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Sammanställning av regionala målnivåer och resultat/läge 2014-12-31 för den regionala utvecklingsplanen för 
cancervården 2013-15, kriterier enligt Socialdepartementet. Under utveckling visas åt vilket håll majoriteten av 
målnivåerna för aktuellt område utvecklats. Uppföljning juni 2015.
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Målnivåer och år för måluppfyllelse Utgångsläge när målet definierades Resultat/läge 2014-12-31 
(alternativt maj 2015)
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Målnivåer 2013Tobaksprevention: 
Införa ”Tobaksfri Duo” i hela regionen 2014.
Utbilda fler tobaksavvänjare 2014. 
Starta ett regionalt kunskapsnätverk för tobakspreven-
tion 2014.

Nya målnivåer 2014 Tobaksprevention:
Fem gymnasieskolor i regionen ska ha infört Tobaksfri 
Duo 2016.
Skapa nätverk för alla tobaksavvänjare i regionen
2016.
Starta insatser riktade till kortutbildade kvinnor och 
inom psykiatrin 2015.
Samtliga opererande kliniker ska ha infört rökfri 
operation 2015.

Tobaksfri Duo finns i VLL och NLL, införs 
i LVN, spridning påbörjas i JLL 2012. 
Tobaksavvänjare finns i 42/44 kommuner.
Nätverk saknas.

Tobaksfri Duo finns på en gymnasiepilot-
skola i VLL. 
Regionalt nätverk för tobaksavvänjare 
saknas. 
Visst riktat arbete mot specificerade grupper 
pågår, men går trögt. 
Beslut om rökfri operation fattat men ännu 
ej infört i alla landsting.

Tobaksfri Duo finns i alla 
kommuner i VLL och NLL, fortsatt 
spridning i VLN och RJH.
Tobaksavvänjare i 42/44 kommu-
ner, samverkan där de saknas.
Regionalt kunskapsnätverk för 
tobaksprevention finns.

Tobaksfri Duo finns på 4 
gymnasieskolor.
Regionalt nätverk för tobaksav-
vänjare  saknas.
Riktat arbete mot specificerade 
grupper påbörjat.
Införande av en rökfri operation 
pågår.

↑

Starta ett regionalt kunskapsnätverk för alkohol-
prevention 2014.

Nätverk saknas Nätverk formerat

Målnivå 2013 Ökad fysisk aktivitet:
Ökad förskrivning av och följsamhet till fysisk aktivitet 
på recept. 2014
Ny målnivå 2014 Ökad fysisk aktivitet:
Minska antalet stillasittare i regionen utifrån Hälsa på 
lika villkor. 2014 

6728 FaR i regionen 2011
Andel stillasittande i regionen: Män 13,8 %, 
kvinnor13,4 % (snitt)

14 368 FaR i regionen 2014, dock 
ingen ökning från 2013 till 2014

Antalet stillasittare oförändrat.
Säkrare sex: 
Öka kondomanvändningen bland unga, 15-29 år, 2014

Andel som använde kondom vid senaste va-
ginalt samlag 2009: Män 27% Kvinnor 19%

2014-15: totalt 20% 

Kommentar: Förebyggande arbete pågår i alla regionens landsting, men med delvis olika fokus, resurser och organisation. Preventiva 
insatser har ofta låg prioritet i vården.

Tidig Regionen ansluten till processregistret för registrering Beslut att starta finns 2013 i alla län utom Inte infört i något län. Påbörjat i 
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upptäckt 
av 
cancer –
scree-
ning

av livmoderhalscancerscreening (Cytburken) 2014 NLL   LVN,VLL planerar införande 
hösten -15, RJH beroende av VLL.
NLL beslut saknas.

↕

Landstingen har en tydlig organisation för livmoder-
hals cancerprevention, med dokumenterad ansvars-
fördelning och med processansvarig och styrgrupp 
förankrad i landstingsledningen. 2014

Varierar i regionen Mål uppfyllt i LVN och RJH. NLL 
har tillsatt processledare men ingen 
styrgrupp, VLL har styrgrupp men 
ingen processledare  med mandat.

Data från mammografiscreeningsystemen levereras på 
filer enligt specifikation rutinmässigt och regelbundet 4 
gånger per år till RCC. 2014

Endast NLL har hösten 2013 levererat data, 
dock inte enligt specifikation

Data har levererats av NLL och 
VLL, ej av LVN och RJH. Ingen 
rutinmässig, regelbunden leverans.

Mammografideltagande i regionen förbättras till 87,5 
% 2014

85,4 % år 2011 84.7%

Start av rutinmässig registrering i kvalitetsregister av 
mammografiscreeningfynd som lett till operation med 
benignt resultat 2014

Informationen i kvalitetsregister omfattar 
endast bröstcancer

Regionalt beslut om retroaktiv 
registrering fr.o.m. 150101. 
Registret fördröjt men beräknas tas 
i drift under hösten -15.

Utarbetade rutiner kring upprepad screening (surveil-
lance) med ultraljud för högriskgrupper för levercancer 
i enlighet med nationellt vårdprogram 2014

Rutiner saknas Rutiner saknas, är under utarbetan-
de och utlovade under 2015.

Alla regionens primärvårdsenheter erbjuds delta i 
projekt kring prickmottagning och gruppinformation 
kring maligna melanom 2014

Några primärvårdsenheter inom VLL deltar i 
projektet

Projektet har avstannat.

Deltagande i nationell koloskopiscreeningstudie (NLL, 
VLL, JLL) Start 2014, studieavslut 2016.

Planering pågår Startat 2014 med deltagande från 
NLL, VLL, RJH

Kommentar: Ett nationellt kvalitetsregister för mammografiscreeningprocessen är under uppbyggnad. Det ska bl.a. omfatta automatiköver-
förd data från screeningenheternas kallelse- och röntgeninformationssystem och register över bröstoperationer som lett till benigna fynd.
Nya nationella kallelsebrev och förbättrad information på olika språk ska förhoppningsvis ge ett ökat screeningdeltagande. 
Anslutning till processregistret för registrering av livmoderhalscancerscreening och en tydlig organisation med ett samlat övergripande 
perspektiv och mandat för livmoderhalscancerprevention är viktigt, bl.a. för de omställningar som krävs för det troliga införandet av ett nytt 
livmoderhalscancerscreeningprogram inkluderande primär HPV-screening och ett kommande nytt vårdprogram.

Tidig 
upptäckt 
av 
cancer –
vägen in 
i cancer-
vården

Minst ett samarbetsprojekt per landsting startar där pri-
märvården (PV) och den specialiserade vården 
samarbetar kring cancerpatientens väg in i vården 2014

Nuläge 2013: Organiserade samarbetspro-
jekt saknas

Samarbetsprojekt finns i alla lands-
ting

Göra en aktuell nulägesbeskrivning av PV:s förmåga 
att diagnosticera cancer, som förbättringsunderlag och 
för att möjliggöra utvärdering av framtida förändringar. 
2016

Aktuell regional nulägesbeskrivning saknas Kartläggning pågår av patienter 
som diagnostiserats med kolo-
rektalcancer

För cancer diagnostiserad i PV ska patienten få besked Väntetiden för svar från primärvården ej Uppföljning ej möjlig. Införande av 
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inom ≤ 3 arbetsdagar, från det att PV erhållit svar om 
diagnos. Beskedet ska omfatta plan och en tid till 
specialistmottagning inom en vecka. 2015

känd. Ofta långa väntetider till specialist-
klinik.

standardiserade vårdförlopp medför 
ändrade rutiner. 

↕

Vid stark misstanke om cancer där diagnos behöver 
fastställas med undersökningar ej genomförbara i PV
ska patienten få tid till specialistmottagning inom en 
vecka. Spec.mottagningen skriver själv de ytterligare 
remisser de bedömer behövs för att ställa diagnos. 2015

Ofta långa väntetider till specialistklinik.
Specialistkliniken skriver remissvar till 
primärvården med uppmaning till ytterligare 
remittering från primärvården.

Uppföljning ej möjlig. Införande av 
standardiserade vårdförlopp medför 
ändrade rutiner.

När radiologen hittar fynd av cancer hänvisar de vidare 
till specialistklinik direkt: Pilotprojekt mellan radio-
logen-lungkliniken och PV i Sundsvall, utvärderas 
maj 2014

Primärvården skriver remiss till radiologen 
som skriver svar, varefter primärvården 
remitterar till specialistklinik.

Projektet avslutades eftersom 
radiologavdelningen nyttjade 
extern bildgranskning och svar då 
bara kunde lämnas till inremittent 

Radiologen beslutar direkt om kompletterande utred-
ning när man inte kan svara på en malignitetsfråge-
ställning från PV med den typ av undersökning som 
har begärts. 2015

Om undersökningen inte ger svar återremit-
terar radiologen till primärvården, med upp-
maning att remittera till annan undersökning

Rutiner oförändrade men kommer 
att ändras i och med införande av 
standardiserade vårdförlopp.

Fortbildning i form av
1. Utbildningsdag i ”Hur hittar vi cancer tidigare”. Alla 
primärvårds-, AT- och ST-läkare i norra regionen 
inbjuds till utbildningsdagar.
2. Anpassa lathund kring cancersymtom från VGR till 
norra regionens förhållanden och sprida den inom 
regionens primärvård 2014

1. Ingen utbildning i ämnet har erbjudits 
under överskådlig tid.
2. Inga specifika riktlinjer finns för primär-
vården vad gäller cancer

1. Utbildningar genomförda i LVN, 
VLL, RJH, ställdes in i NLL.
2. Lathund anpassad till norra 
regionenhar ej utarbetats.

Nollvision för nyrekrytering av rökare: <1 % av ung-
domar i årskurs 9 och i årskurs 3 på gymnasiet röker
2019

26 % av flickor och 19 % av pojkar i årskurs 
9 röker

Uppdaterad data saknas

Kommentar: Många rutiner kommer att ändras i och med införande av standardiserade vårdförlopp
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Lung-
cancer

FDG-PET-DT ska ingå i utredningen för 90% av 
patienterna i stadium Ib-III 2015

65% (30-92% i regionen) 78% (NLL 70%, VLL 86%, 
LVN 71%, RJH 87%)

  
↑

Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska 
(kssk) 2015

Finns på regionens lungsektioner men inte 
på onkologen

Finns på regionens alla lungenheter 
och cancercentrum Nus, under upp-
byggnad på onkologen i Sundsvall

Ledtid från remiss till behandlingsbeslut < 28 dagar för 
80% av patienterna 2015

75% (mediantid 14-20 dagar) 52% (NLL 52%, VLL 63%, LVN 
39%, RJH 53%)

Operation inom 20 dagar från behandlingsbeslut för 
80% av patienterna 2015

25% (4-35% i regionen) 46 % (medianväntetid 24 d)

Andel av patienter i stadium IIIA som erhåller kurativt 
syftande radiokemoterapi ska stå i paritet med nuläget i 

15-20% i regionen Uppföljning ej möjlig p.g.a. 
registreringsproblem i kvalitets-
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övriga landet, vilket är 30 % 2015 registret 
95 % inrapportering i det nationella kvalitetsregistret -
både anmälning och uppföljning - med första 
inrapportering inom 3 månader  2013

73% inrapportering (39-96%), varav 23% 
inom 3 mån

93% (NLL 95%, VLL 95%, LVN 
81%, RJH 100%)

Kommentar: Ledtiden från inremiss till behandlingsbeslut <28d  ökar inom hela regionen. Bristen på lungläkare, patologer och radiologer 
bedöms vara en orsak till detta. Här måste en aktiv rekrytering av läkare ske. Utredningarna har även blivit mer omfattande.

Gyn-
cancer

Organisera utbildning för och utse kontaktsjukskö-
terskor på alla sjukhus  2013

Tillgång till kontakt-ssk varierar, liksom 
deras uppdrag. Stort utbildningsbehov.

Funktionen finns på alla regionens 
KK och gynonkologen Nus, men de 
flesta saknar skriftliga uppdrag.
Utbildningar genomförda, många 
förbättringar skett genom Carere-
projektet.

↑

Organisera en fungerande MDK på Nus  2013 Påbörjad 2012 Fungerande MDK finns
Alla patienter ska ha tillgång till kontaktsjuksköterska  
2015

Varierande tillgång Funktionen finns på alla kliniker 
och erbjuds patienterna.

Organisera regional videounderstödd MDK   2015 Saknas Fungerande MDK finns
95% av patienterna med misstänkt avancerad ovarial-
cancer samt patienter med sitt första recidiv blir 
föremål för MDK och får en optimal preoperativ 
bedömning  2015

ca 25-30% Majoriteten tas upp på MDK, men 
exakt uppföljning ej möjlig p.g.a. 
registreringsproblem i kvalitets-
registret.

Öka andelen optimalt opererade ovarialcancerpatienter 
till 40% och därmed öka överlevnaden  2015

ca 15% Andelen har ökat,  men exakt upp-
följning ej möjlig p.g.a. registre-
ringsproblem i kvalitetsregistret

Kolo-
rektal-
cancer

MDK ska genomföras före och efter operation. 
Patienter med rektalcancer: >90 % preop och >90 % 
postop. 
Patienter med koloncancer, >75 % preop och >90 % 
postop  2013

Rektalcancer 80% preop, 64% postop. 
Koloncancer 28% preop, 44% 
(elektiva)/41% (akuta) postop.

Rektalcancer ≥ 90% preop, ≥ 90%
postop. 
Koloncancer 78% preop (NLL 
98%, VLL 95%, LVN 66%, RJH 
42%), 83% postop (NLL 94%, 
VLL 97%, LVN 80%, RJH 37%)

↑

Förbättrad patologiundersökning: För >95 % av 
patienterna ska ≥12 lymfkörtlar i operationspreparat 
undersökas efter op för koloncancer. För >90 % av 
patienterna ska ≥12 lymfkörtlar undersökas i opera-
tionspreparat efter op för rektalcancer  2013

10-60% inom regionen Koloncancer: 92% (NLL 98%, 
VLL 93%, LVN 87%, RJH 88%)
Rektalcancer: 78% (NLL 92%, 
VLL 91%, LVN 61%, RJH 72%)

Minska ledtider för cytostatikabehandlingsstart genom 
kortare svarstider för första PAD-svar: >90 % av PAD-
svar på operationspreparat klara inom 3 veckor från 
operationsdatum  2013

Stor variation, upp till 5-6 veckor Koloncancer: 69% (NLL 79%, 
VLL 63%, LVN 57%, RJH 95%)
Rektalcancer: 73% (NLL 78%, 
VLL 61%, LVN 71%, RJH 94%)
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>30 % av patienterna (både kolon- och rektalcancer) 
inkluderade i klinisk studie  2015

15% av rektalpat., 5% av kolonpat. Rektalcancer: 18% (NLL 52%, 
VLL 12%, LVN 2%, RJH 7%)
Koloncancer: 11% (NLL 54%, 
VLL 6%, LVN 0%, RJH 0%)

<10% reoperationer efter elektiv + akut operation för 
koloncancer  2013

Kraftig variation, upp till 15% efter elektiv 
op och 20% efter akut op.

7% (NLL 2%, VLL 6%, LVN 7%, 
RJH 11%)

90% av patienter som ges adjuvant cytostatika-
behandling påbörjar denna inom 8 veckor (både kolon-
och rektalcancer)  2013

Få kliniker når >80% Rektalcancer: 73% (NLL 100%, 
VLL 80%, LVN 57%, RJH -)
Koloncancer: 73% (NLL 83%, 
VLL 75%, LVN 56%, RJH -)

Kommentar: Både ledtider för patologi och kvalitetsmått i form av antal undersökta lymfkörtlar förbättrades under en följd av år, men fram-
för allt ledtiderna har förlängts sista året p.g.a. brist på patologer och BMA på laboratorierna.
Alltför få patienter rekryteras till kliniska studier. Målet nås endast i Sunderbyn, där man tillsatt en forskningssjuksköterska med uppgift att 
tillfråga alla patienter som är tänkbara att inkludera. Motsvarande funktion bör diskuteras i övriga regionen.
Tiden till adjuvant behandling är medicinskt viktig och det finns tydliga krav i nationella riktlinjer. Denna tid är för lång fr.a. i LVN. 

Bröst-
cancer

98% av patienterna ska genomgå pre- och postoperativ 
MDK, registrering ska ske i INCA.  2013

95% preop., 97% postop 98% preop. (96-100%), 99,5% 
postop (97-100%)

↑

90% av kvinnorna med misstänkt eller bekräftad 
bröstcancer ska erbjudas operation inom 3 veckor och 
98 % inom 4 veckor  2013

75% opereras inom 3 v, 85% inom 4 v. 60 % opereras inom 3 v (NLL 64%, 
VLL 31%, LVN 77%, RJH 73%)
76 % opereras inom 4 v (NLL 80%, 
VLL 51%, LVN 90%, RJH 90%)

Antalet reoperationer p.g.a. misstänkt eller manifest 
bristande radikalitet ska vara <10%.  2013

<10% (6-12% inom regionen) 7,5% (5,3-9,6%)

95% av alla PAD-svar ska vara klara inom 3 veckor  
2013

60% (20-95% inom regionen) 51% (NLL 66%, VLL 52%, LVN 
16%, RJH 82%)

90% av alla patienter som ska ha systemisk onkologisk 
behandling ska ha påbörjat denna inom 6 veckor  2013

77% (60-100% i regionen, uppgift saknas 
ofta i KR)

91% (90-100%)

Av kvinnor med servicescreeningupptäckt bröstcancer 
ska maximalt 20% ha körtelmetastaser  2013

19% (12-29% i regionen) 18% (NLL 14%, VLL 16%, LVN 
21%, RJH 24%). Skellefteås och 
Nus data slås samman då det sker 
en selektion av patienter som ope-
reras i Skellefteå och data därmed 
annars blir missvisande.

5-årsöverlevnaden ska vara >90 %   2013+5=2018 >90% Uppföljning 2018
Kommentar: Målnivån för tid till operation är nästan uppnådd i tre av fyra landsting,  men inte i VLL, där Nus 2014 hade landets längsta 
väntetid. Mer operationsresurser behöver tillföras bröstcancerkedjan framförallt på Nus. 
För att 95 % av alla PAD-svar ska vara klara inom 3 veckor från operationen behöv fler patologer inom hela regionen, alternativt att prover 
skickas till andra lab för analys. Om  rutinmässigt fryssnitt av sentinel node-körteln frångås frigörs resurser på patologlab som kan utnyttjas 
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för att snabbare få slutligt PAD-svar.
Prosta-
tacancer

Tid mellan biopsitagning och cancerbesked: svar inom 
14 dagar 2013: 70%,  2014: 80%

25% får svar inom 3 veckor, median 26 
dagar

Mediantid 28 dagar i hela regionen

↕

Användning av skelettscintigrafi på rätt indikation: För 
lågriskpatienter ska max 5% utredas med skelettscint/ 
MR skelett, för högriskgruppen  90%  2013

Lågrisk 12%, högrisk 62% Lågrisk 5,2% (NLL 7,4%, VLL 
0%, LVN 3,5%, RJH 13%)
Högrisk 53% (NLL 42%, VLL 
53%, LVN 55%, RJH 64%)

Kurativ behandling av män med lokalt avancerad/hög-
risk prostatacancer <75 år, målnivå 80%   2013

77% 79% (NLL 68%, VLL 88%, LVN 
77%, RJH 79%)

Införande av MDK och klara kriterier för vilka 
patienter som ska tas diskuteras vid dessa. Kriterier 
utarbetas under 2012. Målnivå: andel av de patienter 
som omfattas av kriterierna som diskuteras på MDK.
2013: 80%,  2015: 90%

Gemensamma kriterier saknas. MDK finns i 
begränsad form i VLL, LVN och NLL (bl.a. 
via telemedicin med Nus), saknas i JLL. 

MDK varje vecka för länssjuk-
husen, möjligheter för länsdels-
sjukhusen saknas ännu. Kriterier 
för MDK finns. 37% av patienter 
med högrisk-/lokalt avancerad 
cancer tas upp på MDK (NLL 18%, 
VLL 38%, LVN 47%, RJH 48%; 
på sjukhusnivå 0-56%

Kommentar: Väntetider för PAD-svar är fortsatt långa med viss spridning. Detta kommer att adresseras inom standardiserade vårdförlopp.
Om MDK får mer resurser kan fler mål nås. Om länsdelssjukhusen kan delta i MDK kommer andelen patienter därifrån som diskuteras öka 
avsevärt. Ökat samarbete med patologer och radiologer kommer automatiskt med deras deltagande på MDK, vilket också underlättar 
införandet av standardiserat biopserande PAD-svar.

Blod-
cancer

Telemedicinsk terapikonferens varje vecka för hemato-
loger/onkologer i regionen (MDK) ska fungera till 
100% för alla sjukhus i regionen  2014

Patologkonferens finns för Sunderbyn, 
Skellefteå och Östersund

Veckovisa telemedicinska 
konferenser finns och fungerar

↑

Täckningsgraden till blodcancerregistret förbättras: 
>70 % inom 3 mån, >95 % inom 1 år  2014

Låga nivåer jämfört med riket. Har förbättrats men är <70% inom 
3 mån. >90% inom 1 år för 5/8 
diagnoser, <90% för 3/8.

80 % av patienterna har en individuell skriftlig 
vårdplan  2014

Nationell mall finns, behandlingsplaner för 
lymfom på NUS

På fyra sjukhus får nydiagnosti-
serade patienter skriftlig vårdplan.

Lokala skriftliga riktlinjer till remittenter om remit-
teringsvägar för knölar ska finnas  2014

Fördröjd diagnos då oklara riktlinjer finns. Lokala riktlinjer saknas förutom i 
Sundsvall

Kontakt- eller teamsjuksköterska ska finnas i någon 
form på alla hematologiska enheter  2015

Kontaktsjuksköterska finns inte Kontaktsjuksköterska finns på fem 
av sjukhusen. Behöver bli fler och 
ha möjlighet att delta i utbildnings-
aktiviteter.

Hög följsamhet till nationella riktlinjer  2014 Det ser ganska bra ut, men det är mycket 
som inte studerats.

Varierar mellan de olika diagnoser-
na, mellan 40-100% följsamhet.

Förbättra ledtid mellan remiss till diagnosbesked och Vår kunskap om ledtider är dålig. Nyligen Data går att ta fram för en del men 
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behandlingsplan 80% inom 3 veckor  2014 infört i register inte alla diagnoser. Ledtiden upp-
fylls inte för t.ex. lymfom och 
myelom. Kommer att tydligöras 
och bli lättare att följa med SVF (6-
28 dagar från remiss till behand-
lingsstart).

Kommentar: Resurser för att möjliggöra registrering i blodcancerregistret behöver tillskapas där det saknas. 
Fler kontaktsjuksköterskor behövs, som bl.a. ansvarar för att patienterna får skriftliga individuella vårdplaner.

Urolo-
gisk 
cancer 
utom 
prostata-
cancer

Inventering av makrohematuriläget för att få utförlig 
kunskap om den viktigaste ledtiden (första symtom till 
tid för remiss från primärvården) på ett retrospektiv 
material, för att ge underlag för förbättringsarbete.
2014

Avsaknad av analys, då denna parameter 
saknas i nuvarande kvalitetsregister. 

Inventering pågår, två rapporter 
klara 150601, ytterligare 
rapportering kommer under året

↑Införa regelbunden regionövergripande MDK med 
fokus på avancerad urinblåsecancer  2014

Regionövergripande MDK saknas. Regelbunden regionövergripande 
MDK etablerad (teknikproblem i 
RJH)

Införandet av en regionövergripande kontaktsjuk-
sköterska med placering vid Nus för behandling av 
urinblåsecancer  2014

Regionövergripande kontaktsjuksköterska
saknas.

Regionövergripande kontaktsjuk-
sköterska finns på Nus. Kssk 
behöver tillsättas i NLL, LVN, 
RJH.

Kommentar: Bättre teknisk utrustning behövs i RJH för att kunna medverka fullt ut i de regionövergripande veckovisa MDK:erna. 
Formalisering och finansiering av kontaktsjuksköterskeuppdragen behövs i RJH, LVN och NLL.

Tumörer 
i övre 
mag-
tarm-
kanalen

MDK preop >95 % vid potentiell kurativ intention  
2014

93 %  97%

↕

Start av MDK postop  2014 Postop MDK saknas Postop MDK etablerad
Kontaktsjuksköterska vid samtliga enheter som 
handlägger ÖGI-cancer  2014

Finns till 50 % Finns i NLL, VLL, RJH, i LVN 
saknas formell kssk.

Täckningsgrad i kvalitetsregister >95 %  2014 84 % 84% (NLL 82%, VLL 93%, LVN 
84%, RJH 40%) 

PAD-svar för >90 % av operationspreparaten klara 
inom 3 veckor  2016

83 % 42%

Ledtid från diagnos till behandlingsbeslut inom 3 
veckor för  >90 % av patienterna  2016

56 % 52%

Ledtid från behandlingsbeslut till behandlingsstart 
inom 3 veckor för  >90 % av patienterna  2017

49 % 39

Kommentar: Tiderna från diagnos till behandlingsbeslut och från behandlingsbeslut till behandlingsstart är långa beroende på ett stort antal 
faktorer, både logistiska och resursmässiga. Alla steg mellan diagnos och behandlingsstart ingår, vilket innefattar resurser för röntgen och 
övriga undersökningar, PAD-svar, mottagningsbesök, operationsutrymme, vårdplatser m.m.
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Att målnivån beträffande PAD-svar på operationspreparaten inte nås avspeglar fr.a. den ansträngda situationen för patologin vid Nus.
Den låga täckningsgraden beror både på eftersläpning och på regionala skillnader i hur kvalitetsregistren fylls i.

Patologi Preparaten tas om hand och utskärning sker enligt stan-
dardiserade anvisningar från KVAST. För samtliga 
målnivåer inom patologin gäller att de ska synkro-
niseras med pågående regionalt arbete

Utskärning sker baserad på tidigare erfaren-
het

Standardiserande dokument finns 
inom flertalet områden. Dessa följs 
till stor del, vilket medfört mer 
omfattande undersökningar och 
mer arbete även för BMA.

↑Skapa svarsmallar som fylls i för respektive 
diagnosområde. 

Enstaka svarsmallar finns, som pappers-
blanketter. 

Oförändrat

Proven kontrolleras av subspecialist. Diagnostikern är ofta inte subspecialist. Bemanning inom patologin räcker 
inte för en generell subspecialise-
ring idag. Frågan diskuteras 
nationellt.

Fotodokumentation av utskärning av preparat. Utskärningen dokumenteras bristfälligt i 
löpande text.

Makroskopisk fotodokumentation 
har införts och väntan pågår för 
digitalisering av de mikroskopiska 
preparaten.

Etablerade multidisciplinära konferenser (MDK), där 
specialiserad patolog deltar. 

Finns endast inom ett fåtal områden. Fler MDK har etablerats, översyn 
och optimering av dessa pågår

Kommentar: Fortsatt arbete sker på regional nivå för samtliga målnivåer avseende patologi. Nationellt införs standardiserade anvisningar för 
patologin i de nationella vårdprogramen.

Barn-
onkologi

Färdigställd gemensam plan och program inom 
regionen för överföring till vuxenmedicinsk specialitet 
och långtidsuppföljning efter cancersjukdom hos barn 
och ungdomar. 2016

Varierar inom regionen. Pågående. Tjänst för konsult-/kon-
taktsjuksköterska enligt nedan blir 
avgörande.
Arbete med nationellt vårdprogram 
för långtidsuppföljning pågår.

Etablering av ett  regionalt kompetens- och konsult-
centrum för seneffekter efter behandling av cancer hos 
barn och ungdomar.  2016

Saknas Pågående. Nationellt arbete inom 
SALUB* med bl.a. det nationella 
vårdprogrammet är av stor vikt.

Utveckla kompetens och inrätta tjänst för konsultkon-
taktsjuksköterska för överföring och kontroll av ton-
åringar och unga vuxna efter cancersjukdom  2016

Saknas Pågående arbete med bl.a. plane-
ring av förslag till nyinrättad sjuk-
skötersketjänst

Vidareutveckla fungerande hemsjukvård, inklusive 
palliation, vid cancersjukdom hos barn och ungdomar, 
för minst 80 % tillgång till fungerande hemsjukvård 
vid behov.  2015

Stora variationer inom regionen. Pågående arbete bl.a. i samarbete 
med arbetsgruppen för palliativ 
vård i regionen.

Kartlägga försening av behandling vid insjuknande i 
barncancersjukdom i syfte att ytterligare minska för-

Kartläggning saknas Genomgång gjord, slutsats: Inga 
betydande vinster kan göras. Viss 
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sening i alla led (patient, läkare, sjukvårdsorganisa-
tion).  2015

förbättring ev. möjlig med ökad 
bred information till föräldrar och 
barn och bättre fortbildning till 
primärvårdspersonal, ffa. allmän-
läkare.

↑

Utforma individuella utvecklingsplaner för alla in-
blandade vårdgivarkategorier inom barncancervården i 
regionen. 80% ska ha en individuell plan.  2016

Saknas Pågående diskussioner om hur 
regionens barnsjukvårdspersonal 
bäst kan tillvarata befintliga  regio-
nala och nationella utbildnings-
möjligheter.

Utarbeta en tydlig strategi för rekrytering, utbildning 
och behållande av kompetent personal inom alla delar 
av barncancervården, så att minst 80% av erforderliga 
personalresurser är tillgodosedda.  2016

Saknas Kontinuerligt pågående arbete på 
olika nivåer i regionen.

Kommentar: För att komma vidare i frågorna om överföring till vuxenvård och uppföljning av seneffekter är möjligheten att inrätta en 
sjukskötersketjänst med  dessa arbetsuppgifter avgörande.
* SALUB = Svenska Arbetsgruppen för LångtidsUppföljning efter Barncancer

Diag-
nos-
över-
gripande

It-stöd för integrerad regional cytostatikabehandling
(Cytodos)  2014

Förstudie pågår Cytodos finns i VLL, LVN och 
NLL, saknas i RJH ↑
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Palliativ 
vård

Bred lansering i hela vårdkedjan av ett strukturerat 
palliativt vårdinnehåll i livets slutskede. 

Uppföljning via Svenska Palliativregistret:
Brytpunktsamtal för patienter som kan medverka: 70%  
2015
Användning av validerat smärtskattningsinstrument: 
80%  2015
Ordination av stark opioid i injektionsform (bra nuläge, 
endast uppföljning): 95%  2015
Bedömd munhälsa: 90%  2015
Valfrihet av dödsplats: minska andelen ”vet ej” för 
patienter som kan medverka: <15% 2017

Stora kunskapsbrister och stora skillnader 
inom regionen

58%

18%

95%

63%

44%

Pågår.

70%

42%

89%

69%

42%

↑

Registrering i Svenska Palliativregistret 95%  2015 67% 86 % av regionens cancerpatienter 
som avlidit  på sjukhus

Web-baserat regiongemensamt utbildningsmaterial i 
allmän palliativ vård  2013: Upphandling, bredd-
utbildning när klart

saknas Utbildning utarbetad och lanserad. 
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Inrättande av ett regionalt palliativt kompetenscentrum 
för att samordna resurser för forskning, undervisning 
och palliativ verksamhetsutveckling i regionen  2013
påbörjas

saknas PKC inrättat, koordinator tillsatt 
150101.

Kommentar: 150527 hade 1510 personer i regionen påbörjat webbutbildningen, varav 619 landstingsanställda, totalt 877 hade genomfört 
den. All personal som möter palliativa patienter ska enligt landstingens handlingsplaner gå utbildningen.

Psyko-
socialt 
stöd och 
rehabi-
litering

Inrättande av ett regionalt nätverk och en arbetsgrupp 
för psykosocialt stöd och rehabilitering (målnivå 
införd 2013).  2013

Under konstituering 2012. Regionalt nätverk och arbetsgrupp 
etablerades 2013, ses över 2015.

↑

80% av verksamheterna ska ha tillgång till skriftligt 
informationsmaterial gällande cancerrehabilitering 
inkl. psykosocialt stöd i norra regionen.  2014

Saknas Skriftligt informationsmaterial 
finns utarbetat och tillgängligt. 
42% av patienterna fått informa-
tion om cancerrehabilitering.*

Framtagna regionövergripande rutiner gällande cancer-
rehabilitering inkl psykosocialt stöd ska finnas i 80% 
av samtliga cancerdiagnosprocesser.  2015

Saknas Rutiner har utarbetats inom vissa 
områden, men saknas helt eller del-
vis inom flera vårdprocesser.

60 % av alla patienter med cancer ska ha en skriftlig 
individuell vårdplan där rehabilitering inklusive psyko-
socialt stöd ingår. 2016

Saknas I regionen finns en variation av 
skriftliga individuella vårdplaner, 
saknas helt inom flera verksam-
heter. 14% av patienterna har fått 
en skriftlig individuell vårdplan.*

Inventering av vad patienter med cancer och deras 
närstående önskar i form av information, psykosocialt 
stöd och rehabilitering.  2014

Saknas Inventering genomförd hösten 
2014, rapport sammanställd 2015.

Kommentar: Patienternas tillgång till cancerrehabilitering varierar mellan både diagnoser och sjukhus. Cancerrehabilitering behöver 
struktureras och det behöver beslutas hur patienterna i regionen blir informerade, får återkommande bedömningar av rehabiliteringsbehov 
och blir erbjudna åtgärder.
*Enligt enkät till 200 cancerpatienter i regionen hösten 2014
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Patientrådet sammanställer en samlad rapport över 
arbetet 2012 och viktiga frågor ur patientens fokus.
2013

Patientrådet konstituerat i april 2012. Årliga rapporter

↑

Utbildningar för patientorganisationer  2013 Respektive patientorganisation hanterar ev. 
utbildning

Genomförda utbildningar varje år

Patientnämndernas registrering av cancerrelaterade 
ärenden sammanställs och utvärderas.   2013

Registrering påbörjad i mars 2012. Fortlöpande registrering och 
utvärdering

Utveckling och införande av patientrapporterade
resultatuppgifter (PROM) i kvalitetsregister  2013

Pilotprojekt pågår inom prostata
cancer och hjärntumörer

Nationella projekt pågår inom 
många register

Utarbeta och implementera tydliga rutiner för hur Princip för hur second opinion ska tillämpas Rutiner finns men bedöms inte vara 
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patienter ska informeras om rätten till second opinion 
och hur second opinion praktiskt ska organiseras för 
regionens cancerpatienter  2013

finns men gemensamma rutiner saknas fullt ut implementerade
U

tb
il

d
n

in
g 

oc
h

 k
om

p
et

en
sf

ör
sö

rj
n

in
g Utarbeta en kompetensförsörjningsplan för regionens 

cancervård. Planen ska omfatta adekvat tillgång till 
onkologisk specialistkompetens i alla landsting.  2013

Underlag i form av kartläggningar och utred-
ningar, onkologiutredning 2012-13.

Kompetensförsörjningsplan 
fastställd 2014

↑
Genomföra cancerseminarieserie  2013 Startad april 2012 Pågående sedan 2012
Tillsätta 4 gemensamma ST-block i patologi, med 
någon form av samfinansiering inom regionen  2014

Inga regiongemensamma ST-block ST-läkare har tillsatts i landstingen, 
men inga regiongemensamma ST-
block. Diskussioner pågår om att 
gemensamt köpa in kliniska 
handledare, men att ST-läkarna 
anställs lokalt. Gemensam ST-
undervisning erbjuds för ST-läkare 
i Umeå och Sunderbyn.

Alla regionens specialister i patologi har gått hand-
ledarutbildning eller motsvarande  2014

Ca 60 % har gått handledarutbildning Aktuell uppgift saknas. Utbild-
ningen måste förnyas vart femte år 
för att vara giltig. Möjligheten att
genomföra handledarutbildningen 
lokalt inom labmedicin utreds nu.
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g Nationella vårdprogram utarbetade för samtliga 

cancerdiagnosområden. RCC Norr delaktigt i arbetet 
med samtliga vårdprogram.   2015

Arbete pågår inom 10 vårdprogram. Våren 2015 är 32 vårdprogram fast-
ställda eller under utarbetande och  
RCC Norr delaktigt i arbetet 
medsamtliga.

↑
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n Stöd till registerforskning i regionen i form av sökbara 

statistikerveckor vid RCC Norr  Utvärdering 2014
Kontinuerligt sökbara statistikerveckor Fortlöpande ansökningar som ökar 

i antal

↑

Befolkningen i hela regionen ska ha likvärdiga 
möjligheter att delta i kliniska studier och prövningar.

Nya målnivåer 2014:
2015 drivs 2 studier inom cancerområdet med regio-
nala medprövare, där behandling och uppföljning sker 
på länssjukhusen i Östersund och Sunderbyn.  2015

Samtliga rekryterande cancerstudier i norra regionen 
ska inkluderas i den nationella databasen, och ett sys-
tem för att underhålla informationen ska utvecklas.
Inkludering i databas 2014.

Medverkan i kliniska studier för patienter 
med stort avstånd till studiecentra begränsas 
bl.a. av att patienterna upplever långa resor 
för uppföljningar besvärliga. 

Nationell databas för kliniska studier är 
under utveckling.

1 studie med regionala medprövare 
(NEAPE) i Östersund och Sunder-
byn, därtill pågår några studier med 
uppföljningar på länssjukhusen.

Fortsatt nationellt arbete med data-
basen pågår och leds från RCC 
Norr.

Söka forskningssamarbete inom Barentsområdet, för Saknas Kontaktförsök gjorda men intresse 
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att stärka aspekter och utveckling av klinisk cancer-
forskning i ett glesbygdsperspektiv

från potentiella samarbetspartners 
och medel har saknats

En RCC-forskningens dag genomförs, där biotech-
företag i anslutning till Umeå universitet bjuds in

Saknas Genomförs årligen

Reviderad målnivå 2014:
Medverkan i nationellt Vinnovaprojekt kring
utveckling av e-patologi.  Rapport 2014

Teknik finns för e-patologi men denna är ej 
breddinförd

Rapport 2014. Kontakter tagna för 
nationell samverkan inom annat
Vinnovaprojekt avseende e-pato-
logi.
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Reviderad målnivå 2014:
Underlag för revidering av nivåstruktureringsplanen för 
regionens cancervård tas fram 2014

Plan beslutad 2013-05-24 Underlag för revidering tas fram 
2015 ↑

Reviderad målnivå 2014:
Åtgärder för nivåstrukturering genomförda enligt plan
hösten 2015

Se ovan De flesta men inte samtliga åtgär-
der genomförda
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Lägesrapporter från RCC Norrs processledare avseende implementering i regionen av nationella vårdprogram fastställda 2013 eller 
senare:

AML: Ett nationellt vårdprogram fastställdes i maj 2014 och är i stort implementerat. Registreringen i kvalitetsregistret behöver förbättras och alla ställen som 

diagnosticerar AML måste skicka prover till den nationella biobanken för AML. Förbättrad cancerrehabilitering, med förstärkning av kontaktteamet med 

kuratorer, sjukgymnaster, dietister och arbetsterapeuter, behövs på flera ställen.

Bröstcancer: Ett nationellt vårdprogram fastställdes i november 2014. Det är implementerat i regionen.

Cancerrehabilitering: Det första nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering fastställdes hösten 2014 och berör vuxna patienter med cancer och deras 
behov av rehabilitering. Vårdprogrammet är inte implementerat på bred front i regionen. Det återstår fortfarande arbete med att sprida kunskap om vad 
rehabilitering innebär och att koppla det till vårdprocessarbetet. Cancerrehabiliteringen behöver struktureras och beslut fattas om hur patienterna i regionen ska 
bli informerade, få återkommande bedömningar av rehabiliteringsbehov och utifrån behoven erbjudas åtgärder. 

Gyncancer: Det finns två nationella vårdprogram för gyncancer, för livmoderkroppscancer (endometriecancer) och för äggstockscancer (ovarialcancer). Det 
senare har reviderats och kompletterats och omfattar sedan  2014 både icke-epitelial och epitelial ovarialcancer. Regionens processgruppen för gyncancer har 
tagit fram arbetsrutiner som gäller utifrån  regionens geografiska förutsättningar, s.k. regionala behandlingsrekommendationer. Dessa följer de nationella 
riktlinjerna och ska utgöra en garanti för att patienterna får likvärdig vård. 

I den regionala nivåstruktureringsplanen som förbundsdirektionen godkände 130524 beslutades om regional nivåstrukturering av avancerade ingrepp vid 
endometriecancer och ovarialcancer. Följsamheten till detta inte komplett, eftersom man i Sundsvall fortfarande opererar ett fåtal patienter med avancerade 
bäckentumörer och även utför ett fåtal lymfkörtelutrymningar vid högrisk corpuscancer. I övrigt är följsamheten till nationella riktlinjer god.

Lungcancer: Ett nytt nationellt vårdprogram publicerades mars 2015. Arbete med att skriva regionala tillämpningar till detta pågår i den regionala process-
arbetsgruppen för lungcancer. Som ett första steg har en matris för cytostatika och målriktade terapier tagits fram och ska diskuteras och förankras regionalt.

Lymfom: Ett nationellt vårdprogram fastställdes i juni 2015 och är till stora delar implementerat i regionen. Registreringen i kvalitetsregistret behöver 
förbättras. PET-CT rekommenderas som förstahandsmetod för stadieindelning, men finns enbart vid Nus och erbjuds idag  inte alla patienter i regionen. 
Möjligheter till fertilitetsbevarande åtgärder finns bara på Nus men behövs i varje län. Förstärkta resurser för kontaktsjuksköterskor och förstärkta och 
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specialiserade resurser för rehabilitering och psykosocialt stöd behövs. Patienterna ska erbjudas skriftliga individuella vårdplaner, vilket nu sker i liten 
utsträckning.

Malignt melanom: Ett vårdprogram fastställdes 2013 och har delvis implementerats i regionen. Den regionala arbetsgruppen har nyligen kommit igång med 
sitt arbete. Överenskommelser finns på landstingsnivå mellan primärvård och specialistsjukvård för att tydliggöra ansvarsfördelning vid handläggningen av 
hudtumörer. Dermatoskopi används vid alla hudkliniker. Önskemål finns att definiera krav på kompetens och bilda ett referenscentrum i ämnet. 
Teledermatoskopi har implementerats i VLL sedan maj 2014  och håller på att utvärderas. Svarstiderna för patologi varierar mycket mellan landstingen, 
målet är svar inom en vecka. Kontaktsjuksköterskor finnas på samtliga kirurgklinikerna i regionen. Patienter med melanom tjockare än 1 mm diskuteras på 
MDK som hålls varje vecka, med deltagare från VLL, LVN och RJH.

Prostatacancer: Det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer fastställdes i april 2014 och uppdaterades i april 2015. Vårdprogrammet är i stora 
delar implementerat i regionen. 

Urotelial cancer utom prostata: Vårdprogram för njurcancer samt för peniscancer fastsälldes 2013. Båda vårdprogrammen har implementerats i regionen.

Övre GI-cancer: Nationella vårdprogram finns sedan 2012 för bukspottkörtelcancer och för matstrups- och magsäckscancer, för levercellscancer har 
vårdprogrammet uppdaterats 2015.

Levercellscancer (HCC): Vårdprogrammet är i stort implementerat, med två undantag: 1. Rekommendationen om kontrollundersökning av riskgrupper för att 
utveckla HCC är inte uppfylld i regionen. Ett arbete att få till stånd en sådan verksamhet pågår. 2. Vid icke-resektabel HCC rekommenderas i första hand 
transarteriell kemoembolisering (TACE-behandling),  där cytostatika sprutas direkt in i de artärer som försörjer levertumören, samtidigt som man täpper till de 
blodkärl som matar tumören.. Sådan försöksverksamhet startade på IR-lab i Umeå 2014 och erfarenheterna av de 13 behandlade patienterna är goda. Denna 
verksamhet har dock avslutats p.g.a. resursbrist, främst avseende vårdplatser på kirurgkliniken, men även brist på behandlingstider på IR-lab och på narkos-
resurs. Då behandlingen rör patienter som ej är aktuella för resektionskirurgi och utförs av röntgenläkare skulle ett av dessa problem kunna lösas genom att 
patienterna i stället för att vårdas på en kirurgavdelning, i stället vårdades på sin hemavdelning (onkologen, infektion, eller gastroenterologen).

Sedan tidigare rekommenderas utredning med PET-CT av patienter med matstrupscancer som planeras för kurativ behandling. Detta är inte implementerat, 
delvis p.g.a. resursbrist och logistik, då PET-CT endast utförs i Umeå. Ett arbete pågår för att få tillstånd denna undersökning inom ramen för standardiserat 
vårdförlopp.




