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INLEDNING 

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser 
cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Målnivåer för sydöstra 
sjukvårdsregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare.  

Alla cancerpatienter i vår region ska: 

1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 
2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice 
3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 
4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 
5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 
6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet 

För att kunna få en uppdaterad och samlad värdemätare över sydöstra sjukvårdsregionens 
cancervårdsresultat utifrån löfte 1 och 2 har stora cancergrupper, som motsvarar cirka hälften av alla nya 
cancerfall, tagits med i redovisningen.  

Diagnoserna är: 

 Bröstcancer 

 Huvud- och halscancer  

 Lungcancer 

 Kolorektalcancer (ej akuta) 

 Prostatacancer (medel- eller högrisk) 

Resultaten av de specifika cancergrupperna redovisas utifrån olika tidsperioder och är uppdelade på 
patientens hemlän.  

Diagnosspecifika resultatredovisningar med kommentarer från respektive processledare är nu också 
tillgängliga. Samtliga av dessa rapporter tas fram och publiceras av RCC Sydöst två gånger per år, i 
mitten av maj samt i mitten av november.  
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SAMMANFATTNING AV LÖFTEN 

Standardiserade vårdförlopp: En redovisning av resultaten av standardiserade vårdförlopp finns nu på 
cancercentrum.se. https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/ 

Regionalt cancercentrum sydöst har även tagit fram en regional SVF-rapport som du hittar här: 
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/ 
 

Löfte 1 

Det går notera att andelen patienter som får behandling inom 4 veckor har ökat fram t.o.m. 2017. 

Därefter syns en tillbakagång. Tillbakagången 2018 ska tolkas med försiktighet då en viss eftersläpning i 

inrapportering föreligger. Det är kolorektalcancer som har störst andel patienter som får behandling 

inom 4 veckor och denna patientgrupp har färre antal fall inrapporterade 2018. En annan orsak till lägre 

andel som får behandling inom 4 veckor 2018 är att bröstcancerpatienterna har en tydlig tillbakagång 

efter 2017. Denna patientgrupp är stor till antalet och har därför stor påverkan på hela resultatet. 

I samtliga tre län syns en tillbakagång 2018.  De olika cancerdiagnoserna har olika långt kvar för att 

uppfylla löfte 1. Kolorektal- och bröstcancer är de diagnosgrupper som har störst andel patienter med 

behandlingsstart inom 4 veckor. För lung-, prostata-, huvud- och halscancer ligger andelarna på samma 

nivå som i slutet av 2016. Stora utmaningar kvarstår för hela sydöstra sjukvårdsregionen när det gäller 

löfte 1. 

 

Löfte 2 

Sydöstra sjukvårdsregionen har hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). 
Vi ser en stadig förbättring för denna indikator i alla tre län sedan 2012 fram till 2017, därefter en liten 
tillbakagång. Rutinen är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer.  För prostata- och 
lungcancer syns en minskning efter 2018. För lungcancer är det i Kalmar län det syns en minskning. För 
prostatacancer(högrisk) är det patienter i Östergötland som har en lägre andel diskuterade på MDK 2018 
jämfört med tidigare. 

 

Löfte 3 

Under 2018 fortsätter implementering av vårdprogrammet för cancerrehabilitering genom utbyte med 

klinikerna på olika sätt. Vid dialoger med klinikerna diskuteras bland annat hur Min vårdplan (MVP) 

används och hur behovet av cancerrehabilitering inventeras. Revidering av vårdprogrammet pågår för att 

utmynna i en ny version 2019. Ett förslag på tillämpningsdokument för stöd i införande av 

vårdprogrammet 2019 har tagits fram och utveckling genomförs vidare tillsammans med patient- och 

närståenderådet. 

En digital version av MVP finns nu tillgänglig för införande i verksamheterna. I sydöstra 

sjukvårdsregionen kommer den digitala MVP i ett första skede att införas i en/ett par verksamheter per 

länsdel. I slutet av 2018/början av 2019 kommer den digitala MVP och införandeprojektet att 

utvärderas. 

Patient- och närståendeföreträdare har tidigare fungerat som referensgrupp för utvecklingen av en digital 

MVP och detta arbete har återupptagits under våren. En webbutbildning för patient- och 

närståendeföreträdare är under utveckling för att ytterligare stärka företrädarna i sitt uppdrag.  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/
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Det nationella kunskapsdokumentet om funktionella besvär efter cancer i bäckenregionen (vägledning 

för bäckenrehabilitering) har publicerats och spridning till berörda verksamheter på sjukhus och till 

primärvård i sydöstra sjukvårdsregionen pågår. En utbildningsinsats som främst vänder sig till 

primärvårdens inkontinenssköterskor i Kalmar län kommer att genomföras i Oskarshamn den 4 

december 2018. 

Sedan 2016 har en PREM-enkät (Patient Reported Experience Measures) använts i uppföljningen av 

standardiserade vårdförlopp. Resultaten kan löpande följas på patientenkat.se samt RCC:s webbplats. 

Resultat för första halvåret 2018 förväntas i oktober-november. 

Hjärtats hus i Jönköping och Hjärtats rum i Linköping är nu etablerade mötesplatser för patienter med 

cancer och deras närstående. Hjärtas hus startar verksamhet i Värnamo och Eksjö under 2018. 

Mötesplats Hjärtat har prövats som pilotstudie i Kalmar i landstingets regi, men har ännu inte 

utvärderats avseende nytta och driftsform.  

 

Löfte 4 

Täckningsgraden i det Svenska palliativregistret ligger relativt stabil i sydöstra sjukvårdsregionen mellan 

60-70 %.  

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både landsting/region och 

kommun i den sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet ca 4-5 gånger/år. Tillsammans analyserar 

man kvalitetsindikatorerna och sätter upp gemensamma mål att arbeta mot. Vid senaste mötet i oktober 

2018 diskuterades målnivåerna för kvalitetsindikatorerna och hur de ska spridas i sjukvårdsregionen. 

Man är enig om att det nu finns en tydlig linje och ett mål att arbeta emot. Det underlättar när man är ute 

i verksamheterna för att lyfta kvalitén på den palliativa vården. Vidare fördes diskussion kring 

dokumentation, etiska dilemman och webbutbildning. 

I september 2018 anordnades den stora regionala konferensen ”Palliation sydöst” i Huskvarna och 

deltagarantalet slog rekord, med hela 370 deltagare. Syftet med konferensen är att inom den sydöstra 

sjukvårdsregionen mötas och få inspiration, tips och verktyg för att kunna utveckla den palliativa vården 

på den egna arbetsplatsen. 

 

Löfte 5 

Täckningsgraden i Nationella kvalitetsregistret för cervixcancer stiger i samtliga delar av den sydöstra 

sjukvårdsregionen. Det nationella målet är 85 % eller mer och i sydöstra sjukvårdsregionen ligger den på 

mellan 84-89 % för 2017. 

Vid jämförelse med tiden mellan 2002-2013 så har livmoderhalscancer ökat med 18 % (12 % för 

skivepitelcancer och 31 % för adenocarcinom). Nationella kvalitetsregistret tillsammans med nationella 

arbetsgruppen analyserar data för att försöka fastställa orsaken till detta. Man tittar nu framför allt på 

känsligheten i den cytologiska diagnostiken då det föreligger regionala skillnader, samt hur utredningarna 

av höggradiga dysplasier har handlagts.  

Införandet av det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention pågår. Det största hindret har varit att 

få säkra IT-lösningar på plats. Region Jönköping påbörjade primär analys av HPV i februari 2018, men 

har inte infört vårdprogrammet fullt ut då riktade insatser för kvinnor som uteblivit från sin provtagning 

ej är klara. Både Kalmar och Östergötland beräknas vara igång i januari 2019.  
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Processledaren för RCC Sydöst deltog i nationella arbetsgruppsmötet den 10 september i Stockholm där 

ett förslag om ändring av det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention diskuterades. Ett förslag 

om att positivt HPV 16/18 ska följas upp efter 18 månader istället för efter tre år är nu ute på remiss. 

Beslut väntas fattas i början av 2019. 

I sydöstra sjukvårdsregionen har vi en väl fungerande screeningverksamhet för bröstcancer där 

deltagarfrekvensen håller sig väl över 80 % i samtliga landsting/regioner.  

Föreläsning om nya undersökningsmetoder hölls för Östergötlands bröstcancerförening (Moa-Lina) den 

26 september i Linköping. Intresset för utvecklingen inom bröstdiagnostik var mycket stort bland 

kvinnor med tidigare bröstcancer. Nya metoder kommer hjälpa oss att upptäcka cancer ännu tidigare och 

förbättra våra resultat.  

RCC:s bröstcancerprocessmöte kommer att äga rum den 8 november i Alvesta där bland annat 

bröstcancerscreening och SVF kommer att diskuteras. Nästa regionala RCC-möte för 

bröstcancerscreening planeras under våren 2019 i Jönköping. 

 

Löfte 6 

Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare med underhåll av databasen. 

Gruppen som har jobbat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum telefonmöten. 

Databasen ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC Norr. 

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier hade ett möte den 

12 juni 2018 på Länssjukhuset i Kalmar. Processledare för hjärntumörer berättade om sitt arbete inom 

RCC men även om pågående studier inom neuroområdet. Deltagare i nätverket som jobbar på BOND 

(barnonkologi) berättade om sitt arbete med sjuka barn och även om studier på barn. Nätverket ska 

fortsätta och träffas en gång om året. Nästa träff planeras till Linköping. 

Forum Östergötland har tillsammans med LIF anordnat en fortbildningskurs för 

forskningssjuksköterskor som har några års arbetslivserfarenhet. Detta är något som många erfarna 

forskningssjuksköterskor har efterfrågat. Kursen hölls två dagar i september och en dag i oktober 2018. 

Gruppen ”Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska 

cancerstudier”, NASK, har haft två fysiska möten på SKL i Stockholm. Vid det senaste tillfället i augusti 

2018 fanns även kontaktsjuksköterskor med för att diskutera om det är möjligt att ta hjälp av dem i 

screeningen av möjliga försökspersoner i studier.   
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LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor 

(om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 

 

 

Figur 1. Andel inom fyra veckor för sydöstra sjukvårdsregionen och alla diagnoser.  

För att få en generell bild av cancervårdens väntetider har fem diagnoser slagits ihop: prostata- (medel 
eller högrisk), bröst-, kolorektal- (ej akuta), lung-, samt huvud- och halscancer. Det är glädjande att se att 
från 2014 har en ökande andel patienter fått behandling inom 4 veckor. Från Q4 2017 syns dock en 
tillbakagång som till viss del kan förklaras av sämre inrapportering av kolorektalpatienter som tidigare 
varit en stor del av de patienter som har en väntetid inom 4 veckor. Samtidigt är det lägre andel 
bröstcancerpatienter som har en väntetid inom 4 veckor efter Q3 2017.  

Under hösten 2015 startade den nationella ledtidssatsningen ”Varje dag räknas” i sydöstra 
sjukvårdsregionen och har inneburit nya rutiner och processer genom införande av standardiserade 
vårdförlopp (SVF). Det finns fortfarande stora utmaningar kvar innan vi kan uppfylla löfte 1. SVF för 
tjock- och ändtarmscancer (kolorektal), bröstcancer och lungcancer lanserades under olika delar av 2016. 
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Figur 2. Tid till behandling för sydöstra sjukvårdsregionen, alla diagnoser. 

Vi ser en minskning av andelen patienter som får behandling inom 4 veckor det första halvåret 2018. 
Andelen som fått vänta över 12 veckor är betydligt färre sedan Q3-Q4 2017. 
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Figur 3. Tid till behandling för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Störst andel patienter som får behandling inom 4 veckor återfinns i Jönköping och Kalmar. För samtliga 
län har andelen som fått behandling inom 4 veckor minskat till det första halvåret 2018. En anledning till 
det kan vara att färre kolorektalpatienter (som ofta har en kort väntetid) har rapporterats in under den 
perioden. Samtidigt har under denna period en lägre andel bröstcancerpatienter fått behandling inom 4 
veckor i samtliga län.
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(312)

(313)

(289)

(285)

(217)

(262)
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Figur 4. Tid till behandling för sydöstra sjukvårdsregionen, uppdelad på diagnos. 

Trenden är att en lägre andel bröstcancerpatienter får behandling inom 4 veckor. För bröst- och 
kolorektalcancer är det fortsatt över 90 % respektive 80 % som får behandling inom 8 veckor. För 
lungcancerpatienterna har andelen som får behandling inom 12 veckor ökat under hela perioden. För 
huvud- och halscancer syns små förbättringar sedan 2017. För prostatacancer är det en tendens till 
ökning av andel patienter som får behandling inom 12 veckor.  
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Figur 5. Tid till behandling för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Gällande bröstcancer i Östergötlands län har andelen patienter som fått behandling inom 4 veckor 
minskat sedan 2017. För kolorektalcancer har andelen som fått behandling inom 8 veckor minskat sedan 
2017, samtidigt är det ett lågt antal inrapporterade fall den sista perioden. För lungcancer har andelen 
som fått behandling inom 8 veckor ökat något sedan andra halvåret 2016.  

Införande av SVF för prostatacancer påbörjades under hösten 2015 och vi kan se tecken på små 
förbättringar. Något fler prostatacancerpatienter har en väntetid inom 12 veckor. För huvud- och 
halscancer syns små förbättringar den sista perioden.  
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Figur 6. Tid till behandling för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Jönköpings län har andelen bröstcancerpatienter som får behandling inom 4 veckor en negativ trend 
under hela perioden. Samtidigt har antalet fall ökat markant under samma period. För kolorektal-, 
huvud-och halscancer syns ingen positiv utveckling för 2018 för patienter som får behandling inom 4 
veckor. För lungcancer har andelen som fått behandling inom 4 veckor ökat den senaste perioden, 
samtidigt är det låg inrapportering för de senaste perioderna. 
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Figur 7. Tid till behandling för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

För bröstcancer i Kalmar län syns en minskning i andel som får behandling inom 4 veckor. För 
kolorektal- och lungcancer syns ingen förbättring. För huvud-och halscancer syns en positiv utveckling 
för hela perioden. Något fler prostatacancerpatienter har en väntetid inom 12 veckor.  
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LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt 

best practice 

 
Figur 8. Multidisciplinär konferens för sydöstra sjukvårdsregionen, alla diagnoser. 

Multidisciplinär konferens (MDK) är en viktig kvalitetsvariabel för löfte 2 och har blivit en 
handläggningsprincip som praktiseras i de allra flesta cancerfall. Sammantaget över tid ser vi en stadig 
förbättring under hela perioden fram till 2018 då en tillbakagång syns. 



REGIONALT CANCERCENTRUM SYDÖST 

13 

 

Figur 9. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Det är närmare 90 % av patienterna i de fem diagnosgrupperna som får sina fall diskuterade på MDK. 
Vi ser en stadig förbättring i alla tre län sedan vi började mäta. Östergötland har dock en tillbakagång 
första halvåret 2018. 
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Figur 10. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröst-, kolorektal-, och huvud- och halscancer. Nära 100 % av 
patienterna i dessa diagnosgrupper får sina fall diskuterade på MDK. Det finns en förbättringspotential 
inom lungcancervården och andelen patienter som får sina fall diskuterade på MDK har länge legat kring 
75 %, dock med en tydlig minskning sedan 2017. SVF för prostatacancer påbörjades under hösten 2015 
och förändrade rutiner har haft inverkan även på MDK. Det är en stadig förbättring av andelen 
högriskpatienter inom prostatacancer som får tillgång till MDK under hela perioden fram till första 
halvåret 2018, då en minskning syns. 
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Figur 11. Multidisciplinär konferens för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröst- och kolorektalcancer i Östergötland, där nära 100 % av 
patienterna får tillgång till MDK. För huvud- och halscancer syns en återhämtning de senaste 
perioderna. För lungcancer ligger andelen mellan 70-80 %. För prostatacancer syns tydliga förbättringar 
Q3-Q4 2017, men med en halvering till första halvåret 2018. 
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 Figur 12. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer i Jönköping. Nära 
100 % av patienterna fick sina fall diskuterade på MDK.  För lungcancer har en lägre andel än 2016 
diskuterats på MDK. Rutinen att ha MDK för prostatacancer ligger nu på ca 70 % i Jönköpings län. 
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 Figur 13. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK i Kalmar verkar vara väl etablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. 
Det är en tydlig tillbakagång av andelen lungcancerpatienter som diskuteras på MDK. För 
prostatacancerpatienter syns en förbättring första halvåret 2018 efter en tidigare tillbakagång Q3-Q4 
2017.    
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LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom 

hela vårdkedjan 
 

Vårdprogram cancerrehabilitering  

Under 2018 fortsätter implementering av vårdprogrammet genom utbyte med klinikerna på olika sätt. 
Även diagnosspecifika vårdprogram innehåller cancerrehabilitering, något som kliniker och berörd 
personal uppmärksammas på. Vid dialoger med klinikerna diskuteras bland annat hur Min vårdplan 
används och hur behovet av cancerrehabilitering inventeras. Vid klinikdialogerna medverkar 
rehabiliteringspersonal, kontaktsjuksköterskor, läkare och chefer.  

Revidering av vårdprogrammet pågår för att utmynna i en ny version 2019. En konsekvensbeskrivning, 
liknande den som används för andra vårdprogram, har tagits fram inför remissrunda 2.  

Ett förslag på tillämpningsdokument för stöd i införande av vårdprogrammet 2019 har tagits fram och 
utveckling genomförs vidare tillsammans med patient- och närståenderådet.  

Cancerrehabilitering har tagit plats i budget- och flerårsplaner i sydöstra sjukvårdsregionens tre län och 
planering för utveckling av cancerrehabilitering pågår på flera håll.  
 

Kontaktsjuksköterskor  

Kontaktsjuksköterskor (kssk) har informerats om cancerrehabilitering på olika sätt, både som samlad 
grupp eller i samband med klinikdialogerna.  

Planering startar nu för deltagande i kontaktsjuksköterskeutbildningen på den medicinska fakulteten i 
Linköping, 2019.  
 

Min vårdplan  

En digital version av Min vårdplan (MVP) finns nu tillgänglig för införande i verksamheterna. 
Vårdplanen kommer att ha en delvis nationell struktur och informationsinnehåll, samt möjlighet till 
regional och individuell anpassning. Nationella arbetsgruppen för kssk och MVP arbetade under våren 
med rubrikstrukturen och har samlat in nationell information för sex diagnoser (prostata-, bröst-, 
kolorektal-, huvud-/hals-, penis- och lungcancer) och lagt in i strukturen. Det finns nu sex 
diagnosspecifika och en generell mall för ökad nationell jämlikhet, samt för att underlätta 
införandet.                

Nationella arbetsgruppen för kssk och MVP har tidigare haft täta avstämningsmöten med 
införandeprojektet. Dessa möten kommer nu att hållas med regionalt ansvariga för införandet. I sydöstra 
sjukvårdsregionen handlar det om systemförvaltare som arbetar med e-Hälsa tillsammans med ansvarig 
kssk i införandeverksamheter. Nationella arbetsgruppen för kssk och MVP kommer att kvarstå som 
referensgrupp. 

I sydöstra sjukvårdsregionen kommer den digitala MVP i ett första skede att införas i en/ett par 
verksamheter per länsdel. I Jönköping har onkologiska och kirurgiska kliniken påbörjat arbetet för att 
kunna erbjuda en digital MVP för bröstcancerpatienter. I Kalmar går lungmedicinska kliniken in och 
testar den digitala MVP under utredning. I Östergötland går urologiska kliniken (ViN och US) igång med 
prostata- och peniscancerpatienter, samt onkologen med prostatacancerpatienter. Det skiljer sig åt 
mellan verksamheterna om vårdplanerna ska följa hela patientens cancerprocess eller endast delar av 
den.  
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Precis som i piloten loggar patienten in på 1177 och går in på ”Stöd och behandling” via dator, surfplatta 
eller mobil. Där kan patienten ta del av information om sin utredning, behandling och rehabilitering, 
samt kommunicera med sin vårdgivare via olika formulär. 

Den elektroniska MVP är en teknisk lösning som kommer att utvecklas efter hand. Utvecklingen sker på 
uppdrag av RCC i samverkan och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Inera inom 
ramen för utvecklingsområdet patientkontakt, samt överenskommelsen gällande kortare väntetider i 
cancervården 2018.  

I oktober 2018 kommer en uppdaterad version som gör det möjligt att överlämna vårdplanen till andra 
vårdgivare. På så sätt möjliggörs att vårdplanen kan följa patienten i cancerprocessen. Planering pågår för 
hur användarvänligheten i de elektroniska vårdplanerna ska utvecklas för att passa vårdens och 
patienternas behov ännu bättre.  

I slutet av 2018/början av 2019 kommer den digitala MVP och införandeprojektet att utvärderas. 
 

Bäckencancerrehabilitering  

Det nationella kunskapsdokumentet om funktionella besvär efter cancer i bäckenregionen (vägledning 
för bäckenrehabilitering) har publicerats och spridning till berörda verksamheter på sjukhus och till 
primärvård i sydöstra sjukvårdsregionen pågår. Dokumentet kommer även spridas till läkarprogrammet, 
fysioterapiutbildningen och sjuksköterskeutbildningarna i sydöstra sjukvårdsregionen. En 
utbildningsinsats som främst vänder sig till primärvårdens inkontinenssköterskor i Kalmar län kommer 
att genomföras i Oskarshamn den 4 december 2018. Planering för fortsatta utbildningsinsatser för 
primärvården i sydöstra sjukvårdsregionens län pågår.  

Arbete gällande att säkerställa rutiner för flödet till sjukvårdsregional MDK (Forum pelvicum special) 
pågår.  
 

Mötesplatser för cancerpatienter  

Hjärtats hus i Jönköping och Hjärtats rum i Linköping är nu etablerade mötesplatser för patienter med 
cancer och deras närstående. Hjärtas hus startar verksamhet i Värnamo och Eksjö under 2018. 
Verksamheten drivs framförallt av patientföreningar och volontärer med stöd från Region Jönköpings 
län, Region Östergotland och RCC Sydöst i Linköping. Mötesplats Hjärtat har prövats som pilotstudie i 
Kalmar i landstingets regi, men har ännu inte utvärderats avseende nytta och driftsform.  
 

Temadag cancerrehabilitering 25 oktober 2018  

25 oktober 2018 arrangerades den årliga temadagen i Nässjö för berörda professioner, 
patientrepresentanter och chefer. Programmet lockade drygt hundra personer och innehöll 
kontaktsjuksköterskans roll, fysisk aktivitet och balans i livet, sexuell hälsa och cancer, samt medverkan 
från nätverket Ung cancer. 
 

Stöd till processledare cancer 
Processledare cancerrehabilitering agerar stöd till processledare för specifika cancerdiagnoser. 
Cancerrehabilitering är ett område som ska beaktas i samtliga processer. 
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Patient- och närståenderådet  

Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Sydöst har sedan 2011 bevakat patientperspektivet i 
utvecklingen av framtidens cancervård. Under sommaren har ytterligare två närståenderepresentanter 
från Kalmar län tillkommit, vilket är positivt. En webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare 
är under utveckling för att ytterligare stärka företrädarna i sitt uppdrag. Arbetet genomförs i samarbete 
med övriga PNR och RCC nationellt och första delen finns publicerad på RCC:s webbplats. Efter 
sommaren har en av rådets medlemmar anlitats som processledare för patientsamverkan vid RCC. 
Hennes roll innebär att aktivt arbeta med patientsamverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. Under våren 
och sommaren 2018 har PNR från flera RCC öppnat upp för diskussion om det egna arbetssättet. Det 
finns gemensamma önskemål om att gå från en mer passiv och rådgivande roll till att mer aktivt driva 
frågor om patientsamverkan. På vilket sätt detta kommer genomföras är ännu inte klart.  
 

Nationellt nätverk 

RCC Sydöst står under 2018 som värd för en nationell nätverksträff för processledare 
cancerrehabilitering. En fysisk träff arrangeras i december där flertalet processledare kommer att delta. 
Anmälda ärenden är hur vi kan samverka, vilket mandat och uppdrag vi har, vad som händer med 
cancerrehabilitering vid nivåstrukturering, strukturerad cancerrehabiliteringsprocess, samt 
behovsinventering på individnivå.  
 

Patientrapporterade data  

RCC Sydöst arbetar med två olika typer av patientrapporterade mått: ”Patient Reported Experience 
Measures” (PREM) som beskriver hur patienterna upplever vården, samt ”Patient Reported Outcome 
Measures (PROM) som beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Målet är att mäta hur nöjda 
patienterna är med vården och tillgängligheten, samt hur deras livskvalitet påverkas. En PREM-enkät har 
sedan 2016 använts i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp. Resultaten kan löpande följas på 
patientenkat.se samt RCC:s webbplats. Resultat för första halvåret 2018 förväntas i oktober-november. 
Ytterligare utmaningar finns i att förbättra användarvänligheten i systemet, samt att nå ut med data till de 
enheter som berörs.     

Tillsammans med Registercentrum arbetar RCC med en översyn av PROM-arbetet, samt utformande av 
stöd till register och vårdverksamheter som vill arbeta med PROM. Fokus under sommar och höst 2018 
har legat på kunskapsförvaltning och samordnad utveckling inom området.   
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LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård 

oavsett bostadsort 
 
Bakgrund  
I den sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Svenska 
palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som 
avlidit fått ta del av den palliativa vårdens innehåll. För att kunna utvärdera och förbättra den palliativa 
vården används kvalitetsindikatorer, framtagna av Socialstyrelsen. Sju indikatorer kan fångas via 
registrering i Svenska palliativregistret. De sju indikatorerna är:  
 

 Täckningsgrad i registret (redovisat nedan) 

 Förekomst av trycksår (grad 2–4) 

 Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel 

 Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid 

 Dokumenterad munhälsobedömning 

 Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet 

 Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)  
 

Socialstyrelsen har under 2017 tagit fram målnivåer för kvalitetsindikatorerna. Målnivåerna anger hur 
stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. 
Socialstyrelsens nationella målnivåer för palliativ vård i livets slutskede: 
 
Munhälsobedömning under sista levnadsveckan   ≥ 90 % 
Smärtskattning under sista levnadsveckan    100 % 
Vidbehovsordination av opioid mot smärta under sista levnadsveckan  ≥ 98 % 
Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel under sista levnadsveckan ≥ 98 % 
Utan förekomst av trycksår under sista levnadsveckan   ≥ 90 % 
Brytpunktssamtal     ≥ 98 % 
 
Syftet med målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot, samt att bidra till 
att patienter får en god och jämlik vård. Detta förutsätter att man registrerar i Svenska palliativregistret. 
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Förändringar under senaste perioden 

Svenska palliativregistret har under året gjort om sin utdataportal, nu med möjlighet att på 
verksamhetsnivå jämföra sig med liknande enheter. För att kunna arbeta med att kvalitetssäkra den 
palliativa vården är det avgörande att man registrerar de förväntade dödsfallen i Svenska palliativregistret. 
Täckningsgraden i registret ligger relativt stabil i sydöstra sjukvårdsregionen mellan 60-70 %. Värt att 
nämna är att Jönköping län är bäst i landet på att registrera. Bilden nedan visar täckningsgraden i den 
sydöstra sjukvårdsregionen fördelat på vårdform. 

 

 

Bilden nedan visar kvalitetsindikatorerna inom den specialiserade palliativa vården i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Länen i regionen har närmat sig varandra under de sista åren och vi går mot en jämlik 
och god palliativ vård. Det är främst kvalitetsindikatorn ”smärtskattning” som skiljer oss åt. Den 
specialiserade palliativa vården i Kalmar län smärtskattar hela 94 % av patienterna i livets slutskede. 
Därmed är man den del av sydöstra sjukvårdsregionen som är närmast målnivån 100 %.  
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Nästa bild visar palliativ vård som utförs av kommunala vårdgivare inom den sydöstra 
sjukvårdsregionen. Där ses större skillnader. Det finns mer att göra vad det gäller dokumenterad 
munhälsobedömning och smärtskattning. Kvalitetsindikatorerna som visar på ordinationer mot ångest 
och smärta ligger på målnivå. Nära nog alla patienter i kommunernas verksamheter har dessa 
ordinationer i livets slutskede. 

 

Dessvärre ser det inte lika bra ut inom slutenvården, vilket bilden nedan visar. Här finns mycket mer att 
göra och skillnaderna är stora. När slutenvården jämförs med den kommunala och den specialiserade 
vården är samtliga indikatorer sämre. Det finns ett behov av ökad kunskap inom palliativ vård och det 
skulle kunna ske genom ett ökat stöd från palliativa konsulter. 
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Pågående projekt/aktiviteter 

I september 2018 anordnades den stora regionala konferensen ”Palliation sydöst” i Huskvarna och 
deltagarantalet slog rekord, med hela 370 deltagare. Syftet med konferensen är att inom den sydöstra 
sjukvårdsregionen mötas och få inspiration, tips och verktyg för att kunna utveckla den palliativa vården 
på den egna arbetsplatsen. Konferensen vänder sig till all vårdpersonal inom kommun, slutenvård och 
primärvård. Även patient- och närståenderepresentanter deltog. Mer om konferensens innehåll finns att 
läsa på RCC Sydösts hemsida. 

I Kalmar län arbetar man med bedside-undervisning, palliativa konsultmöten inom kommun, primärvård 
och slutenvård. I november anordnar Palliativa rådgivningsteamet i Kalmar län något man kallar 
”Palliativa veckan” som är en hel vecka med föreläsningar i palliativ vård på Länssjukhuset i Kalmar. 
Man vänder sig till vårdpersonal, men också till allmänheten. Det kommer finnas möjlighet att lyssna på 
en rad olika områden inom ämnet, bl.a. symtomlindring, existentiella samtal, nutrition, hjärtsvikt, KOL, 
samtal om döendet etc. 

I Region Jönköpings län arbetar man med den palliativa processen för att öka samsyn och jämlikhet. 
Man arbetar med att ta fram en handlingsplan i palliativ vård som ett styrdokument. Det görs 
utbildningar för sjuksköterskor och undersköterskor i symtomskattning, både inom kommun och region. 
Nätverk för palliativa ombud träffas regelbundet 

I Norra Östergötland pågår utbildningar för undersköterskor inom såväl slutenvård som öppenvård. I 
Norrköpings kommun har det Palliativa rådgivningsteamet flera förbättringsarbeten igång. Västra 
Östergötland har samarbete över kommungränserna med gemensamma föreläsningar och nätverksträffar 
i syfte att öka samsyn och jämlikhet. 

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både landsting/region och 
kommun i den sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet ca 4-5 gånger/år. Tillsammans analyserar 
man kvalitetsindikatorerna och sätter upp gemensamma mål att arbeta mot. Vid senaste mötet i oktober 
2018 diskuterades målnivåerna för kvalitetsindikatorerna och hur de ska spridas i sjukvårdsregionen. 
Man är enig om att det nu finns en tydlig linje och ett mål att arbeta emot. Det underlättar när man är 
ute i verksamheterna för att lyfta kvalitén på den palliativa vården. Vidare fördes diskussion kring 
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dokumentation, etiska dilemman och webbutbildning. Delar av processgruppen har bjudit in sig till både 
kommuner och landsting/regioner för att informera om vad god palliativ vård är. Syftet är att öka 
kunskapen och verka för att alla medborgare i regionen får en jämlik och god palliativ vård, oavsett 
bostadsort.  
 

Framtida utmaningar 

Kvalitetsindikatorerna och dess målnivåer stärker den palliativa vården och ökar möjligheten till en 

jämlik och god vård. Men målnivåerna är höga, och att ha tålamod och fortsätta fokusera på 

kvalitetssäkrande arbete är en utmaning. Det är lämpligt att landsting/regioner och kommuner sätter upp 

egna delmål för att nå de eftersträvansvärda målen. Den specialiserade palliativa vården i den sydöstra 

sjukvårdsregionen är organisatoriskt uppbyggd på olika sätt. För att inte fastna i det behöver vi bortse 

från typ av verksamhet och fokusera på det vårdinnehåll som kommer patienten tillgodo, oavsett 

dödsplats, oavsett region eller kommun. Därför är det av vikt att den specialiserade palliativa vården 

sprider sin kunskap till dem som vårdar flest döende patienter; slutenvårdsavdelningar och kommunala 

verksamheter. Rådgivande uppdrag bör bli tydligare för att kunskapen ska komma alla patienter till godo.  

I den regionala palliativa processgruppen fortsätter fokus att vara kvalitetsindikatorerna och det 

vårdinnehåll som kommer den palliativa patienten tillgodo, oavsett bostadsort. 
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LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 

välfungerande screeningprogram 

 
Cervixcancerprevention  
Ett välfungerande screeningprogram med högt deltagande efter kallelse och hög täckningsgrad är 
grunden i den sekundära preventionen mot cervixcancer. Årsrapporten från Nationella kvalitetsregistret 
(NKCx) med 2017 års kvalitetsdata är nu publicerad och redovisas i öppna jämförelser. 
 

  

 

 

Täckningsgraden räknas ut på ett något annorlunda sätt i processregistret (cytburken) och ger generellt 
sett ett lägre tal (se bild nedan). De röda områdena har en täckningsgrad på 78 % eller lägre. Hela 
rapporten finns på www.cancercentrum.se.  

2017: Riket 82,9 % Östergötland 86,5 % Jönköping 84,1 % Kalmar 89,6 % ( Mål 85 %). 

  2015 2016 2017 

Östergötland 76,1 79,3 80,7 

Kalmar 76,6 78 82,6 

Jönköping 83,9 83,9 83,9 

http://www.cancercentrum.se/
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Arbetet med att öka täckningsgraden generellt pågår, bl.a. genom att öka tillgängligheten till 
mottagningarna genom att via webben kunna omboka sig till vilken mottagning man så önskar.  
Monitorering av andel kallade görs regelbundet så att alla som ska erbjudas tid för cellprov verkligen får 
det. Kvinnor i mindre kommuner har ibland blivit kallade till större kommuner och själva fått boka om 
till sin egen mottagning. Det gör att kvinnor i små kommuner riskerar att kallas i sämre utsträckning 
(försvinner i mängden), vilket även kan ses på kvalitetsparametern nedan. För lika vård är det viktigt är 
att kalla till alla mottagningar. Under 2017 blev 1483 kvinnor i Östergötland, 416 kvinnor i Kalmar, och 
1013 kvinnor i Jönköping utan kallelse. 
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Oroande nog ökar cervixcancer i Sverige med ca 100 fall/år. Den kraftigaste ökningen skedde från 2014 
och framåt. Vid jämförelse med tiden mellan 2002-2013 så har livmoderhalscancer ökat med 18 % (12 % 
för skivepitelcancer och 31 % för adenocarcinom). Nationella kvalitetsregistret tillsammans med 
nationella arbetsgruppen analyserar data för att försöka fastställa orsaken till detta. Man tittar nu framför 
allt på känsligheten i den cytologiska diagnostiken då det föreligger regionala skillnader, samt hur 
utredningarna av höggradiga dysplasier har handlagts. Detta arbete fortsätter och har kommunicerats ut i 
media. Ingen säker enskild orsak har hittills hittats. Patologlaboratorierna granskar nu om prover på 
kvinnor som utvecklat livmoderhalscancer alternativt en höggradig dysplasi för att se varför känsligheten 
i den cytologiska metoden eventuell har försämrats.   

Den regionala referensgruppens arbetsutskott hade videkonferensmöte den 24 maj samt 18 september. 
Frågor som belystes var bl.a. rutiner kring larmlistan i Cytburken, och Mirjam Våtz från Kulturum i 
Jönköping deltog och presenterade en modell för förbättringsarbete från USA som heter ”learning 
network”. Rutin för inmatning av kolposkopifynd i Cytburken rekommenderas och har också 
diskuterats. 

Införandet av det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention pågår. Det största hindret har varit 
att få säkra IT-lösningar på plats. Region Jönköping påbörjade primär analys av HPV i februari 2018, 
men har inte infört vårdprogrammet fullt ut då riktade insatser för kvinnor som uteblivit från sin 
provtagning ej är klara. Både Kalmar och Östergötland beräknas vara igång i januari 2019.  

INERA har initierat ett projekt som ska leda till att kallelser och provsvar byts mellan region/landsting 
för en säkrare vård och IT-personer är inbjudna till ett möte gällande detta. Sydöstra sjukvårdsregionen 
har tackat ja till att delta i detta. 

SKL ordnar en workshop i oktober som stöd i införandet av nya vårdprogrammet där sydöstra 
sjukvårdsregionen är representerade. Flera dysplasibarnmorskor från regionen kommer att delta i en 
utbildning i Stockholm under hösten.  

Ordförande i RMPG Kvinnosjukvård har tidigare efterfrågat en skrivelse om vad ett regionsgemensamt 
kallelsekansli kan tänkas ha för arbetsuppgifter. Vi har försett RMPG med detta, utredning som pågår 
hos E-spir är inte presenterad. Vi har efterfrågat var utredningen ligger men har ej fått besked. 

Processledaren för RCC Sydöst (UT) deltog i nationella arbetsgruppsmötet den 10 september i 
Stockholm där ett förslag om ändring av det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention 
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diskuterades. Ett förslag om att positivt HPV 16/18 ska följas upp efter 18 månader istället för efter tre 
år är nu ute på remiss. Beslut väntas fattas i början av 2019. 

I oktober hölls det regionala referensgruppsmötet för cervixcancerprevention i Nässjö med alla 
styrgrupper inbjudna. Här redovisades kvalitetsdata från NkCx och Cytburken. Vi diskuterade hur 
införandet av det nya vårdprogrammet framskrider och vilka insatser som gjorts under cellprovsveckan. 
Professor Joakim Dillner från NkCx höll ett föredrag om varför cervixcancer ökar och Sissi Hamnström 
Cole från nätverket mot gynekologisk cancer informerade om denna patientorganisation och sina 
personliga reflektioner. Vår regiongemensamma AUDIT 2017 redovisades och särskilda fall att 
uppmärksamma där utredning och behandling ej varit optimala, presenterades särskilt. 

 

 

 

Pågående projekt och aktiviteter  

Nästa AU-möte planeras till den 16 januari 2019.  

Cellprovsveckan, kalendervecka 19 2019, kommer att uppmärksammas på olika sätt. Det pågår en 
nationell samordning av cellprovsveckan där RCC Väst ska ta fram ett paket för 
barnmorskemottagningarna att använda. Ansökan om pengar från RCC i samverkan skickas från den 
nationella arbetsgruppen. 

Under sista halvåret av 2018 har respektive styrgrupp i den sydöstra sjukvårdsregionen fortsatt att arbeta 
med förberedelserna inför införandet av det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. 
Då alla regioner/landsting har olika IT-lösningar har samordning varit svårt.  

Utbildningspaketet som är framtaget för att använda i utbildningsinsatser inför införandet av det nya 
nationella vårdprogrammet är publicerat på RCC:s hemsida. Webbutbildning för gynekologisk 
cellprovskontroll (GCK) för framför allt provtagande barnmorskor är klar och publicerad på 
cancercentrum.se.  

Framtida utmaningar                                                                                                                                 

 Införandet av det nya nationella vårdprogrammet i sin helhet. 

 Fullskaliga IT-lösningar som garanterar en hög patientsäkerhet. 

 Införandet av nationella kallelser och svarsbrev. 

 Införandet av nationella remisser för att få statistik över indikationsprofil m.m. för provet. 
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 Öka täckningsgraden för att nå det nationella målet inom hela den sydöstra sjukvårdsregionen. 

 Riktade insatser till de kvinnor som uteblir och till de områden med lägst täckningsgrad. 

 
 
Bröstcancerscreening 

Screeningverksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen har fungerat bra. Deltagarfrekvensen håller sig väl 

över 80 % i samtliga län/regioner under 2018. Högsta deltagarfrekvens är som tidigare i Jönköpings län 

(85,5 %) och Västervik (85 %). Screeningintervallet i sydöstra sjukvårdsregionen ligger i fas i 

Östergötland med 22-23,5 (24) månader och i Västervik med 18 (18) och 24 (24) månader. Mindre 

glidning i Oskarshamn men snart i fas igen. På grund av problem med sjuksköterskebemanning har 

längre intervall rapporterats i Kalmar med 20,5 (18) och 26,5 (24) månader. I Jönköpings län har 

intervallet minskat till 25,5 (24) månader, vilket är en tydlig förbättring jämfört tidigare rapporterade 28 

månader.  

Selektionsgraden i den sydöstra sjukvårdsregionen håller sig enligt riktlinjerna (≤3%), dock anger Kalmar 

län 3,5 % för den senaste perioden. Detta bedöms dock som tillfälligt. 

Detektionsnivån (enligt data tagen från INCA-register) ligger i den sydöstra sjukvårdsregionen på 74 %, 

som ligger väl över riket (60 %). Högsta detektion i år fanns i Västervik och Jönköping. 

I Östergötland har en radiolog och en sjuksköterska anställts, och bemanningen bedöms för tillfället vara 

tillräcklig. Jönköpings län har fortfarande underbemanning på sjuksköterskesidan och har löst detta med 

hyrpersonal (nya allmänsjuksköterskor anställs fr.o.m. december). Med tre bemannade läkartjänster på 

heltid behöver man endast bemanna med hyrpersonal under enstaka veckor. Utbildning av nyligen 

rekryterad personal (sjuksköterskor) pågår i Kalmar län. 

Installation av nya mammografisystem har påbörjats i Linköping. Tre nya metoder kommer att erbjudas i 

den kliniska verksamheten, inklusive kvinnor återkallade från screeningen. Tomosyntes (3D) och 

tomosyntes-guidad biopsi startas under hösten 2018, medan kontrastförstärkt mammografi kommer att 

implementeras under våren 2019. Implementation av tomosyntes innebär metodbyte från 2D till 3D 

som första valmetod för utredningar i den kliniska verksamheten. Metoden kommer troligen att 

användas för screeningverksamheten även i framtiden.  

Upphandlingen av utrustning för Jönköpings län är i slutfas med sex nya system (klinisk och screening). 

Även här kommer de nya metoderna erbjudas. Systembyte för screeningverksamheten planeras också för 

Kalmar län, möjligen som option av upphandlingen för Jönköpings län, alternativt en separat 

upphandling 2019.  

Genomgång och diskussion om införande av tomosyntes för den sydöstra sjukvårdsregionens 

bröstdiagnostik har skett i läkargruppen i samband med flera studiebesök på mammografin i Linköping. 

Bildkvalité, stråldos och behov av diagnostiska syntetiska 2D-bilder (som kan ersätta 2D-mammografi), 

samt optimal metod för provtagning, så kallad tomosyntes-guidad biopsi, har varit huvudpunkter. 

Med tanke på aktuell sjuksköterskebemanning och pågående/planerade installationer av nya system 

bedöms det finnas en viss risk för ökning av screeningintervallet i sydöstra sjukvårdsregionen under 

2019, detta dock under en begränsad tid. Preventiv ökning av screeningproduktion har rapporterats av 

Östergötlands län under senastekalenderåret. Detta har man gjort som en förberedelse inför installation 

av nya system (förväntad minskad screeningproduktion under själva installationen). Man har uppskattat 
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att screeningintervallet ändå kommer att ligga inom det bestämda efter installation/utbildningsperiod 

och framöver.  

Investering i en ny spole för MR bröst och förhöjning av MR-kompetensen har rapporterats av 

Jönköpings län och egen granskning av MR bröst har startats under 2018 (tidigare extern granskning). 

Under 2019 planeras ytterligare inköp av utrustning (vagn för screening i Jönköpings län, ultraljud för 

mammografienheten i Kalmar län och automatiserat ultraljud för verksamheten i Östergötlands län).  

Arbete med kallelsesystem i Jönköpings län pågår, för att kunna kalla kvinnor med skyddad identitet till 

screeningen (start i december 2018). 

Bildkvalitetsarbete har påbörjats i både Östergötlands och Kalmar län. I Östergötlands län görs detta i 

samband med implementation av tomosyntes (ansvariga är två erfarna röntgensjuksköterskor med stöd 

från radiolog) och i Kalmar län i samband med utbildning av nyligen anställda allmän- och 

röntgensjuksköterskor utan erfarenhet inom bröstdiagnostik (samt en ansvarig erfaren sjuksköterska).  

Tidigare föreslagna och diskuterade lösningar för distansgranskning av undersökningar har testats. Under 

våren 2018 har del av screeninggranskningen skett med hjälp av en Citrixlösning, vilket har fungerat 

mycket bra. Lösningen bedöms vara tillräcklig även vid ett stort flöde och högt tempo som vid high 

volume-screening. Vidare diskussion på verksamhetschefsnivå planeras. 

Ett AI-projekt (artificiell intelligens) har genomförts i screeningverksamheten i Östergötlands län. AI-

mjukvara användes som prioriteringsmetod för bildgranskning (istället för den sedvanliga metoden, dvs. 

äldst går först). Detta har resulterat i signifikant förkortad granskningstid för undersökningar där AI har 

visat malignitetsmisstanke. Granskningen av cancerfall upptäckta med hjälp av AI har tagit signifikant 

kortare tid än för resten av populationen. Resultatet är lovande och visar värdet av AI i 

bröstcancerverksamheten. Fler AI-produkter ska utvärderas. 

Föreläsning om nya undersökningsmetoder hölls för Östergötlands bröstcancerförening (Moa-Lina) den 

26 september i Linköping. Intresset för utvecklingen inom bröstdiagnostik var mycket stort bland 

kvinnor med tidigare bröstcancer. Nya metoder kommer att hjälpa oss att upptäcka cancer ännu tidigare 

och förbättra våra resultat.  

RCC bröstprocessmöte kommer att äga rum den 8 november i Alvesta där bland annat 

bröstcancerscreening och SVF kommer diskuteras. Nästa regionala RCC-möte för bröstcancerscreening 

planeras under våren 2019 i Jönköping. 

 

Sammanfattning:  

Hårt arbete pågår och vi ser utveckling och tillväxt på flera fronter på samtliga enheter inom regionen. 

1. Fortsatt väl fungerande screeningverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen 

2. Förbättrad bemanningssituation både på läkar- och sköterskesidan inklusive höjning av 

kompetenser (t.ex. intern granskning av MR bröst i Jönköping)  

3. Inköp och installation av nya system, pågående upphandlingar 

Flera ambitiösa projekt i regionen, bl. a. med kvalitetsarbete, AI, nya diagnostiska metoder.                                                                                                                           
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LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära 

forskning inom cancerområdet 

 
Det sjätte patientlöftet lyder: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom 
cancerområdet. RCC Sydöst arbetar mot specifika mål för stöd och utveckling av klinisk 
cancerforskning.  

Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare med underhåll av databasen. 
Gruppen som har jobbat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum telefonmöten. 
Databasen ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC Norr. 

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier hade ett möte den 
12 juni 2018 på Länssjukhuset i Kalmar (strålbehandlingen, onkologen). Vid detta möte fanns lokal 
förankring i och med att överläkare Charlotte Bratthäll berättade om sitt arbete som processledare 
(hjärntumörer) inom RCC, men även om pågående studier inom neuroområdet. Deltagare i nätverket 
som jobbar på BOND (barnonkologi) berättade om sitt arbete med sjuka barn samt om studier på barn. 
Båda dessa föredrag var mycket intressanta och uppskattade. Nätverket ska fortsätta och träffas en gång 
om året. Nästa träff planeras till Linköping.  

Forum Östergötland har tillsammans med LIF anordnat en fortbildningskurs för 
forskningssjuksköterskor som har några års arbetslivserfarenhet. Detta är något som många erfarna 
forskningssjuksköterskor har efterfrågat. Kursen hölls två dagar i september och en dag i oktober 2018. 
De första två dagarna var mycket uppskattade och det var många diskussioner i smågrupper. Inför den 
tredje dagen har grupperna fått varsin uppgift att jobba med som kommer att redovisas då. 

Gruppen ”Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska 
cancerstudier”, NASK, har haft två fysiska möten på SKL i Stockholm. Vid det senaste tillfället i augusti 
2018 fanns även kontaktsjuksköterskor med för att diskutera om det är möjligt att ta hjälp av dem i 
screeningen av möjliga försökspersoner i studier. Från RCC Sydöst ingår Ingela Jacobsson som är 
forskningssjuksköterska. 

 

Sammanfattning:  

 Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter, arbetet är nu inne i en 
förvaltningsfas. 

 Samarbete med andra nätverk av forskningssjuksköterskor både nationellt och regionalt 
fortsätter och upplevs mycket positivt. En fortbildningskurs på tre dagar har genomförts. 

 Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska cancerstudier 
(NASK) har fortsatt sitt arbete med att ta fram underlag att se om man kan underlätta med att få 
med patienter i möjliga studier. 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 

 

 


