sjukhusansvarig person(oftast sjuksköterska) har utsetts,och 
då kan driva utvecklingen, Alingsås, NU-sjukvården, SÄS och SU är exempel på detta. 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån 
ett medicinskt kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
Efter utbildningar och diskussioner i fra. läkargrupperna på sjukhusen där RCC varit bidragande med 
utbildning och uppföljning har andelen genomförda och dokumenterade brytpunktssamtal ökat enligt 
registerdata. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
Ej tillämpligt. 
En stor del av den vård den palliativa patienten får utförs av kommunal hälso- och sjukvård.Den 
kommunala vården tar ett stort ansvar, men efterlyser även fortsättningsvis ett ökat samarbete och stöd 
från regionen fra. vad gäller läkarmedverkan inom allmän palliativ vård. 
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
Nej. Men frågan diskuteras på SU, Alingsås. 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
Alla patienter inom specialiserad palliativ vård har en kontaktsköterska med ett stort ansvar och 
självständig roll. Där sker kontinuerlig uppföljning. 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
Inom allmän palliativ vård är det osäkert och tveksamt i  I Göteborgs stad finns endast en 
kuratorstjänst. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 

• Det finns ett mycket stort utbildningsbehov, fortbildningsbehov samt handledningsbehov inom 
både allmän och specialiserad palliativ vård. Detta prioriteras särskilt i de nationella riktlinjerna. 
Det finns idag inga system att täcka detta behov. 

• Inom specialiserad palliativ vård finns ett stort behov av kompetensförsörjning. För att nå fler 
patienter med stora palliativa behov, fungera som konsulter till övrig vård samt delta i 
fortbildning av övrig personal behöver enheterna växa, uppskattningsvis 30% jämfört idag. Det 
finns fortfarande delar av VGR som saknar specialiserad palliativ vård(Södra Bohuslän). 

• Ålderstrukturen med hög medelålder både för läkare och sjuksköterskor gör att behovet av 
nyrekrytering är mycket stort. 

• Palliativ medicin är nu godkänt som en tilläggs specialitet, och Socialstyrelsen räknar med att 
reglementet för ST-tjänster skall vara klart 2015. Då bör det finnas en plan, finansiering och 
handledarberedskap i VGR att utbilda ST-läkare.  

 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Det behövs fler läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, dietister, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter med kunskap om palliativ vård fördelade på alla kliniker/enheter som vårdar svårt 
sjuka patienter för att förbättra vårdkvaliteten och uppmärksamma de palliativa vårdbehov som finns 
hos många patienter. 
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5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
Se ovan. 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
Nej. Inget standardiserat dokument .Alla patienter inom specialiserad palliativ vård har en muntlig eller 
skriftlig vårdplan samt kontaktuppgifter och aktuell läkemedelslista och trygghetsordinationer . 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Nej. Vi överväger kontakt med efterlevande, men är ännu osäkra på hur denna kontakt lämpligen 
utformas. 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
En ökad medvetenhet om palliativ vård inom närsjukvårdssamverkan, sjukhus och vissa delar av 
primärvården. Samverkan med kommunerna har utvecklats. 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Närståendestudien 
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Pancreascancer 
Svein-Olav Bratlie 
	  
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter 
• Publikation av Nationellt Vårdprogram våren 2013 
• Arbete med regionala tillämpningar och konsekvensbeskrivningar för nationellt VP 
• Återetablering av regional VP-grupp 
• Arbete med nationellt kvalitetsregister, nationellt möte Stockholm 131023 
• Arbete med registrets täckningsgrad lokalt och regionalt 
• Kartläggning av inrapportörer till registret 

 
2. Resultat av arbete 
• Rekommendationer i nationellt VP är implementerat i regionen. 
• Pågående arbete med regionala tillämpningar av nationellt VP via regional VP-grupp. 
• Nya blanketter till kvalitetsregister 2014 utformade efter omfattande revision i  

nationell ”blankett-grupp”. 
• För att öka registrets täckningsgrad avgörs ansvar för inrapportering vid MDT. 
• Lokalt har SU/Sahlgrenska sedan november 2013 en deltids sekreterare (Jenny 

Ryberg) för registerarbete, då den största inrapporteringsbördan ligger på  
opererande klinik.  

 
3. Arbetsfördelning 
• Nivåstrukturering för kurativt syftande cancerkirurgi är i Västra Götaland utförd. I  

Halland har ”nivåstrukturering” skett i så mån att Hallandspatienter opereras på  
Hallands sjukhus Varberg.  

• Multidiciplinär konferens är infört regionalt, och sedan november 2013 deltar även  
Varberg via videolänk. 

• Icke-kurativt syftande behandling ges lokalt. 
 
4. Kompetensförsörjning 
• För kurativt syftande kirurgi sker kompetensförsörjning fortlöpande på 

SU/Sahlgrenska. Kirurgisk utbildning kan inte fullt tillgodoses i Halland pga 
låg operationsvolym, utan får ske via nyrekrytering. För palliativa endoskopiska  
och kirurgiska ingrepp, sker utbildning lokalt. 

• Som för många andra processer osäkerhet avseende kompetensförsörjning inom 
onkologi, patologi och radiologi. Utbildning av kontaktsköterskor pågår. 

 
5. Kontaktsjuksköterska 
• Är etablerat i hela regionen enligt rekommendation i nationellt VP (med reservation  

för resultat av pågående inventering). 
• Regional omvårdnadsgrupp med kontaktsköterskor från hela regionen,  

ordförande Liselotte Hilmersson. Representanter från SU/S och Varberg saknas. 
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6. Patientsamverkan 
• Inget etablerat samverkansprojekt inom området pancreascancer. 
• Lokala varianter av individuella vårdplaner finns, dock ej kartlagt regionalt. 
• Arbete pågår med att stödja bildandet av en patientförening nationellt. 

 
7. Forskning och innovation 
• ”Närståendestudien” kommer inkludera patienter med pancreascancer. 
• Lokoregionalt nätverk för forskning inom området pancreas är sedan  

oktober 2013 etablerat. En avhandling inom området under 2013 i Göteborg. 
• Såväl klinisk, translationell och omvårdnadsforskning pågår. 
• Nationellt är nätverket Swedish Studygroup for Pancreatic Cancer (SSPAC) 

etablerat. Flera nationella multicenterstudier har startats via gruppen. 
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Prostatacancer 
Jan-Erik Damber, Karin Braide 
	  
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter under 2013 
• I regionen har dialogmöten hållits på SÄS och i Varberg. 
• Ett regionalt möte kring kastrationsresistent prostatacancer och nya behandlingsregimer 

genomfördes i februari i Göteborg, värd var RCC-väst. Mötet var välbesökt med deltagare , såväl  
läkare som sjuksköterskor, från regionens sjukhus. 

• I mars och i november hölls möten i regionala processgruppen för prostatacancer. 
• De två processägarna Jan-Erik Damber och Karin Braide har deltagit nationellt i arbetet med det 

Nationella Vårdprogrammet för prostatacancer. Detta vårdprogram är det första i landet och en 
stor insats ligger bakom för att jämka ihop rikets olika regioners tidigare vårdprogram samt 
koppla till aktuell vetenskap. Som underlag för vårdprogrammet ligger nu pågående revision av 
Nationella Riktlinjer för prostatacancer där Jan-Erik Damber deltagit som faktagrupps-
ordförande. Ett omfattande arbete har också lagts ner på arbetet med en regional tillämpning av 
de Nationella Riktlinjerna, ett arbete som skett parallellt med bröst-och-kolorektal cancer, vilka 
också kommer med reviderade upplagor av sina Nationella Riktlinjer. 

• Ingela Franck Lissbrant har i samråd med RCC:s arbetat fram ett verktyg för uppföljning av 
primärt metastaserade och kastrationsresistenta patienter med prostatacancer, kopplat till INCA.  
 

2. Resultat av arbetet  
• Regionalt, vid dialogmöten upplysning och samförstånd kring kommande vårdprogram och 

riktlinjer. Beredning och planering inför implementering av Nationella Riktlinjen Prostatacancer. 
• Nationellt; färdigställande under våren 2014 av Nationell Riktlinje och Nationellt Vårdprogram. 
• Pilotprojekt på SU avseende uppföljning av primärt metastaserade och kastrationsresistenta 

patienter startar under 2014. 
 
3. Nivåstrukturering.  
• Fortsatt oklarheter kring var (lokalt, på SÄS eller SU) patienter med prostatacancer ska få 

onkologisk bedömning och behandling. En översyn är startad i regionen.  
• MDK; förekommer på SU, i Uddevalla och på SÄS. Ännu inte i bruk, och ingen klar planering 

för det i Skövde. Sjuksköterskemottagningar, dvs kontaktsköterska, finns välfungerande på SU, 
SÄS och Uddevalla. Har ännu inte startat i Skövde. 

 
4. Kompetensförsörjning.  
Det fattas såväl urologer som uro-onkologer i regionen men återväxten på urologsidan är till viss del 
god. På onkologsidan har behovet skisserats på 4 nya tjänster, det har tyvärr inte kunnat beaktas.  Med 
ökande prevalens av prostatacancer i regionen ( ca 14000 st) kommer också behovet av kontakt-
sjuksköterskor att öka. Det handlar både om nyrekrytering och utbildning insatser för redan anställda. 
 
5. Individuell vårdplan.  
Arbetet med att ge varje patient en individuell vårdplan har startats försiktig men kan inte sägas vara i 
bruk men än som enskilda strimmor. Detta arbete har fått stå tillbaka på gr av andra mer angelägna 
uppgifter (till exempel kontaktsjuksköterska). 
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6. Patientmedverkan.  
Ännu ej i regelbundet bruk lokalt. I de regionala och nationella arbetsgrupper där processägarna deltar, 
finns patientrepresentanter med. 
 
7. Forskning och innovation.  
Ett viktigt regionalt projekt som håller på att påbörjas/genomföras handlar om screening för 
prostatacancer där utöver PSA även MR prostata integreras i utredningsalgoritmen. En förstudie håller 
på att avslutas och huvudstudien kommer att starta under 2014.   
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Tyreoideacancer 
Svante Jansson 
	  
Redovisning 2013 
 
Aktiviteter 
Den regionala vårdprocessgruppen för tyreoideacancer har haft 4 endagsmöten samt ett internatmöte 
under verksamhetsåret.  
Vid dessa sammankomster har följande teman diskuterats/planerats 
Information om Nationella riktlinjer för Tyreoidecancer vilka infördes med start  Januari 2013. 
April 2013 - Information och introduktion av Nationellt kvalitetsregister för Tyreoidecancer  
Med start April 2013 – Utformning av Regional Medicinsk Riktlinje för Tyreoideacancer. 
• Planering av utbildningsaktiviteter riktade mot Primärvård, ÖNH specialister samt kliniker 

tillsammans med radiologer 
• Fortlöpande utveckling av de regionala MDT konferenserna  
• Forskningsaktivitet med kartläggning av epidemiologin vad gäller tyreoidecancerincidensen i 

regionen och förändringar i denna 
• Patientmedverkan i vårdprocessarbetet. 
• Kartläggning av tillgången på medicinsk kompetens för tyreoidecancervården i regionen i ett 

framtidsperspektiv 
• Nivåstrukturering av tyreoidecancervården i regionen  
• Kontakt-sjuksköterskefunktionen i vårdprocessen för tyreoidecancer 

 
Resultat 
Kvalitetsregister - Innrapportörer utsedda på varje klinik och fått introduktion för att rapportera in data 
till det Nationella Kvalitetsregistret för tyreoidecancer via monitor vid RCC och till INCA plattformen. 
Registreringen startade i april 2013 och en eftersläpning i inrapporteringen föreligger ännu på vissa håll.  
 
Regional Medicinsk riktlinjer för Tyreoidecancer – Efter planeringsmöte i april 2013 samlades gruppen 
på ett internatmöte i september och påbörjade utformningen av dokumentet. Ett första utkast finns nu 
och redigering och modifiering av detta pågår. Målet är att färdigställa dessa riktlinjer i början på 2014 
 
Utbildning – 22 November hölls en utbildningsdag riktad mot ÖNH specialister i regionen om 
tyreoideasjukdomar och tyreoidacancer. Ett 30 tal läkare deltog. 
 
En regiondag för primärvården med rubriken ”Knöl i tyreoidea – hur handlägger jag detta som 
allmänläkare” planerades till 17 Maj. Dagen fick flyttas till 11 oktober på grund av den långa 
framförhållningen med schemaläggning inom primärvården. Programmet var utformat tillsammans 
med akademisk företrädare för allmänmedicin och syftade blad annat till en uppdatering om 
utredningsgångar av knöl i tyreoidea, nytt klassifikationssystem av cytologiska fynd och information om 
det nya Nationella vårdprogrammet för tyreoideacancer och i synnerhet primärvårdens roll i 
vårdkedjan. På grund av svårigheter att nå ut till primärvården och en initial tveksamhet från 
ledningshåll inom primärvården till aktiviteten gick inbjudan ut i senaste laget vilket innebar för dålig 
uppslutning varför beslut togs att skjuta på dagen till 2014. 
 
Planering inom gruppen pågår för att arrangera en utbildningsdag riktad mot i första hand yngre 
radiologer i regionen samt kliniker för att öka kompetensen inom ultraljudsvägledd finnålspunktion av 
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förändringar i tyreoidea för cytologisk diagnostik. Denna kompetens är idag en bristvara i regionen med 
oacceptabelt långa väntetider som följd. Någon dag för denna utbildningsaktivitet är inte fastslagen i 
skrivande stund.   
 
Regionala MDT konferenser – Denna aktivitet har funnit sin plats i vårdprocessen och är uppskattad. 
Konferensen sker 1 gång per vecka och sänds via telemedicin där SU, NÄL, SKAS, SÄS och Varbergs 
sjukhus deltar. Fall med oklar cytologi, nyupptäckt tyreoidecancer och fall med misstänkt eller fastställt 
recidiv blir föremål för multidisciplinär bedömning. Kontaktsjuksköterska från SU deltar även i 
konferensen från höstterminen 2013.  
 
FoU – En kartläggning av tyreoidecancerincidensen i VGR under de senaste 20 åren har gjorts 
tillsammans med statistiker från RCC. Vi kan konstatera att incidensen visat en kraftigt ökad incidens 
framför allt hos kvinnor i regionen. Incidensen nyupptäckta fall har nästan dubblerats sedan början på 
2000 talet. För männen ses ingen motsvarande ökning. Likartade dramatiska ökningar i 
tyreoidecancerincidens har gjort på många andra håll i världen men då har man ansett att en ökad 
diagnostik vara den sannolika förklaringen då ökningen bestått i upptäckt av små mikrocancrar. I vår 
regionala databas är ökningen jämt fördelad i olika tumörstorlekar och stadier. Våra slutsatser baserat 
på att ökningen drabbar enbart kvinnor och att det gäller tumörer av alla stadier är att andra faktorer än 
enbart en ökad detektion sannolikt ligger bakom förändringen. Dessa resultat presenterades som ett 
abstrakt och en poster vid American Thyroid Associations 83:e kongress i oktober ("Female papillary 
thyroid cancer almost doubled over a 10-year period – A population-based study of 716 patients " P 
Bümming, K Gunnarsdottir, E Holmberg, S Jansson). Arbetet kommer nu att inriktas på att i detalj leta 
efter förklaringar till incidensökningen i regionen. Om det rör sig om omgivningsfaktorer skulle detta 
möjligen kunna leda vidare till cancerpreventiva åtgärder. 
 
Patientmedverkan i vårdprocessen – Patientföreningsrepresentant (ordföranden i Svenska 
Sköldkörtelföreningen) är nu adjungerad till vårdprogramgruppen och hålls fortlöpande informerad om 
vårdprocessgruppens arbete. Patientföreningen är ombedd att utse en patientrepresentant som skall 
ingå i gruppen.  
 
Kompetens i regionen – Förutom dagens brist på radiologisk kompetens för medverkan vid MDT 
konferenser och bättre tillgång till ultraljudsvägledd punktionscytologi ser vi i gruppen en hotande brist 
på tyreoideakirurger inom den kommande 5 års perioden. Diskussion är påbörjad och skall fortsätta hur 
denna brist skall motverkas. Lösningen kan bestå i ökad utbildning/rekrytering eller en ökad 
koncentration av tyreoideakirurgi till färre enheter i regionen. Diskussionen kommer även att ske 
gentemot sektorsrådet i kirurgi. I skrivande stund finns ingen konkret plan utarbetad för en lösning. 
 
Nivåstrukturering – Denna fråga har lyfts i gruppen. Den nuvarande strukturen med koncentration av 
avancerad, lågt differentierad-, medullär-, anaplastisk och pediatirsk tyreoideacancer till 
Universitetssjukhuset skall behållas. Övrig differentierad tyreoideacancer tas omhand vid respektive 
sjukhus i regionen som idag bedriver tyreoideakirurgi. Alla kliniker som opererar tyreoideacancer deltar 
vid MDT konferenser och rapporterar sina patienter i det Nationella Kvalitetsregistret för 
tyreoidecancer. 
 
Kontaktsjuksköterska – Denna funktion har funnits sedan tidigare på vissa håll i praktiken men inte 
varit formaliserat organiserad. En inventering sker i regionen nu och processen att utnämna och utbilda 
kontaktssjuksköterskor även för tyreoidecancerprocessen kommer att starta inom kort.  
Individuell vårdplan – inte påbörjat ännu. Frågan har diskuterats i vårdprocessgruppen. 
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Sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar har inte intitierats i regionen. Intentionen i det nya 
Nationella vårdprogrammet är en mer radikal intial terapi och därefter ny riskvärdering som för flertalet 
patienter kommer att innebära ett avslutande av cancerkontrollerna betydligt tidigare än den 
hittillsvarande uppföljningsrutinen. Detta kommer då att minska behovet av canceruppföljningar. 
 
Andra vårdproffessioners medverkan i rehabiliteringsprocessen – någon generell medverkan i 
tyreoidecancerprocessen bedöms inte nödvändig då den absolut största andelen patienter med 
tyroeideacancer då de lyckligtvis har en mycket god prognos. De patienter som är i behov av 
rehabiliteringsinsatser får tillgång till detta utifrån individuellt behov vid respektive sjukhus.  
 
Palliativ vård – anges i de kommande medicinska regionala riktlinjerna och följer de riktlinjer som finns 
utarbetade i det regionala vårdprogrammet för palliativ vård i VGR. 
 



	  

	   70	  

Tidig upptäckt 
Marcela Ewing 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att nå processens mål? Hur har aktiviteterna varit kopplade till 
målen för processen? 
 
vt 2013:  
• Lathund för allmänläkare "Alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera cancer " 

färdigställd och tryckt. Stort intresse från Region Halland med önskemål om distribution av 
trycksaken till deras vårdcentraler. 

• Kursdeltagare i Forskarskolan ”Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik” del 3 
• Föreläsning på Varbergs sjukhus för alla Cancerprocessteamen-dvs lokala processägare, ssk mfl 

om tidig upptäckt av cancer i primärvården och presentation och utdelning av "lathunden" för 
primärvården. 

• Referensgruppmedlem i processen cancervårdprocessen och CUP. Utveckling av individuell 
vårdplan för applikation i Melior. 

• Studiebesök på Sveriges första Diagnostiska Centrum på Centralsjukhuset i Kristianstad. 
Pilotprojekt där allmänläkarna kan remittera in patienter för snabbutredning av misstänkt cancer 
om patienterna har diffusa symtom. 

• Deltagit i den första kursen för läkare som arbetar med svårt sjuka patienter ”De nödvändiga 
samtalen” 

• Utarbetande av dokument och samarbete med sektorsrådet för allmänmedicin kring 
gränssnittsdokument primärvård/slutenvård. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att välgrundad 
misstanke om cancer hos en patient i primärvården ska föreligga och patienten ska få en tid < 14 
dagar inom ramen för den regionala cancergarantin? 

 
ht 2013:  
• Genomfört utbildning av ett 30-tal allmänläkare från 13 vårdcentraler i Göteborg om vad vi vet 

idag om tidig upptäckt av cancer i primärvården och utdelning av "lathunden". 
• Presentation av ”lathunden” för RCC Uppsala/Örebro och primärvårdsföreträdare för de sju 

landstingen i Region Uppsala/Örebro. Stort intresse från primärvården att använda lathunden i 
sin egen organisation med lokala tillämpningar för utredning av cancer i primärvården. 

• Globeathon : Manifestation 29/9 mot gynekologisk cancer. Internationell kampanj där vi riktade 
oss med information direkt till allmänheten under 4 tim på Centralstationen. 

• Deltagande i egenskap av expert i prioriteringsgruppen i Socialstyrelsen med utformning av 
Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal -och prostatacancervården. 

• Gränssnittsdokument(se ovan ) skickad på remiss till tumörrådet och resp. berörda sektorsråd. 
• Kursdeltagare i Forskarskolan ”Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik”del 4. 
• Jag har organiserat och genomfört ett nationellt möte i Göteborg för processledare från de RCC i 

Sverige som arbetar med ”tidig upptäckt ”där vi utbytte erfarenheter och skissade på framtida 
samarbetsprojekt. 

• Möte i Stockholm med Jan Adolfsson SBU som redogjorde för sitt uppdrag för regeringen med 
”Tidig upptäckt av symtomgivande cancer”-en systematisk litteraturöversikt. 
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2. Resultat av arbete  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni genomfört?  
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen? 
 
Vilka resultat har genomförda utvecklingsarbeten lett till utifrån ett patientperspektiv men också utifrån ett medicinskt 
kvalitets- och säkerhetsperspektiv? 
 
Jag har börjat introducera ”lathunden” i primärvården. Förhoppningsvis leder den till ökad 
uppmärksamhet hos allmänläkarna på symtom som signalerar cancer, vilket ju gagnar patienterna. Se 
ovan. Aktiviteter och resultat av arbete går ju lite hand i hand. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats mellan regionens sjukhus (nivåstrukturering)? 
 
Har ni kommit igång med multidisciplinära terapikonferenser? Lokalt och eller regionalt? 
 
Finns sjuksköterskebaserade uppföljningsmottagningar? 
 
Hur engageras kuratorer och andra vårdprofessioner i rehabiliteringsprocessen? 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov? 
Stor nationell brist på allmänläkare. Man måste göra specialiteten mer attraktiv för yngre kollegor.  
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i processen för att uppnå önskade resultat? 
Jag behöver hjälp och stöd av en utvecklingssköterska för att planera och genomföra större 
utbildningsaktiviteter för allmänläkare i regionen vad gäller tidig upptäckt av cancer. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
Hur väl genomförd är funktionen med kontaktsjuksköterska på regionens olika sjukhus? 
 
Har ni arbetat fram en individuell vårdplan (Min vårdplan)? Lokalt och regionalt? 
 
6. Patientmedverkan 
Har ni arbetat med patientmedverkan i processen/projektet? 
Nej 
 
Vilka resultat har arbetet lett till? 
 
7. Forskning och innovation 
Vilka forskningsinsatser görs i regionen inom processen/projektet? 
Forskningsprojekt ”Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården” 
går nu in i ett aktivt skede. Är dessutom ett doktorandprojekt. 
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Ventrikelcancer 
Lars-Erik Hansson 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
• Regionalt möte på SU/Östra om ventrikelcancerprocessen anordnades 8.2 med deltagande av 
kirurger från SU, NÄL, SÄS och Skas. Rapport av registerdata nationellt och regionalt. Bl.a. togs MDT 
och nivåstrukturering upp. 
• Uttag av data ur NREV har regelbundet ut, analyserats och presenterats på lokala och regionala 
möten. 
• I samband med det regionala mötet för kirurger inom övre gastrointestinal kirurgi 30-31.5 togs bl.a. 
frågan om regional anpassning av det nationella vårdprogramet för esofagus-/ventrikelcancer och 
regional MDT-konferens  upp. 
• 19.6 möte med chefen för röntgenverksamheten vid SU, Ann Olmarker, och processägaren för 
esofaguscancer, Ulrika Smed. Syftet var att få till stånd en regional MDT-konferens där också röntgen 
medverkade för esofagus- och ventrikelcancer. Ann Olmarker ställde sig positiv till detta och vi kom 
fram till att starta MDT-konferensen i september 2013. 
• 4.9 Dialogmöte på SÄS tillsammans med processägaren för esofaguscancer. Bl.a. presentation av 
registerdata för SÄS och diskussion om nivåstrukturering av ventrikelcancer. 
• 11.9 Dialogmöte på Kungälvs sjukhus tillsammans med processägaren för esofaguscancer. Bl.a. 
presentation av registerdata för Kungälvs sjukhus. 
• Under hösten 2013 har utarbetats ett förslag till Regional anpassning av det nationella 
vårdprogramet för ventrikelcancer. Detta har sänts på remiss till vårdprogramgruppen för 
ventrikelcancer och svar har inkommit. I början av december kommer det regionalt anpassade 
vårdprogramet att sändas in.  
 
2. Resultat av arbete  
• Ett förslag till Regional anpassning av det nationella vårdprogramet har utarbetats, remissbehandlats 
och sänds in till RCC i början av december. 
• Sedan september 2013 äger en regional videokonferens rum för nydiagnosticerade fall av 
ventrikelcancer (i anslutning till pankreaskonferensen). Det har dock ännu ej gått att engagera 
röntgen/SU i konferensen trots Ann Olmarkers utfästelser i juni 2013 (avgick som chef i oktober 2013 
och hennes efterträdare har ej svarat på mail i frågan). Således är det inte någon MDT-konferens då 
endast kirurger och onkolog deltar. 
• Under 2013 har kontaktsköterskefunktionen etablerats vid de sjukhus i regionen som handlägger 
patienter med ventrikelcancer. Förutom att det underlättar för patienterna att komma i kontakt med 
sjukvården så innebär det en ökad säkerhet i utredningsgången och att inte remisser ”blir liggande” 
onödigt länge. 
 
3. Arbetsfördelning 
• Frågan om nivåstrukturering har tagits upp i samband med de två regionala mötena samt vid 
dialogmöte på SÄS 2013, men någon konsensus har då ej förelegat om hur frågan ska lösas.  
Arbetsgruppen för regiongemensam produktionsstyrning föreslår i sin rapport 27.11 2013 en 
centralisering av ventrikelcancerkirurgin till SU/Sahlgrenska. Regionstyrelsen kommer 10.12 2013 att 
fatta beslut i frågan.  
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Den nivåstrukturering som f.n. gäller är: 
-‐ Primärvård: Diagnostik av alarmsymtom för ventrikelcancer och remiss för gastroskopi. 

Palliation av patienter med avancerad ventrikelcancer. 
-‐ Länsdelssjukhus: Diagnostik av ventrikelcancer med gastroskopi samt preoperativ 

metastasutredning med DT Buk-Thorax. Palliation av patienter med avancerad ventrikelcancer. 
-‐ Länssjukhus: Diagnostik av ventrikelcancer med gastroskopi samt preoperativ 

metastasutredning med DT Buk-Thorax. Palliation av patienter med avancerad ventrikelcancer 
(t.ex. stentning). Kurativt syftande operation av ventrikelcancer samt palliativa operationer. 

-‐ Regionsjukhus: Diagnostik av ventrikelcancer med gastroskopi samt preoperativ 
metastasutredning med DT Buk-Thorax. Palliation av patienter med avancerad ventrikelcancer 
(t.ex. stentning). Kurativt syftande operation av ventrikelcancer samt palliativa operationer. I 
VG-region utförs kurativt (eller palliativt) syftande kirurgi av kardiacancer endast vid 
SU/Sahlgrenska. 

• En regional terapikonferens har kommit igång men den är inte multidiciplinär då röntgen ej deltar. 
• Kontaktsjuksköterskor finns vid ett flertal av de sjukhus som diagnosticerar/behandlar patienter 
med ventrikelcancer och de har vanligen uppföljningsmottagningar. 
• De patienter som har behov/efterfrågar kontakt med dietist/kurator får sådan. 
 
4. Kompetensförsörjning 
• På flera av regionens sjukhus finns problem med kompetensförsörjningen, särskilt på sikt. Detta 
hänger samman med att Övre gastrointestinal kirurgi är en i hög grad sviktande subspecialitet när det 
gäller yngre kirurger. Detta är något som uppmärksammats av Svensk kirurgisk förening och ev. 
kommer det att ske förändringar i framtiden vad gäller subspecialiseringen inom kirurgi. 
• Frågan om kompetensförsörjningen har också ett nära samband med frågan om nivåstrukturering 
inom regionen. Genomförs nu liggande förslag vad gäller centralisering av ventrikelcancerkirurgin till 
SU/Sahlgrenska kommer åtgärder att behöva vidtas för att på sikt säkra kompentensförsörjningen till 
regionens övriga sjukhus. 
• Tillgång på onkologisk kompetens för behandling av ventrikelcancer behöver inventeras i regionen. 
• Ett stort problem är den bristande tillgången på radiologiska resurser vilket leder till svårigheter med 
att hålla de ledtider för utredning som stipuleras i det nationella vårdprogramet.  
• Min bedömning är att det finns ett behov av utbildning i förbättrad endoskopisk diagnostik av 
ventrikelcancer. 
 
5. Kontaktsjuksköterska (kssk) 
• Kontaktsjuksköterskefunktionen är införd vid de sjukhus i regionen som handlägger patienter med 
ventrikelcancer. 
• Individuella vårdplaner har börjat införas vid enstaka sjukhus som handlägger patienter med 
ventrikelcancer i regionen. Förslag finns framtaget och frågan kommer att drivas under våren 2014 i 
samband med dialogmöten. 
 
6. Patientmedverkan 
Vi har inte arbetat med patientmedverkan i processen. 
 
7. Forskning och innovation 
Äger vad vi vet inte rum inom projektet/processen. 
	  



regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda;  
patienter, närstående och vårdgivare. tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.
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