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Inledning 

Denna återkommande rapport har som syfte att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse och 
utveckling över olika tidsperioder. Cancervårdens målnivåer för sydöstra sjukvårdregionen 
formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare 
(http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Loften/ ).  

För att kunna få en uppdaterad och samlad värdemätare över regionens cancervårdsresultat utifrån 
löfte 1 och 2 har fem stora cancergrupper, som motsvarar cirka hälften av alla nya cancerfall, tagits 
med i redovisningen. Diagnoserna är bröstcancer, huvud-halscancer, lungcancer, kolorektalcancer (ej 
akuta) och prostatacancer (medel eller högrisk). Resultaten för vården av de specifika 
cancergrupperna redovisas utifrån en rad tidsperioder och uppdelade på patientens hemlän.  

Diagnosspecifika resultatredovisningar med kommentarer från respektive processledare är nu också 
tillgängliga. Samtliga dessa rapporter tas fram och publiceras av RCC sydöst tre gånger per år. 

 

 

 

 

 

Vi vill gärna veta vad du tycker! 

Inom Regionalt cancercentrum sydöst arbetar vi kontinuerligt med att 
utveckla redovisningen av relevanta kvalitetsindikatorer, exempelvis 
aktuella väntetider inom cancervården, i vår region. 
Resultatredovisningen är en del i det arbetet.  

Resultatredovisningen är tänkt att vara ett användbart verktyg för dig 
som vill vara med och utveckla framtidens cancervård.  Därför vill vi gärna 
veta vad du tycker om den.  

Får du reda på det du behöver? Presenteras data på ett användbart sätt?  

Du svarar helt fritt och anonymt. 

 
 

            

 Skriv och skicka in dina 
synpunkter på webben 

http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Loften/
http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Register/Rapporter/Resultatredovisning/Enkat/
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LÖFTE 1  
Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra 
veckor 

 
Figur 1. Andel inom fyra veckor för Sydöstra regionen och alla diagnoser 

 
För att få en generell bild av cancervårdens väntetider har fem utvalda diagnoser slagits ihop. Trots 
en allt större vaksamhet över patientens väntan i cancervården går det inte att över tid påvisa några 
förbättringar vad gäller de för patienterna störande väntetiderna. Endast var femte patient får vård 
startad inom 4 veckor.  

Förnyade rutiner är uppenbarligen nödvändiga för att förkorta väntetiderna och den nationella 
ledtidssatsningen ”Varje dag räknas” välkomnas av sjukvårdsregionen. Arbetssättet med 
standardiserade vårdförlopp (SVF) ska göra patientens väg genom vården snabbare och tydligare. 
Patienten ska känna sig trygg i att veta vad som blir nästa steg i utredningen och att utredning från 
misstanke om cancer till behandlingsstart görs på ett likartat sätt i hela landet.  
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Figur 2. Tid till behandling för Sydöstra regionen, alla diagnoser 

 
En antydd förbättring under de senaste två åren kan påvisas i och med att andelen patienter som får 
behandling inom 8 veckor stigit från 61 % till 67 %. Andelen patienter som fått vänta mer än tre 
månader på behandlingsstart har enligt figur 2 minskat. Men det är framförallt de patienter som har 
långa väntetider som blir inrapporterade sent och dessa kommer inte med i redovisningen av den 
sista tidsperioden. De faktiska resultaten är därmed troligen sämre vad gäller andel patienter som får 
vänta mer än tre månader än vad som här rapporteras. 
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Figur 3. Tid till behandling för alla diagnoser, delad på patientens hemlän 

 
Region Jönköpings län har fortfarande en större andel med behandlingsstart inom fyra veckor, Figur 
3. En förbättring i Kalmar län kan anas under sista halvåret 2014. 

Alla län visar en förbättring i de två sista kvartaler av 2014 jämförts med de första två kvartaler.  
Större andel patienter i Östergotland fick behandling inom 8 veckor (64 % respektive 57 %), i 
Jönköpings län (73 % respektive 70 %) och i Kalmar län (69 % respektive 58 %). Det var även en 
generell minskning av andel patienter som fick vänta mer än 12 veckor för alla län.  
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Figur 4. Tid till behandling för Sydöstra regionen, delad på diagnos 

 
De olika cancerdiagnoserna har olika långt kvar för att uppfylla löfte ett, Figur 4. Det är en fortsatt 
positiv utveckling med ökande andel som får behandling inom 8 veckor för bröst- och 
kolorektalcancer. Det är en svag positiv trend även för lungcancer. Prostatacancerväntetiderna är 
fortfarande längst i alla tre länen. Diagnosgruppen kommer under 2015 att handläggas med 
standardiserade vårdförlopp (SVF). 
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Figur 5. Tid till behandling för Östergötlands län (patientens hemlän), delad på diagnos 

 
Kommentar, se figur 4. 
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Figur 6. Tid till behandling för Jönköpings län (patientens hemlän), delad på diagnos 

 
Kommentar, se figur 4. Inrapporteringen är låg för diagnoserna lungcancer och huvud-halscancer 
varför väntetidsdata är svårtolkad. 
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Figur 7. Tid till behandling för Kalmar län (patientens hemlän), delad på diagnos 

 
Kommentar, se figur 4. Inrapporteringen är svag för huvud-halscancer varför väntetidsdata är 
svårtolkad. 
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LÖFTE 2  
Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling 
enligt Best practice 

  

Figur 8. Multidisciplinär konferens för Sydöstra regionen, alla diagnoser 
 
Multidisciplinär konferens (MDK) är en viktig kvalitetsvariabel för löfte två och har blivit en 
handläggningsprincip som praktiseras i de allra flesta fallen. Sammantaget över tid ser vi en stadig 
förbättring och nu är det upp till totalt 90 % av patienterna i de fem diagnosgrupperna som får sina 
fall diskuterade på MDK.  

  



Löften till cancerpatienter  
– samlad resultatredovisning 

April - 2015 

Datauttag gjordes 2015-04-13 ur kvalitetsregistret i INCA sida 13 

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

 
Kommentar, se figur 8.  
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Figur 10. Multidisciplinär konferens för Sydöstra regionen, delad på diagnos 

 
Rutinen att ha MDK är fortfarande inte etablerad för högriskgruppen av prostatacancer även om 
andelen ökat. Inom lungcancervården finns det fortfarande stora förbättringspotentialer, även med 
avseende på inrapportering till registren. 
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Figur 11. Multidisciplinär konferens för Östergötlands län (patientens hemlän), delad på diagnos 
 
Rutinen att ha MDK är fortfarande inte etablerad för högriskgruppen av prostatacancer. MDK saknas 
enligt rapporten för var femte patient. Inom lungcancervården finns det fortfarande stora 
förbättringspotentialer. 
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 Figur 12. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), delad på diagnos 

 
MDK har börjat bli etablerad för högriskgruppen av prostatacancer. Lungcancervården har svag 
inrapportering.  
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Figur 13. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), delad på diagnos 

 
MDK är nu rutin för stora cancerpatientgrupper och data tyder på att MDK för högriskgruppen av 
prostatacancer blir vanligare. För lungcancer används MDK i vartannat fall.
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Cancerrehabilitering 
 

Förhållningssättet som rekommenderas är att rehabiliteringsfrågor ska aktualiseras redan från dag ett 
- helst redan när misstanke om cancer finns. Att ställa frågan vad är viktigast för dig/ er just nu är en 
bra fråga att öppna upp med vid mötet med patienten och närstående. Barnen får inte glömmas bort. 

I Min vårdplan finns nyckeln till cancerrehabiliteringen.  

 

 

 

Med början februari 2015 har en patientföreträdare, processledaren för palliativ vård och 
processledaren för cancerrehabilitering besökt sex sjukhus för att informera och diskutera 
ovanstående frågor. Vid lunchmötena närvarar cirka 35 medarbetare vid varje tillfälle. Tre sjukhus är 
inplanerade innan sommaren 2015 och från vecka 36 planeras nu återstående sjukhus i 
sjukvårdsregionen. 
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LÖFTE 3  
Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga 
genom hela vårdkedjan 

Löfte tre sammanfattas i det här kapitlet av alla cancerpatienters behov av kontaktsjuksköterska, Min 
vårdplan och patientdelaktighet. Det är insatser som i dagsläget är svåra att mäta och därför redovisas 
på ett lite annorlunda sätt. 

Kontaktsjuksköterskor 
 
I sydöstra sjukvårdsregionen är det nu drygt 300 kontaktsjuksköterskor som har uppdrag inom 
cancervården 

Den tredje utbildningen i Linköping för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp, har nu slutförts. Nästa 
utbildning börjar hösten 2015. 

Min vårdplan 
 
Det är allt flera patienter i vår region som erbjuds ”Min vårdplan” (500-600 st i regionen). Kalmar 
läns sjukhus är föregångare när det gäller att skriva dessa vårdplaner tillsammans med patienterna. 
Det är flera vårdenheter som använder alternativa vårdplaner som finns sedan tidigare, vilka är 
framarbetade sedan flera år tillbaka.  

Oavsett mall för vårdplanerna är det 
viktigaste att patient och närstående får 
information om nästa steg och vet vem 
som är kontaktsjuksköterska med 
telefonnummer och telefontider samt 
vart man vänder sig när mottagningar är 
stängda. Det är också viktigt med 
telefonnummer till kurator eller den 
profession som patienten eller 
närastående är i behov av.  
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PREM och PROM - Patientrapporterade mått 
 

Införande i Hudmelanom registret 

Regionalt cancercentrum sydöst har under året fortsatt arbetet med patientrapporterade mått. Under 
hösten och vintern har två nya undersökningar planerats där livskvalitet och upplevelser av vården 
ska mätas hos patienter med malignt melanom.  

Undersökningen av sjukdomsrelaterad livskvalitet, PROM, genomförs i samarbete med RCC norr 
och Umeå universitet. Alla patienter som behandlats för malignt melanom i sydöstra och norra 
sjukvårdsregionen under 2013-2014 tillfrågas. De första enkäterna har nyligen skickats ut och en 
sammanställning av de första resultaten förväntas bli klara under 
sommaren.  

Undersökningen av patientens upplevelser av vården, PREM, görs 
bland ett urval av melanompatienter i sydöstra sjukvårdsregionen. De 
första enkäterna är planerade att skickas ut under våren och 
undersökningen planeras pågå under två år. Målet med projektet är att 
införa patientrapporterade mått i kvalitetsregistret för hudmelanom för 
att på så vis bidra till ett patientnära förbättringsarbete.   

 

PREM i standardiserade vårdförlopp 

RCC sydöst har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en PREM-enkät samt modell för hur denna ska 
användas inom ramen för standardiserade vårdförlopp. Enkäten togs fram i samråd med patient- och 
närståenderådet med nationella PREM-enkäten som förlaga. Enkäten samt ett förslag till 
implementeringsplan presenterade i en rapport till Socialdepartementet i början av januari 2015. 
Enkäten fastställdes av RCC i Samverkan senare samma månad. Utskicksmodellen och vilken 
organisation som ska ansvara för denna är under fortsatt diskussion. Enkäten har lämnats ut till RCC 
väst och RCC syd för att där pilottestas i liten skala. Planeringen sker i samråd med RCC sydöst. 

 

Regionalt arbete 

RCC sydöst har sedan hösten ökat sitt arbete med patientrapporterade mått, både regionalt och 
nationellt, och arbetar för att skapa ett nationellt nätverk för kunskapsutbyte inom området. Vårt 
nästa mål är att öka användandet av patientrapporterade data i förbättringsarbete inom vården. Vi 
siktar på att bli ett nationellt kunskapscenter och en förebild i arbetet med patientrapporterade mått.     
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LÖFTE 4 
Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ 
vård oavsett bostadsort. 

I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Flertalet av dessa 
har behov av palliativa insatser, oavsett var vården sker. Svenska palliativregistret följer upp flera 
kvalitetsmått, till exempel avseende brytpunktssamtal, smärtskattning, övrig symtomskattning, 
munhälsobedömning och vid behovs- ordination för viktiga symtom som bland annat smärta och 
ångest. 

Nedanstående diagram visar hur täckningsgraden per kvartal (i registret registrerade avlidna/totalt 
antal avlidna) utvecklats i vår region. Om täckningsgraden är > 70 % finns förutsättning att använda 
data i t.ex. Öppna jämförelser. 

 
 

 
 
 
Eftersom tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet, utformade Socialstyrelsen på uppdrag av 
Socialdepartementet ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Dokumentet 
omfattar alla åldrar och alla diagnoser. Socialstyrelsen har även i uppdrag att följa upp hur 
kunskapsstödet används och påverkar praktiken. För att kunna göra detta används indikatorer i 
uppföljningar och utvärderingar av vårdens processer och resultat. I kunskapsstödet presenteras nio 
kvalitetsindikatorer där åtta indikatorer i dagsläget fångas via registrering i Svenska palliativregistret.  
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De åtta indikatorerna är:  

• Täckningsgrad i registret (redovisat ovan) 
• 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 
• Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument 
• Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal) 

 

Nedanstående diagram visar med hjälp av data från Svenska palliativregistret grad av måluppfyllelse 
(resultat/mål) år 2012 för samtliga registrerade avlidna (n=7804) med utgångspunkt i den avlidne 
personens folkbokföringsort, oavsett diagnos och var vården i livets slutskede skett. Sju av de ovan 
presenterade nationella indikatorerna (täckningsgrad exkluderat) är här sammanslagna i ett index där 
varje indikator viktas lika. Utgångsläget visade även i sydöstra regionen på stora variationer d.v.s. det är 
skillnad utifrån bostadsort hur vi möter personers behov i livets slutskede.  
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Nedanstående diagram visar med data från Svenska palliativregistret grad av måluppfyllelse 
(resultat/mål) 2014. Variationerna har minskat jämfört med 2012. Nästan hela sjukvårdsregionen når en 
måluppfyllelse ≥ 60 %. 

 

 

 

Smärtskattning 

I Svenska palliativregistret mäts andel personer där validerad smärtskattning genomförts och 
dokumenterats under sista veckan i livet. I den sydöstra sjukvårdsregionen har andelen nästan fördubblats 
under studerad period (26 % 2012 till 43 % 2014) men fortfarande är det långt kvar till det nationella 
målvärdet på 100 %.  
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Cancerpatienter 

Enligt Svenska palliativregistrets årsrapport 2014 uppvisar cancerpatienter i Sverige den högsta 
måluppfyllelsen generellt. Sakta men säkert stiger siffrorna mot målvärdet även vad gäller 
brytpunktsamtal, dokumenterad munhälsobedömning, smärtskattning och övrig symtomskattning. 
Nedanstående två bilder visar utvecklingen av de sju indikatorerna över tid dels nationellt, dels i den 
sydöstra sjukvårdsregionens. 
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LÖFTE 5  
Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 
välfungerande screeningprogram  

Hälsofrämjande insatser 
 
Här är de tre viktigaste resultaten inom cancerprevention under första kvartalet 2015: 

1. Kampanjen Sunda solvanor kommer till Sydöstra sjukvårdsregionen! 

Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen och den 
cancerform som idag ökar mest i Sverige.  Att bränna sig i 
solen är en riskfaktor och därför är det viktigt att försöka 
förändra människors beteende i solen.  

Projektet Sunda solvanor startar i maj och genomförs i 
samtliga tre län i sydöstra sjukvårdsregionen. Totalt 
kommer 20.000 kylskåpsmagneter att delas ut till 
föräldrar i regionen som besöker BVC. En ytterligare 
förstärkning av budskapet om sunda solvanor är att 
motsvarande budskap kommer att pryda baksidan på Arlas 
mjölkpaket från den 25 maj och en månad framåt. 
Avsändare i kampanjen är förutom RCC och 
landstingen/regionerna web www.sundasolvanor.se. Den 
adressen leder till en nationell informationssida på 
1177.se där man kan läsa mer om hur man skyddar sig. 

   

Fakta om Sunda solvanor 

- Genomfördes som pilotprojekt under 2014 i Västra Götaland på 
initiativ från Regionalt cancercentrum väst och Central 
Barnhälsovård i Västra Götaland. 

- Målet var att sprida budskapet om sunda solvanor och stödja 
föräldrar i att skydda sina barn i solen.  

- Konceptet baseras på kylskåpsmagneter med enkla budskap som 
delas ut till föräldrar som besöker BVC.  

- En uppföljning från förra årets pilotprojekt visade att 76 % av 
föräldrarna hade kylskåpsmagneten uppsatt hemma och att 66 % 
av föräldrarna tyckte att Sunda solvanor lärt dem att bättre skydda 
sina barn mot solen. 

http://www.1177.se/Ostergotland/Kampanjer/Kampanjer-nationellt/sundasolvanor/
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2. RCC har på ett aktivt sätt deltagit i media för att påtala vikten av förebyggande arbete. 

Dels i form av ett upprop från samtliga RCC chefer om vikten av att arbeta för Ett rökfritt Sverige1 
och behovet av ett kraftfullt och samlat tobakspreventivt arbete i relation till den nationella 
cancerstrategin. Dels ett inlägg från RCC Sydöst Kunskap om cancer skapar bättre hälsa2 där såväl 
alarmsymptom, rehabilitering som förebyggande lyfts fram. 

3. Representant från RCC medverkar i den regionala medicinska programgruppen 
(RMPG)  

Hälsofrämjande strategier, tillsammans med folkhälsochefer och motsvarande från de 3 
landstingen/regionerna. I årsrapporten för 20143 presenteras tre särskilt viktiga utvecklingstendenser 
som i sin tur blir utvecklingsområden för det kommande året:  

- Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens 
utmaningar  

- Förbättringsarbeten för att förbättra den psykiska hälsan 
- Cancerprevention 

Årsrapporten lyfter dessutom fram resultat och jämförelser för de tre länen utifrån resultaten i Öppna 
jämförelser Folkhälsa 2014 där exempelvis: medellivslängd, levnadsvanor, psykisk ohälsa, tandhälsa 
presenteras men också data på sjukvårdens arbete med levnadsvanor, gynekologisk cellprovtagning, 
deltagande i idrottföreningar och behörighet till gymnasiet. 

  

                                                 
1 http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Aktuellt/Nyheter/Ett-rokfritt-Sverige---mer-an-bara-en-utopi/ 
2 http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Aktuellt/Nyheter/Kunskap-om-cancer-skapar-battre-halsa/ 
3 http://plus.rjl.se/info_files/infosida41183/arsrapport_2014_150409_slutversion.pdf 

http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Aktuellt/Nyheter/Ett-rokfritt-Sverige---mer-an-bara-en-utopi/
http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Aktuellt/Nyheter/Kunskap-om-cancer-skapar-battre-halsa/
http://plus.rjl.se/info_files/infosida41183/arsrapport_2014_150409_slutversion.pdf
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Bröstcancerscreening  
 

Screening för bröstcancer erbjuds i till alla kvinnor mellan 40-74 år i sydöstra sjukvårdsregionen 
vilket är i linje med de nationella rekommendationerna. Dubbelgranskning med två läkare som 
bedömer bilderna sker av samtliga screeningundersökningar. Detta är ett av kvalitetsmåtten i det 
kommande nationella kvalitetsregistret för bröstcancerscreening.  

Hög grad av deltagande är viktigt för att uppnå effektivitet i screeningprogram. I nuläget kan endast 
kvalitetsvariabeln deltagandefrekvens mätas i regionen. De siffror som presenteras har tagits fram 
mer eller mindre manuellt på varje enhet och är inte validerade. Åtgärder som har genomförts i 
regionen för att öka deltagandet är;  

• ökad tillgänglighet för ombokning av erbjuden tid  
• skriftlig påminnelse vid utebliven tid  
• ökad information om screeningprogrammet.  

Under 2014 togs patientavgiften för screeningundersökning med mammografi bort i Östergötland. 
Sjukvårdens tre län nådde under 2014 upp till den nationella nivån på minst 80 % deltagande.  

 

Ett gemensamt möte arrangerades under våren 2015 med representanter från bröst- och cervixcancer 
screeningen på RCC sydöst. Syftet var bland annat att diskutera hur deltagandet och täckningsgraden 
kan ökas i programmen. Mötet genomfördes som en workshop och idéer och förslag framkom som 
ska arbetas vidare med. 
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Cervixcancerprevention 
 

Primärpreventiva åtgärder 

Primärpreventiva åtgärder för att minska livmoderhalscancer är att inte röka, använda kondom om 
risk föreligger för smitta med humant papillomvirus (HPV), samt vaccination mot HPV.  

Täckningsgrad i vaccinationen mot HPV  

Att uppnå en tillräckligt hög täckningsgrad i vaccinationen är väsentligt. Täckningsgraden för   
catch-up HPV-vaccinationen hos flickor/kvinnor födda 1993-1998 når i sydöstra sjukvårdsregionen 
inte upp till rekommenderad målnivå på 75 %. 

 

Förslag på hur man ska öka täckningsgraden har under våren lyfts till regionsjukvårdsledningen, i 
dokumentet Skrivelsen till centrumråd4. I Region Östergötland har ett samarbete mellan 
representanter på RCC sydöst och ledningsstaben lett till att även skolhälsovården, som tidigare stod 
utanför catch-up vaccinationsuppdraget, nu kan ingå i detta vårdval. Denna åtgärd kan underlätta 
tillgången till HPV-vaccination och kan förhoppningsvis inspirera andra att genomföra något 
liknande. Frågan har även uppmärksammats i media under våren i syfte att öka kunskapsläget i 
befolkningen. 

  

                                                 
4 http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Processer/Cervixcancerprevention/ 

http://www.cancercentrum.se/PageFiles/8004/Skrivelse%20om%20HPV-catch-up%20till%20Centrumr%c3%a5d%20HPBK%2025%20mars%202015.pdf
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Gynekologisk cellprovskontroll  

En hög täckningsgrad är förutsättningen för ett effektivt screeningprogram. Utan ett högt 
återkommande deltagande kan insjuknandet i livmoderhalscancer inte förebyggas. Sydöstra 
sjukvårdsregionen har i sitt gemensamma vårdprogram från hösten 2014 ökat screeningåldern till 65 
år vilket är i linje med nationella rekommendationer. Det har lett till att ett ökat antal cellprover 
tagits.  

Huvudarbetet är inriktat på att underlätta deltagandet t ex. genom att skicka tydliga kallelser där delar 
av sjukvårdsregionen from 2015 använder den från SKL rekommenderade nationella kallelsen.  
Kontinuerligt ses av- och ombokningssystem över och öppettiderna på mottagningarna anpassas för 
att tillgängligheten ska vara god.  

Ett nytt kvalitetsmått har införts; andel kvinnor som är aktuella för inbjudan. Där kan man se om 
kvinnan blivit kallad i rätt tid, sent eller inte alls. Måttet speglar bl a verksamhetens kapacitet att 
erbjuda/kalla kvinnorna för cellprovtagning som står på tur. 

 

Täckningsgrad av cellprovskontroll 

Östergötland och Jönköpings län har förbättrat täckningsgraden mellan 2013-2014. Kalmar län har 
en sjunkande trend jämfört med föregående år och har haft svårigheter att erbjuda provtagning i tid. 
Det nationella målet är 80 % medan Sydöstra sjukvårdsregionen sedan hösten 2014 har en 
täckningsgrad på 85 %. 
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För att öka täckningsgarden är det viktigt att uppmärksamma uteblivarna. I det regionala 
vårdprogrammet framgår att kvinnor som inte tagit cellprov på mer än 6 år ska kontaktas per telefon 
av barnmorska och erbjudas mer information och erbjudande om tid. En annan åtgärd är att kunna 
erbjuda hemtest med HPV-prov. Dessa åtgärder har av resursskäl inte kunnat genomföras i regionen 
men är viktiga åtgärder för att kunna öka effektiviteten av screeningprogrammet ytterligare.  

Nationella kvalitetsregistret - Cytburken 

Implementering av det nya nationella kvalitetsregistret pågår (s.k. Cytburken) och beräknas vara 
infört i hela sydöstra regionen 2015. I Jönköpings och Kalmar län är det redan i kliniskt bruk och ett 
av syftena med Cytburken är att alla som kommer till en kvinnoklinik ska kunna erbjudas ”Cellprov i 
rätt tid”. Detta kan bidra till att uteblivarna från screeningprogrammet fångas upp och erbjuds 
cellprov när de besöker kvinnosjukvården av annan anledning.  

Regionalt arbete 

Ett arbete som kommer fortsätta under 2015 är att systematiskt redovisa alla cervixcancerfall i 
sydöstra regionen utifrån ett screeningperspektiv. Frågeställningarna kommer att vara om det är det 
något i screeningprogrammet eller uppföljningen av cellförändringar som måste ändras? 

Våren 2015 hade representanter från både bröstcancer- och cervixcancerscreeningen en gemensam 
workshop på RCC sydöst för att ta tillvara varandras kunskap om hur man ökar deltagandet och 
täckningsgarden inom respektive område. 
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LÖFTE 6  
Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära 
forskning inom cancerområdet 

RCC sydöst arbetar mot specifika mål för stöd och utveckling av klinisk cancerforskning.  

 

Databas över aktuella kliniska studier 

En långsiktig nationell plan är att bygga en heltäckande databas över aktuella kliniska cancerstudier. 
För att utföra detta är en nationell arbetsgrupp för prövningsdatabas inom cancervården under 
bildande med mål att ha ett uppstartsmöte innan sommaren 2015. Arbetet består av två huvudsakliga 
delar; framtagande av teknisk modell för inmatning, lagring, redigering och visning samt 
framtagande av logistisk modell för informationshantering.  

Innan det nationella registret är klart har RCC Sydöst ett regionalt register över aktuella kliniska 
studier. Registret uppdateras kontinuerligt och finns tillgängligt på RCC Sydösts hemsida för 
vårdgivare och vårdtagare. På det sättet kan verksamma kliniker i regionen överskådligt se vilka 
prövningar som kan vara aktuella för patienter, även om studien inte bedrivs på det egna sjukhuset. 

 

Regional klinisk prövningsenhet och biobanking 

Stöd för att katalysera bildning av en regional klinisk prövningsenhet och förenklad logistik vid 
biobanking är viktiga aktuella områden. RCC Sydöst arrangerar en workshop i juni 2015 gällande 
regional klinisk prövningsenhet (KPE) med inbjudna föreläsare samt tid för diskussion. Målgruppen 
för workshopen är personal på regionens KPE-avdelningar inklusive ekonomiansansvariga, prövare, 
verksamhetschefer, stödprocesser i form av verksamhets chefer från Klinisk kemi, patologen, 
biobankansvariga, radiologen, apotek med flera. Det huvudsakliga syftet är att inspirera och samla 
berörda medarbetare i regionen för att diskutera samarbete samt eventuella kommande hinder och 
hur de ska kunna överbyggas. 

 

Forskning på Regionalt cancercentrum 

På RCC Sydöst bedrivs patientnära forskning där de statistiker som arbetar med cancerregistret och 
kvalitetsregistren kan ta fram och bearbeta data i samarbete med ett flertal forskargrupper. Resultatet 
av detta samarbete har resulterat i ett flertal vetenskapliga artiklar, varav vi här belyser några.  

Helena Fohlin, statistiker på RCC Sydöst har tillsammans med andra forskare i Sydöstra samt i 
Västra sjukvårdsregionen undersökt om bröstcancerpatienter med 1-3 positiva lymfkörtlar i armhålan 
kan dra nytta av postoperativ strålbehandling. Enligt tidigare forskning har denna patientgrupp bättre 
överlevnad efter strålbehandling, vilket inte ses i denna studie (accepterat för tryck i Annals of 
Oncology).   
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Vidare har samarbete mellan flera medarbetare på RCC Sydöst resulterat i en artikel där man 
undersökt en populationsbaserad studie gällande variation hos patienter med kolorektal cancer med 
metastaser. Slutsatsen är att patienter med metastaserad koloncancer vid diagnos är heterogen och det 
behövs en anpassad multidisciplinär inställning för att nå målen för individualiserad behandling för 
varje patient enligt Socialstyrelsen (Colorectal Disease 2015).  

Två av statistikerna vid RCC Sydöst, Johan Rosell och Johan Lyth, har under senaste tiden försvarat 
sina avhandlingar. Gemensamt för deras forskning är att de använder register där olika sökkriterier 
kombineras för att finna ny information och därmed kan metoder och behandlingar som används i 
vården utvärderas över en lång tidsperiod.  

Johan Rosell disputerade 19 december 2014 med avhandlingen ”Long-term effects of adjuvant 
tamoxifen treatment on cardiovascular disease and cancer”. Johan Rosells huvudfynd är att han 
genom hälsodataregister för bröstcancerpatienter kan påvisa att en av de vanligaste 
bröstcancermedicinerna (tamoxifen) sänker risken att drabbas av hjärtinfarkt, som en hälsosam 
bieffekt av behandlingen.  

Johan Lyth disputerade 13 februari 2015 med avhandlingen ”Clinical-epidemiological studies on 
cutaneous malignant melanoma: A register approach”.  Johans forskning är inriktad på hudmelanom 
och baseras på det nationella kvalitetsregistret som nu innefattar över 40 000 patienter. Huvudfynden 
är bland annat att tumörerna är tunnare vid diagnostillfället över tid hos män och att överlevnaden 
har förlängts i denna grupp. Detta kan vara ett tecken på att ökad medvetenheten om melanom i 
denna grupp. Prognosen efter diagnosen malignt melanom är beroende av tumörtjocklek och 98 
procent av patienterna kan räddas om de söker tidigt när tumören är 1 millimeter tjock eller mindre.  
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Vi vill gärna veta vad du tycker! 

Inom Regionalt cancercentrum sydöst arbetar vi kontinuerligt med att utveckla redovisningen av relevanta 

kvalitetsindikatorer, exempelvis aktuella väntetider inom cancervården i vår region. Resultatredovisningen är 

en del i det arbetet. Tanken är att Resultatredovisningen ska vara ett användbart verktyg för dig som vill vara 

med och utveckla framtidens cancervård. Därför vill vi gärna veta vad du tycker om den.  

Får du reda på det du behöver? Presenteras data på ett användbart sätt? Har du förbättringsförslag?  

Du kan svara helt fritt och anonymt. 

Skicka in denna sida med post eller svara på webben: cancercentrum.se/sydost_synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka till: 

Regionalt cancercentrum sydöst 

Universitetssjukhuset  

581 85 Linköping  
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