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Förord 
	  
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som skett vid Regionalt cancercentrum väst 
under 2013. Stödstrukturerna vid RCC och det regionala processarbetet framstår som väl 
etablerade. Patientinvolvering i olika grupperingar har ökat. Genom nationell samverkan i 
exempelvis vårdprogramarbete och införande av nya läkemedel ökar förutsättningarna för en 
jämlik vård. Flera olika professioner samverkar regionalt och nationellt i de Lärplattformar som 
etablerats. Aktivt arbete med Indikatorer och Mål liksom införande av PROM/PREM-
registrering inom de 27 nationella kvalitetsregister som stöds av RCC förbättrar våra 
möjligheter att stödja utvecklingen av en god cancervård.  
 
Organisationen kring den gemensamma nationella IT-plattformen INCA inom Arbetsgruppen 
för kvalitetsregister och INCA (AKI)  har konsoliderats under året. Detta innefattar en tydligare 
nationell organisering av konstruktörsresurserna och rekrytering av ny nationell 
förvaltningsledare. INCA används av Registercentrum Norr och har under året också använts 
av Registercentrum Västra Götaland för att bygga upp psykiatriska kvalitetsregister efter 
beslutet att avsluta utvecklingen av Requa i Örebro.  
 
Västsvensk cancervård står sig väl i nationell och internationell jämförelse. Ändå finns det 
naturligtvis områden som behöver förbättras. Patient- och Närstående-representanter lyfter 
fram tillgänglighet, fast vårdkontakt och cancerrehabilitering som viktiga utvecklingsområden. I 
analyser från kvalitetsregistren ser vi att det finns behov av att korta väntetider och öka det 
samlade värdeskapandet i cancervården. Andra kritiska utvecklingsområden är 
kompetensförsörjning och arbetsfördelning ur ett regionalt och lokalt perspektiv. 
 
Vi hoppas att verksamhetsberättelsen både kan förmedla det faktum att utvecklingsarbetet går 
framåt och samtidigt stimulera dig som läsare att föreslå förbättringar och nya initiativ.  
 
Vi vill också passa på att tacka medarbetare på RCC och medarbetare i cancervården för det 
stora engagemang vi möter! 
 
Marie Röllgårdh   Nils Conradi 
Ordförande    verksamhetschef 
RCCS styrgrupp 
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Ledningsfunktion 
	  
Styrgrupp 
Styrgruppen har haft följande sammansättning: 

Marie Röllgårdh, ordförande   VGregionen (HSA) 
Ingrid Kössler    Patientrepresentant 
Emma Pihl    Region Halland  
Cecilia Littorin, Ulf Strömberg  Region Halland 
Maria Dalemar, Kaarina Sundelin  VGregionen (SÄS) 
Bengt Ekelund     VGregionen (NU) 
Helena Söderbäck, Per Karlsson  VGregionen (SU) 
Stefan Håkansson, Marga Brisman  VGregionen (SkaS) 
Krister Järbrink    VGregionen (HSNK) 
Göran Stenman, Peter Naredi  Sahlgrenska akademin 
Nils Conradi    RCC 

 
 
Regionala tumörrådet  
Under året har det Regionala Tumörrådet inrättats. Rådet är ett medicinskt sektorsråd och har 
rådgivande funktion i förhållande till RCC. Representanterna utses av sektorsråd engagerade i 
cancervård. Rådet har haft följande sammansättning: 

Serney Bööj   Kvinnosjukvård 
Göran Carlsson(adj)   Terapigruppen onkologi  
Christer Ewaldsson   Neurosjukvård   
Lena Fredriksson   Onkologi  
Agneta Hamilton   Allmänmedicin 
Annette Trenge Jarlshammar  Internmedicin 
Ali Khatami   Urologi 
Marie Lindh   Onkologi 
Lars Lundgren   Laboratoriemedicin 
Per Lundgren   Barnsjukvård 
Hans Lönroth   Kirurgi 
Göran Magyar   Region Halland 
Göran Matejka   Hjärtsjukvård 
Jan Nyman(adj)   Medicinskt ansvarig Onkologi 
Anne Olmarker   Bild och funktionsmedicin 
Lars Rydberg   Kirurgi 
Kaarina Sundelin   Öron Näsa Hals 
Christian Schafaer   Käkkirurgi 
Johan Snygg   An/op/IVA 
Ewa Waern   Geriatrik 
Nils Conradi (med rådgivare)  Regionalt cancercentrum väst 
Ann-Sofi Isaksson (koordinator)  Regionalt cancercentrum väst 
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Patient- och Närståendeperspektivrådet 
Rådet har sammanträtt vid sex tillfällen under 2013. Rådet har haft följande sammansättning:  

Lina Baldenäs 
Pia Dahl Leipe 
Gerd de Neergaard 
Louice Holmqvist 
Gunnel Ivarsson 
Bodil Dower, ordförande 
(Alexander Johansson) 
Conny Johansson 
Lennart Johansson 
Sylwa Johansson 
Ingrid Kössler 
Stellan Olsson 
Christer Petersson 
Katarina Strömberg 
Karine Tveiten 
Bertil Uppström 

	  
Vetenskapligt råd 
Det vetenskapliga rådet har haft följande sammansättning 
   Utsedd av 

Gunnar Steineck, ordförande RCCs styrgrupp  
Göran Stenman   Sahlgrenska akademin 
Martin Bergö  Sahlgrenska akademin 
Göran Landberg  Sahlgrenska akademin 
Karin Sundfeldt   Sahlgrenska akademin 
Joakim Öhlen   RCCs styrgrupp 
Ulf Strömberg  RCCs styrgrupp 
Boo Johansson, GU  RCCs styrgrupp 
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Ekonomi 
	  
Regionalt cancercentrum  
Intäkter 
Anslag 20 349  
LUA/ALF/FO-medel 4 325 
Externfakturerat 5 455 
Summa 31 129 
	  
Kostnader 
Lönekostnader 20 049 
Lokalhyra 1 798 
Resor, kost, logi 2 813 
Köpt tjänst, material, utrustning 5 010 
Kontorsmaterial, telefon 703 
Trycksaker, annonsering 334 
Utrustning 424 
Summa 31 131    
  
Regional Utvecklingsplan 1.0 (Västra Götalandsregionen) 
Intäkter	   	  
Anslag 14 000  
	  
Kostnader 
Lönekostnader  9 921 
Resor, konferens, utbildning 578 
Köpt tjänst 3 382 
Kontorsmaterial, telefon  51 
Utrustning 69  
Trycksaker 49 
Summa 14 001 
 
Inrättande av RCC - Statlig finansiering 
Intäkter  
Anslag 10 400 
 
Kostnader 
Lönekostnader  5 788 
Resor, konferens, utbildning  590 
Köpt tjänst, material 3 673 
Kontorsmaterial, telefon  124 
Utrustning 80  
Trycksaker 53 
Summa kostnader  10 400 
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RCCs verksamhet: Organisation och Personal 
	  
Vårdprogram och Kvalitetsregister 
Genom överenskommelser i RCC i Samverkan har RCC väst det nationella 
samordningsansvaret för: 

• Huvud- och halscancer (SweHNCR) 
• Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer (SweLIV) 
• Myelom 
• Gyn-onkologi  

o ovarialcancer 
o corpuscancer 
o cervixcancer 
o vulva/vaginacancer 

• Sköldkörtelcancer 
• Nationellt kvalitetsregister för transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) 

 
Regionalt stödjer RCC väst de olika vårdprocessgrupperna i framtagandet av regionala 
medicinska riktlinjer samt in- och återrapporteringsprocessen lokalt och regionalt för: 

• Blodcancer (7 st register) 
• Bröstcancer  
• Bukspottkörtelcancer  
• Hjärntumörer 
• Hypofystumörer 
• Lungcancer  
• Lymfom 
• Maligna hud melanom  
• Matstrupscancer  
• Magsäckscancer  
• Njurcancer 
• Peniscancer 
• Prostatacancer  
• Non Seminom 
• Seminom 
• Tjock-& Ändtarmscancer  
• Urinblåsecancer  

	  
Sammanfattningsvis omfattas c:a 80 % av alla maligna tumörer av en registrering i 
registerspecifikt kvalitetsregister. 
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Regionala processägare 
RCC stödjer utvecklingen av 29 screening- och vårdprocesser. Vid årskiftet var trettiofem 
regionala processägare knutna till RCCs arbete med vårdutveckling. Nya processägare för året 
(devis som ersättning vid avgång) är för Mammografiscreening - Maria Edegran, NU, 
Bröstcancer - Roger Olofsson, SU, Pankreas - Svein-Olav Bratlie, SU och Endokrina 
buksarkom - Bo Wängberg, SU. Två poster är vakanta. Processägarnas huvudsakliga 
arbetsinriktning är att kontinuerligt uppdatera kunskapsläget i form av vårdprogram, att följa 
upp vårdens resultat genom kvalitetsregister och stimulera till lokal verksamhetsutveckling.  
 
Processägarnas stöd i det regionala arbetet utgörs av medarbetare vid RCC med kompetens 
inom Vårdutveckling, Registerkonstruktion, IT-förvaltning, Registerkoordination, Statistik.  
RCCs medarbetare stödjer också de nationella arbetsgrupperna för gynekologisk cancer, huvud-
halscancer, lever- och gallvägscancer, myelom samt sköldkörtelcancer.  
	  
Vårdutveckling  
För stöd inom detta område är sex utvecklingsledare anställda på RCC. Utvecklingsledarna 
stödjer nationellt och regionalt vårdprogramarbete. Sex personer ytterligare är knutna till 
särskilda aktivitetsområden: Patientens ställning, Patient- och Närståendemedverkan, 
Hälsofrämjande cancervård, Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, 
Kontaktsjuksköterskefunktionen och Resursförbrukning i cancervården 
 
Arbetsgruppen för kvalitetstregister och INCA  
Personal har deltagit i den nationella arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) för 
samordning och framtagande av nationella riktlinjer för RCC:s kvalitetsregisterarbete. RCC- 
väst har en framträdande roll i detta arbete och ekonomiskt administrerar INCA-plattformen 
som formellt ägs av VGR. IT-chefen och produktägaren för INCA är anställda vid RCC väst 
men samfinansieras av landets sex RCC. 
	  
Registerkonstruktion  
I den nya konstruktörsorganisationen där utvecklingen av kvalitetsregister koncentreras till 
RCC Norr,  RCC Uppsala/Örebro och RCC Väst har två nya konstruktörer anställts vid RCC 
Väst – Andreas Andersson och Stina Eriksson. Mikael Holtenman har tagit rollen som 
registerproduktägare för RCC Väst kvalitetsregister. 
 
Konstruktörsgruppen har under året utvecklat eller påbörjat utvecklingen av ett flertal 
psykiatriska register för Registercentrum Väst. Dessa är BipoläR, BUSA, ECT, LAROS, 
PsykosR, SBR och Kvalitetsstjärnan. 
 
Registerkoordination 
Inom processen arbetar 6.67% administrativa koordinatorer. Sedvanlig leverans av 
canceranmälningar till Socialstyrelsen för år 2012 gjordes den 31 oktober 2013.  Regionen 
levererade 16 070 tumördiagnoser motsvarande en täckningsgrad på 99% av de kända 
tumörfallen för 2012. Vi är fortsatt ett av de regionala tumörregister som gör den mest 
kompletta leveransen.  
 
Under året har processen för cancerregistrering arbetat med förberedelser inför överförande av 
cancerregistrets IT-plattform till INCA. 
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Statistik 
Bemanningen av antalet statistiker under året har varit cirka 3 tjänster. Följande statistiska 
bearbetningar har utförts: 

• Nationella rapporter, underlag för epidemiologiavsnitt i nationella vårdprogram, 
kvalitetsindikatorer till SKL och Socialstyrelsen för de register där vi haft ett nationellt 
ansvar.  

• Statistik till manuskript och posters till vetenskapliga publikationer för myelomregistret 
och Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer.  

• Cancerstatistik Västra Götalandsregionens verksamhetsstatistik. 
• Regional cancerstatistik från regionala cancerregistret kvalitetsregistren enligt 

förfrågningar som inkommit från främst forskare och sjukvårdspersonal. 
• Uppläggningar mallar för datauttag och rapporter i INCA för återrapportering av 

inrapporterade data. 
• Regionala cancerstatistik för regionsmöten och stöd för de regionala processägarna. 

 
Kommunikation 
Karin Allander 

• Nyhetsbrev: RCC väst gav ut fem olika nyhetsbrev, varav ett med övergripande nyheter 
om utvecklingen av cancervården i väst. Övriga rörde palliativ vård, 
cervixcancerprevention, gyncancer och hematologi. Under året skickades 11 nyhetsbrev 
ut, varav sju diagnos- eller ämnesspecifika. Det totala antalet prenumeranter var cirka 2 
600. Öppningsfrekvensen var i snitt 45 procent för övergripande brev och 62 procent 
för ämnesspecifika brev.  

• Webbplats: 70 nyheter publicerades under året. Antalet besök uppgick till drygt 50 000, 
varav 31 000 unika besökare. De tittade i snitt på tre sidor under drygt två minuter. 
Efter startsidan var patientprocesser den mest besökta sidan. Över hälften av besökarna 
kom till webbplatsen via Google. 

• Utveckling: Arbetet med att ta fram en ny webbplats för samtliga RCC påbörjades 
under 2013 och kommer att pågå under 2014.  

	  
Utbildningar 
Större utbildningar beskrivs nedan mer fullständigt. Utifrån eftersatta områden har 
utbildningsplanen vid RCC väst under 2013 särskilt fokuserat på 

• Forskarskolan – klinisk patientnära forskning 
• Cancerrisker och förebyggande arbete (för bl.a.hälsoguider) 
• Tidig upptäckt (för primärvårdsläkare) 
• Kolposkopikurs (för gynekologer) 
• Kontaktsjuksköterska, 30 högskolepoäng (för kontaktsjuksköterskor) 
• Cytostatikakörkort, webb-baserad utbildning (för sjuksköterskor och undersköterskor, 

200 medarbetare har nu gått utbildningen) 
• Kuratorsfunktionen (för kuratorer) 
• De nödvändiga samtalen (för läkare) 
• Film ”De nödvändiga samtalen (för sjukvårdspersonal) 
• Palliativ vård (personal och processledare i kommuner) 
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Forskning 
RCC väst stödjer  genom finansiering och/eller samordning olika forskningsaktiviteter. Dessa 
inkluderar bl.a. projekt vid Enheten för cancerepidemiologi, vid Center for Healthcare 
Improvement, Chalmers och vid Jubileumskliniken (Cancerrehabilitering och 
Uppföljningsmottagningen). RCC väst har initierat ett projekt rörande symptom och 
sökmönster före diagnos i primärvården syftande till ökande kunskap om Tidig upptäckt. RCC 
väst gör också en kartläggning av grupper, metoder och frågeställningar för att möjliggöra 
förbättrad forskningssamordning i regionen. RCC väst medverkar också direkt till bildandet av 
regionala forskarnätverk.  
 
Klinisk forskning bedrivs också inom de olika vårdprocesserna.  
 
Lokaler 
RCC väst har under året fått nya lokaler på Medicinarberget vilket inneburit samlokalisering 
med Registercentrum Västra Götaland och Akademistatistik.  
 
	  
Sammanfattande rapport från RCCs arbetsområden 
	  
Processägarna, stödteam och utvecklingsledare har inlämnat separata årsberättelser, i denna 
verksamhetsberättelse tas endast enstaka punkter upp. Årsrapporter och Planering 2014 finns i 
samlad form på: http://cancercentrum.se/sv/vast/Om-oss/Arsberattelser/ 
	  
Patientens ställning: företrädare, utbildning, Livshändelsen att få cancer 
Bodil Dower 

• Patient- och närstående utbildning; ”En insats för livet” på Kompetenscenter för patient 
utbildningar är genomförd vid två tillfällen, med stödperson och resursperson i 
samverkan.  

• PNP-rådet; En grupp är skapad, med mailutskick till patientföreningar, individuella 
möten, där var och en representerar ”den egna resan”, antingen som patient- eller 
närståendeföreträdare. Gruppen består idag av 16 företrädare. Sex möten har hållits 
under 2013. 

• Livshändelsen att få cancer; Komplexiteten kring cancer mitt i livet är lyft med 
Innovationsrådet i början av 2013. I dess slutrapport omnämnds just denna aktivitet 
som ett ev. underlag för en av de flera livshändelser människor passerar och där ett 
samarbete mellan olika myndigheter blir nödvändig. Inledande kontakter med berörda 
myndigheter har tagits. 

 
Patient- och närståendemedverkan 
Anna Ringheim 

• Poster och informationsmaterial har tagits fram för att sprida vårt tillvägagångssätt om 
hur vi arbetar med att involvera patienter- och närstående för att förbättra cancervården.  

• Arbete pågår om hur mäta på bästa sätt när vi involverar patienter/närstående och 
medarbetare för att förbättra vården. Utvecklingen sker i samarbete med Herman och 
Chalmers/CHI.  
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• Patient- och närståendemedverkan (4-steg) pågår inom följande diagnoser pågår: Njure, 
Hematologi (tre diagnoser, Lymfom/Myelom/Leukemi), Lever. Spridning och 
coachning av upplevelseboken och 4-stegs metoden till Halland till Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Ingela Wennman, Kvalitetschef vill börja liknande arbete på alla 
diagnoser.  
	  

Hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Shirin Bartholdsson 

• Tillsammans med det lokala nätverket för tobaksprevention som drivs av social 
resursförvaltning, Göteborgs kommun arrangerat en manifestation för ett rökfritt 
Sverige 2015 i Nordstan under den tobaksfria (vecka 47). Planering och deltagande på 
plats i Nordstan.  

• Utbildningsinsatser för hälsoguider inom ramen för ett utvecklingsprojekt ANS och 
Hälsoteken i Östra Göteborg och Angered. Utformat utbildningsmaterial samt hållit 
utbildning för två grupper. 

• Spridit information om fysisk aktivitet under cancerbehandling  
• En kartläggning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i regionen 

har påbörjats. 
	  
Cervixcancerprevention 
Björn Strander 
Mia Westlund, Torbjörn Eles, Mikael Holtenman, Jonatan Vasilis 

• Nationellt ansvar för processregistret för cervixcancerprevention 
• En unik statistikfunktion med on-linedata för kvalitetsregistret (Cytburken) har tagits 

fram 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. 

• Mycket uppskattat ombokningssystem som ökat acceptens och deltagande med minst 
30%. (Källa: Kvalitetsregisterdata) 

• Täckningsgraden vad gäller screening har fortsatt att öka och Göteborgsområdet ligger i 
särklass bland storstadsområdena i Sverige. (Kvalitetsregisterdata) 

	  
Mammografisk hälsokontroll 
Maria Edegran 
Anna-Karin Dahl, Elisabeth Kobb, Katrin Gunnarsdottir, Torbjörn Eles 

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

• Arbete med enkel web-ombokning pågår. En svårighet har varit att lösa hur ombokning 
mellan offentlig och privat vård ska fungera.  

• Enkel webbtidbok införd för Unilabs Göteborg 
• Enkel webbtidbok anpassad för mobiltelefonskärmar 
• Mammografin vid NU-sjukvården har startat ett bildoptimeringsprojekt för att optimera 

stråldoser, förbättra bildtagningstekniken och förutsättningar för säker diagnostik.  
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Kolorektalcancer screening 
Andreas Pischel 
Malin Samuelsson 

• 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 
	  
Tidig upptäckt 
Marcela Ewing 

• Lathund för allmänläkare "Alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera 
cancer " färdigställd och tryckt.  

• Utarbetande av dokument och samarbete med sektorsrådet för allmänmedicin kring 
gränssnittsdokument primärvård/slutenvård. 

• 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". 

• Deltagit som expert i prioriteringsgruppen för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 
bröst-, prostata- och kolorektalcancer 

	   
Cancervårdprocessen 
Gunnar Eckerdal 
Ann-Sofi Isaksson 

• 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. 

• Klinikombuden har gjort mätningar som publicerats på hemsidan. Cancervårdprocessen 
har dock 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.  

• Arbetsgruppen har också arbetat med ett införande av Min vårdplan i Meliorjournalen. 
Testning beräknas starta på kirurgkliniken, SÄS 2014. 
 

Kontaktsjuksköterska 
Frida Smith 
Ann-Sofi Isaksson  

• Uppstart och utvärdering av kontaktsjuksköterske-utbildning i samverkan med Rcc syd. 
• Kartläggning av antalet kontaktsjuksköterskor i Västra sjukvårdsregionen 
• Uppbyggnad av nätverk för kontaktsjuksköterskor 
• Nationellt ansvar för arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och individuell vårdplan 
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Psykosocialt stöd och Cancerrehabilitering 
Chichi Malmström 

• Nätverk/kontaktlistor för rehabiliteringsprofessionerna inom cancervård i regionen 
(kuratorer, sjukgymnaster och dietister).Regionala heldagar för dessa nätverk. 

• Enkäter 
o till kuratorer, dietister och – bland annat i samarbete med Närståendestudien 
o till dietister – för att identifiera personer och behov 
o till verksamhetschefer – ta reda på kunskap om och väcka intresse för 

cancerrehabilitering samt behov och tankar inför framtiden 
• Arbete med nationellt vårdprogram och kunskapsunderlag för cancerrehabilitering 
• Ingår i ett nationellt nätverk med samtliga RCC:s processledare för cancerrehabilitering 

	  
Barncancer 
Marianne Jarlfelt 
Kirsti Pekkanen, Chichi Malmström 

• PM för fertilitetsbevarande åtgärder hos pojkar inför cytotoxisk behandling har 
utarbetats i samråd med Reproduktionsmedicin. 

• Nationellt SKL: Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga främjande 
av likvärdig vård av unga för vilka sjukdom och behandling riskerar framtida fertilitet.  

• De nuvarande Uppföljningsrekommendationerna efter Barncancerbehandling från 
Svenska Arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB) har 
publicerats på RCC´s gemensamma hemsida. 

	  
Bröstcancer 
Roger Olofsson, Zakaria Einbeigi 
Anna-Karin Dahl, Elisabeth Kobb, Katrin Asta Gunnarsdottir 

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

• Arbete med regionuppdrag på basen av de nationella riktlinjerna för bröstcancer 
• Införande av Bröstboken, en form av individuell vårdplan för kvinnor med bröstcancer. 
• Planering/utredning för ett centrum för bröstsjukdomar 
• Regional planering för onkoplastisk kirurgi och bröstrekonstruktioner 

 
CNS-tumörer (primära intrakraniella och intraspinala-tumörer) 
Marie Sjögren 
Anna-Karin Dahl, Lena Nilsson, Anna Genell 

• 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 

En ny patientpärm med informationsmaterial som kan skräddarsys utifrån patientens diagnos 
och aktuella situation/behov har tagits fram tillsammans med patientföreningens företrädare.  
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Huvud- och halscancer  
Martin Beran, Jan Nyman 
Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Erik Holmberg, Mikael Holtenman 

• Nationellt ansvar för Nationellt vårdprogram och Svenskt kvalitetsregister för Huvud- 
och halscancer (SweHNCR) inklusive nationellt stödteam 

• En onkologiskt ansvarig läkare har utsetts på samtliga länskliniker.  
• Terapikonferensen har förändrats så att de flesta patienterna får sin vårdplanering i 

anslutning till konferensen.  
• Flera kliniker har fått förbokningsbara tider på röntgen för MR och CT. 
• En påtaglig förbättring avseende 80:e percentilen, när det gäller väntetid 

behandlingsbeslut till strålbehandling, har skett. 
	  
Lungcancer 
Bengt Bergman, Jan Nyman 
Marie Boethius, Susanne Amsler Nordin, Erik Bülow/Leyla Nunez/Erik Holmberg 

• Ordförandeskap för arbetet med nationellt vårdprogram 
• EBUS-verksamheten vid SÄS har kommit igång. MDT veckovis för lungonkologiska 

frågeställningar fungerar nu rutinmässigt för NU-sjukvården, SKAS och SÄS. 
• 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. 
	  
Sköldkörtelcancer 
Svante Jansson 
Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Katrin Gunnarsdottir 

• Ansvar för nationella riktlinjer för Tyreoidecancer som infördes med start Januari 2013. 
• Registerhållare för Kvalitetsregistret och nationellt stödteam för regsiter och 

vårdprogram 
• Inrapportörer utsedda på varje klinik och har givits introduktionsutbildning 
• Regionala MDT-konferenser – Denna aktivitet har funnit sin plats i vårdprocessen. 

Konferensen hålls varje vecka och sänds via telemedicin där SU, NÄL, SkaS, SÄS och 
Hallands sjukhus, Varberg deltar. 

	  
Esofaguscancer 
Ulrika Smedh 
Malin Samuelsson, Licky Östman, Katrin Gunnarsdottir 

• PROGRES: ”snabb”-mottagning för staging vid nyupptäckt cancer: Projektet har 
permanentats i januari 2013 till en fast mottagning.  

• Förtydligande av vem som är patientens fasta vårdkontakt genom införande av 
kontaktsjuksköterska som journalförs och Aktiva överlämningar som  säkrar att 
informationsöverföring tryggas.  

• Förbättring av Skriftlig Individuell Vårdplan till patienten, distribueras under 2014 
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Ventrikelcancer 
Lars-Erik Hansson 
Malin Samuelsson, Licky Östman, Katrin Gunnarsdottir 

• Ett förslag till Regional anpassning av det nationella vårdprogrammet har utarbetats.  
• Sedan september 2013 äger en regional videokonferens rum för nydiagnosticerade fall  
• Under 2013 har kontaktsköterskefunktionen etablerats vid de sjukhus i regionen som 

handlägger patienter med ventrikelcancer 
	  
Lever- och gallvägscancer 
Magnus Rizell 
Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Katrin Gunnarsdottir 

• Nationell registerhållare och nationellt stödteam för kvalitetsregistret 
• Förbättrade rutiner för videokonferenser och förbättrad kommunikation mellan 

enheterna inom regionen. Genom arbete med kontaktsjuksköterskor i 
omvårdnadsgrupp, kortare kommunikationsväg. 

• Cellgiftsbehandling vid gallvägscancer har överförts till JK 
• Diskussion inledd om nationella konferenser för att ytterligare standardisera/höja 

vårdkvalitet. 
	  
Pancreascancer 
Svein-Olav Bratlie 
Malin Samuelsson, Licky Östman, Katrin Gunnarsdottir 

• Publikation av Nationellt Vårdprogram våren 2013 och arbete med regionala 
tillämpningar pågår.  

• För att öka registrets täckningsgrad avgörs ansvar för inrapportering vid MDT. Lokalt 
har SU/Sahlgrenska sedan november 2013 en deltids sekreterare.  

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

 
Kolorektal cancer  
Susanne Ottosson, Stefan Skullman, Karl Kodeda 
Malin Samuelsson, Licky Östman, Katrin Gunnarsdottir 

• Regional MDT för patienter med T4-tumörer fungerar nu bra och innebär en snabbare 
handläggning av patienterna.  

• Mer strukturerad MDT pre -och postop , kontaktssk med standardremisser till 
onkologen förkortar ledtider på SU/Östra. 

• 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.  
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Endokrina buktumörer och buksarkom 
Bo Wängberg, Kerstin Dreymertz 

• Nationellt vårdprogram har under året varit ute för remiss och beräknas bli officiellt 
under våren 2014.  

• Revidering av de nationella rekommendationerna för omhändertagande av patienter 
med adrenalt incidentalom pågår. 

• Förslag bl.a. om att retroperitoneala sarkom skall opereras vid högst tre sjukhus i landet.  
	  
Livmoderhalscancer 
Marie Swahn, Pär Hellberg 
Anna-Karin Dahl, Britt-Marie Landin, Erik Bülow/Erik Holmberg, Mikael Holtenman 

• Nationellt ansvar för stöd till arbete med vårdprogram och det gynonkologiska 
kvalitetsregistret 

• Standardisering av protokoll för magnetröntgen vid lokalt avancerad cervixcancer. Detta 
för att resultaten kan användas inför stålbehandling oberoende var undersökningen 
utförts i regionen. 

• Patologikonferenser sker nu veckovis istället för, som tidigare, var annan vecka. Detta 
medför en tidsmässig förbättring för patienternas väg genom processen 

• 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. 

	  
Livmoderkroppscancer  
Marie Swahn, Janusz Marcieckiwiz 
Anna-Karin Dahl, Britt-Marie Landin, Erik Bülow/Erik Holmberg, Mikael Holtenman 

• 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. 

• 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. 

• Ett omfattande informationsarbete har också utförts för att implementera de nya 
nationella rekommendationerna om laparoskopisk istället för öppen teknik vid 
hysterektomi. 

	  
Äggstockscancer 
Pernilla Dahm Kähler, Marie Swahn 
Anna-Karin Dahl, Britt-Marie Landin, Erik Bülow/Erik Holmberg, Mikael Holtenman 

• Återrapport av 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 

• 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 

• Den extensiva ovarialcancer kirurgin på SU har vidareutvecklats tillsammans med 
leverkirurger under året  
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• i kombination med tidig start av postoperativ systemisk kemoterapi har den mer 
extensiva ovarialcancer kirurgin bidragit till att den totala relativ 5-års överlevnaden 
ökat från 48% 2002-2006 till 53% åren 2007-2011. 

• Med förbättrad och effektiviserad process mellan primäroperation och start av den 
systemiska kemoterapin har denna ledtid förbättrats markant de senaste åren från 
median 2008 på 38 dagar, 2010 på 32 dagar och till 24 dagar år 2013 i Västra 
sjukvårdsregionen 

	  
Leukemi 
Hege Garelius 
Anna-Karin Dahl, Lena Nilsson, Anna Genell 

• Vi jobbat på nationell nivå med att definiera kvalitetsindikatorer i alla leukemiprocesser.  
• Statat ett projekt med patientmedverkan för at se om det kan leda till förbättringar i 

Öppenvården på hematologen 
• Forskning på patientmedverkan /aktionsforskning med utgångspunkt i 

patientprocesserna 
• Nytt nationellt vårdprogram för AML är utarbetat enl RCC’s centrala riktlinjer, nu med 

representant för sjuksköterskorna och från patientföreningen. Det är lagt till nya kapitel 
om egenvård, supportive care, rehabilitering och palliativ vård. 

• Uppdaterat nordisk vårdprogram för MDS gavs ut januari 2014, utan stora ändringar. 
• Vid NUkommer man att behålla CIVA för att leva upp till de minimumskrav som bör 

gälla för att behandla patienter med AML, enligt det nya AML-vårdprogrammet.  
• Vid SU har startat har en lokal MDT-konferens på Sahlgrenska med läkare och 

sjuksöterska från hematologin, personal från klin.kem och från patologen. 
• Nya uppföljningsblanketter i INCA har lanserats för MPN och MDS, vilket på sikt 

möjliggör att följa dessa patienter mer noggrant.  
	  
Lymfom/KLL  
Herman Nilsson-Ehle  
Anna-Karin Dahl, Lena Nilsson, Anna Genell 

• Täckningsgraderna i regionen har förbättrats för kvalitetsregistren. 
• Vad gäller kvalitetsindikatorer och målnivåer har en nationell samordning skett  
• Patientinformationsbroschyren för Hematologen Sahlgrenska har genomgått en grundlig 

omarbetning i projektet för patientmedverkan 
	  
Myelom 
Cecilie Blimark 
Anna-Karin Dahl, Lena Nilsson, Anna Genell 

• Nationell registerhållare och nationellt stödteam för vårdprogram och kvalitetsregister 
• Startat utvecklingprocess på myelomteamet Sahlgrenska med patientrepresentanter  
• Möte med Strålbehandlingsenheten har lett till uppstramade rutiner, mer uppföljning av 

patienter och att informationsflödet flyter bättre.  
• En generell uppryckning i täckningsgrader kan skönjas i myelomregistret regionalt 
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Njurcancer 
Sven Lundstam, (Karin Braide) 
Marie Boethius, Susanne Amsler Nordin, Erik Bülow/Leyla Nunez/Erik Holmberg 

• En regional videokonferens en gång per vecka har utvecklats under året med deltagare 
från SU, Borås och Uddevalla. Skövde har ännu ej anslutit sig.  

• Genom att tid till mottagningen kan ges vid konferensen så nedbringas ledtiden från 
remiss till onkologisk behandling 

• Försöksverksamhet med en njurcancermottagning bemannad med både onkologer och 
urologer.  

	  
Prostatacancer 
Jan-Erik Damber, Karin Braide 
Marie Boethius, Marie-Louise Jakobsson, Leyla Nunez, Erik Holmberg 

• Arbete med nationella riktlinjer, regionuppdrag och nationellt vårdprogram 
• Dialogmöten 
• Medverkat referensgrupp för i projekt Värdebaserad vård på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset	   
• På Kärnsjukhuset, Skövde, har patienter med prostatacancer nu möjlighet att få 

cytosytatikabehandling, Taxotere, på hemortssjukhuset. För att få denna behandling var 
prostatacancerpatienterna från Skövde tidigare tvungna att resa antingen till Borås eller 
Göteborg. 

	  
Urinblåsecancer 
RPÄ Vakant,  
Marie Boethius, Marie-Louise Jakobsson, Erik Holmberg 
	  
Maligna Hudtumörer, Malignt melanom 
RPÄ Vakant, Carin Sandberg tillträder 2014 
Marie Boethius, Kerstin Dreymertz, Erik Bülow/Leyla Nunez 
	  
	  
CUP/Okänd primärtumör 
Gunnar Lengstrand 

• Färdigställt regional medicinsk riktlinje samt regional konsekvensbeskrivning 
• Skapa en ny och tydligare struktur för omhändertagande av patienter med okänd 

primärtumör i regionen. 
• Det har redan skett en förändring bara av att diskussionen kommit igång och utifrån det 

budskap som förs ut via föreläsningar på de olika klinikerna 
 
Palliativ vård 
Elisabeth Löfdahl 
Kristina Palmberg 

• Deltar i styrgruppen för nationella vårdprogrammet och i Januari 2013 hölls den 
avslutande regionala implementeringsutbildningen kring detta. 

• Deltar i nationell samverkansgrupp med Svenska Palliativregistret. 
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• Deltar i arbetet med regionuppdrag utifrån de nationella rktlinjerna 
• Leder arbetet med regionalt vårdprogram som presenteras för beslut Q1 2014 
• Utbildningar har hållits framförallt för läkare i palliativ medicin med inriktning på 

brytpunktssamtal. 
• Andelen palliativa patienter som fick vara med om genomförda och dokumenterade 

brytpunktssamtal ökar (registerdata). 
 
Resursförbrukning i cancerprocesser (KPP) 
Per Sjöli 

• KPP-data i en jämförande studie av robotkirurgi vid corpuscancer visar att patienter 
opererade med robotkirurgi inte bli signifikant dyrare än med öppen teknik 

• Vi har redovisat hur traditionell kalkylering kraftigt underskattar kostnaderna för en 
bröstcancerpatient jämfört med KPP-metoden. 

• Under året har vi utarbetat metoder för att koppla rekvisitionsläkemedel till KPP-
databasen, detta verkar lovande och kan vara en realitet för 2012-års kpp-data. 

 
 
	  
Särskilda utbildningar 
	  
Kliniska forskarskolan 
En ny, fjärde omgång av Forskarskolan i klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik 
startar våren 2014. Skolan riktar sig till kliniskt verksamma doktorander med hög motivation att 
utvecklas som kliniska forskare. Skolan omfattar 30 högskolepoäng och ges i fyra 
sammanhängande block där delkursernas innehåll följer i en logisk ordning. Den som fullföljer 
utbildningen får dispens från akademins obligatoriska introduktionskurs och uppfyller övriga 
kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin. De två första delkurserna 
koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista kring analys och rapportering 
av kliniska studier. Samtliga 20 veckor fokuserar således både metoder och träning i färdigheter. 
	  
Kontaktsjuksköterskeutbildning 
Under 2013 har femton sjuksköterskor från regionen genomgått den första utbildningen för 
kontaktsjuksköterska i cancervård. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng varav 15 hp i 
Personcentrerad cancervård och 15 hp i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Utbildningen 
genomfördes som ett projekt gemensamt för RCC Väst och RCC Syd samt Göteborgs och 
Lunds universitet och CHI, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska 
högskola. Delkurserna i Personcentrerad cancervård omfattade Allmän onkologi 7,5 hp och 
Kontaktsjuksköterskans omvårdnad 7,5 hp ges delvis som nätbaserade kursmoment 
kombinerade med internat. För den nätbaserade delen användes Lära-Nära-plattformen som 
också används för Cytostatika-körkortet. Denna form gör det möjligt för andra RCC att också 
använda utbildningen när den utvärderats. Kursen i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
drivs av CHI och är campusförlagt med internat. Kursen innefattade även att deltagarna skulle 
genomföra ett utvecklingsprojekt på 7,5 hp, dessa avrapporterades i januari 2014.   
 
 



	  
	  
	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
      	  

18	  

De nödvändiga samtalen 
Kursen vänder sig i första hand till specialistläkare som möter patienter med cancer eller 
patienter i palliativ vård. Den fokuserar särskilt på allmänt kända svåra situationer som kräver 
nödvändiga samtal exempelvis diagnosbesked, recidiv, svåra beslut och samtal om vård i livets 
slutskede. Kursen, som ges som internat under två dagar,  omfattar teoripass och reflektion 
omväxlande med praktisk träning i form av rollspel, med för ändamålet särskilt utbildade 
skådespelare. Skådespelarna gör det möjligt att bättre möta vars och ens individuella behov av 
att utveckla sin förmåga i nödvändiga samtal.  
 
Cytostatikakörkortet 
Inom uppdraget för regional utbildning/kompetensförsörjning har RCC Väst tillsammans med 
Onkologkliniken SU under 2013 genomfört ytterligare 7 distansutbildningar i 
Cytostatikakörkort för sjuksköterskor och undersköterskor med examination i Göteborg. I 
regionen finns 460 sjuksköterskor som hanterar och administrerar cytostatika. Av dessa har nu 
snart hälften genomgått utbildningen. Utbildning även till undersköterskor startades hösten 
2013. Utbildningsnivån i cytostatika-hantering bland sjuksköterskor och undersköterskor har 
varit starkt varierande och insatser har varit efterfrågade inte minst för att leva upp till 
arbetsgivarens ansvar inom arbetsskydd. Utveckling av gemensamma principer och kunskaper 
för cytostatika-hantering är ett viktigt första steg för att kunna genomföra det regionala ansvar 
för medicinsk tumörbehandling och terapikonferenser som nu efterfrågas. 
 
	  
Forskning 
 
Aktionsforskning: Lärande och utveckling kring den regionala cancerstrategin 
Andreas Hellström, Svante Lifvergren, Tony Huzzard, Erik Olsson, Bo Bergman 
 
Under 2013 har, liksom tidigare, den regionala cancervårdsstrategin kopplats samman med 
forskare från CHI (Chalmers) via en aktionsforskningsansats. Stort fokus har lagts på 
permanent etablering av de gemensamma arenor för lärande och utveckling som redan vuxit 
fram. Lärplattformar är de arenor för lärande längs vårdprocesserna som kopplar samman 
processägare, chefer, medarbetare, patienter, närstående och andra intressenter för att 
accelerera utvecklingen av cancervården.  
 
Huvudfrågan har varit hur den nationella såväl som den regionala cancerstrategin kan 
översättas i användbara och konkreta principer, praktiker och metoder för framgångsrikt 
förbättringsarbete. Under året har även fokusgrupps-dialoger genomförts med processägarna, 
där analys och slutsatser har återförts för gemensam reflektion och lärande avseende 
processägarnas erfarenheter av roller, ledarskap och mandat i utvecklingsarbetet.   
 
Ett annat fokus har legat på nära samverkan mellan praktiker/forskare/patienter/närstående i 
utvalda vårdprocesser, där aktörerna gemensamt undersökt och löst lokala problem som hänför 
sig till cancerstrategins övergripande problemområden. Några exempel på sådana områden är 
frågor om betydelsen av personcentrering och patientinvolvering för processutveckling, 
organisering av cancervården för ökat värdeskapande, nyttiggörande av kvalitetsregister för 
processutveckling, ett jämlikhetsperspektiv på cancervården med flera. 
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Erfarenheter och resultat från de lokala aktiviteterna har kontinuerligt lyfts in i de permanenta 
lärplattformarna för att inspirera till spridning och initiering av andra, lokala aktiviteter i andra 
vårdprocesser och därmed accelerera den totala utvecklingen. 
 
Kontinuerlig dokumentation och uppföljning av utvecklingsaktiviteterna har, så här långt, 
utmynnat i ett flertal publikationer: 
 
 
2014 

• Huzzard, Tony; Hellström, Andreas; Lifvergren, Svante (forthcoming) System-wide change 
in cancer care: exploring sensemaking, sensegiving and consent, Research in Organizational 
Change and Development, Vol 22 

• Huzzard, Tony; Hellström, Andreas; Lifvergren, Svante (forthcoming) Research 
Trajectories in Organizational Change and Development, Academy of Management 
Conference, August 2014 

• Huzzard, Tony; Hellström, Andreas; Lifvergren, Svante; Conradi, Nils (forthcoming) 
Patient-Focused and Life-Cycle Approaches to Cancer Care in Sweden, In Organizing for 
Sustainable Healthcare vol 4., Emerald 

• Olsson, Erik (forthcoming) Toward equity and value co-creation in healthcare: Insights 
from a study on cervical cancer screening and a study on complaints regarding cancer 
care, Licentiate thesis, Chalmers university of technology 

2013 
• Hellström, Andreas; Huzzard, Tony; Lifvergren, Svante; Conradi, Nils; Isaksson, Ann-

Sofie (2013) En läkarledd och lärandefokuserad strategi för regional utveckling av 28 cancerprocesser 
i Sverige, I Müllern, Eriksson, Olsson ”Att utveckla vården - Erfarenheter av kvalitet, 
verksamhetsutveckling” 

• Olsson, Erik (2013) Interpersonal complaints of cancer patients and their relatives: a co-
creation approach, European Health Management Association Annual Conference, Milano 26–
28 June, 2013 

• Olsson, E., Lau, M., Lifvergren, S., Chakhunashvili, A. (2013) Collaboration with 
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Forskning vid Enheten för klinisk cancerepidemiologi 
Gunnar Steineck 
 
Forskningsavdelningen har under 2013 haft en hög produktivitet. Sammantaget har 33 artiklar 
publicerats i vetenskaplig litteratur och två avhandlingar försvarats (Ann-Charlotte 
Waldenström, Niclas Petterson). Vidare håller en stor datainsamling på att avslutas, närmare 
4 000 män ingår i en prospektiv studie vid 14 center i landet där robotassisterad radikal 
prostatektomi jämförs med öppen kirurgi. Förstudier har genomförts för en studie av 
närstående, och en proaktiv intervention mot närstående vars maka eller make avlider i cancer 
har utvecklats. Denna intervention kommer att testas i en huvudstudie som påbörjas under år 
2014. För strålbehandling har insamlade data bearbetats på ett sätt som nu har omsatts i klinisk 
praxis med nya riktlinjer för vilken dos av joniserande strålning som kan ges till de friska 
organen som omger en tumör. Med modern teknologi finns helt nya möjligheter att leverera 
joniserande strålning så att möjligheten till bot kvarstår samtidigt som den cancersjuka allt 
oftare kan återgå till ett liv med full livskvalitet. 
	  
Publikationer 2013-2014 
 

• Alevronta E, Lind H, Al-Abany M, Waldenström AC, Olsson C, Dunberger G, 
Mavroidis P, Nyberg T, Johansson KA, Åvall-Lundqvist E, Steineck G, Lind BK. 
Dose-response relationships for an atomized symptom of fecal incontinence after 
gynecological radiotherapy. Acta Oncol. 2013;52:719-26. 
 

• Alsadius A, Olsson C, Pettersson N, Tucker SL, Wilderäng U, Steineck G. Perception 
of body-odor – an overlooked consequence of long-term gastrointestinal and urinary 
symptoms after radiation therapy for prostate cancer. 2013;7:652–8. 

 
• Alsadius D, Olsson C, Wilderäng U, Steineck G. Partnership status affects the 

association between gastrointestinal symptoms and quality of life after radiation therapy 
for prostate cancer. Acta Oncol. 2013 Oct14 [Epub ahead of print]. 
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preparedness before the loss of a wife to cancer and the widower’s chronic pain 4–5 
years later – a population-based study. Psychooncology. 2013;22:2763–70. 
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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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