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Förord
Prioriterade insatser i patientprocessarbetet kopplas 
till södra sjukvårdsregionens cancerplan - Delar 
i en helhet. Cancerplanen definierar utvecklingsmål 
och fastställer en gemensam viljeinriktning. Basen 
i RCC Syds arbete är en processorienterad cancervård 
där patienten är en medaktör i vården. Regionala 
patientprocessledare har mot denna bakgrund 
lett arbetet med att beskriva målbilder, definiera 
utvecklingslinjer och prioritera insatser inom 
respektive cancerdiagnos. 

Prioriterade insatser i patientprocessarbetet samlar 
RCC Syds och patientprocessernas gemensamma 
ambitioner och belyser de många steg som behöver tas 
i cancervårdens förbättringsarbete under tiden 
2015-2018. De föreslagna insatserna syftar till 
att genom proaktiva åtgärder och regionalt 
samarbete erbjuda en framtida cancervård av hög 
kvalitet. Insatserna behöver integreras i det lokala 
patientprocessarbetet för att komma patienter 
och närstående tillgodo. RCC Syd stöder de 
föreslagna insatserna och kommer att följa upp 
dessa vid gemensamma dialogmöten i syfte att nå 
implementering i en cancervård som lyfter.

Lund den 6 oktober 2014

Mef Nilbert och Stefan Rydén, ansvariga för RCC Syds 
patientprocessarbete.
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Vision, utvecklingslinjer 
och nyckelinsatser
RCC Syds regionala processledare har inom 28 diagnosgrupper beskrivit målbilder, utvecklingslinjer 
och prioriterade insatser. Baserat på detta har 7 diagnosövergripande nyckelinsatser identifierats.

OMRÅDE PRIORITERADE NYCKELINSATSER

Effektiv utredning och behandling i tid genom etablering och
implementering av standardplaner.  

Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan erbjuds alla patienter under
utrednings- och behandlingstiden.

Verksamhetsutveckling baseras på kvalitetsdata i realtid genom ökat
administrativt stöd och automatiserad överföring av validerad data.

Rehabilitering integreras i patientprocesserna, behoven bedöms
standardiserat och tillgången till cancerrehabilitering ökas.  

Palliativ kompetens kommer �er till nytta genom tidig understödjande
behandling, ökad kunskap om basal palliativ vård och förstärkning av
avancerad sjukvård i hemmet. 

Forskningens betydelse för cancervården synliggörs, forskningsuppdrag
prioriteras, regionen samverkar kring kvalitetsregisterforskning,
biobanksstruktur och jämlik tillgång till kliniska studier. 

Ökat fokus på prevention och tidigdiagnostik, riktade insatser för ökat
deltagande i screeningprogram och hälsofrämjande samtal i cancervården.
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Bröstcancer
Målbild 2018
Bröstcancer drabbar årligen ca 1700 personer 
i regionen. Deltagandet i befolkningsscreening 
har ökat genom riktade insatser till icke-
deltagare. Kvinnor med ärftligt ökad risk 
rekommenderas särskilda kontrollprogram. 
Diagnostiken har förfinats med kompletterande 
bilddiagnostik som MR och tomosyntes. 
Ultraljud, och i förekommande fall sentinel 
node före behandling, används systematiskt vid 
primär utredning. Flertalet patienter erbjuds 
primär kirurgi, vanligen i form av partiell 
mastektomi med onkoplastisk teknik. Vid 
mastektomi övervägs direktrekonstruktion 
Neoadjuvant cytostatikabehandling används 
i ökande omfattning, vilket leder till en 
ökad andel partiella mastektomier och en 
fortsatt utveckling av adjuvant medicinsk 
behandling. Strålbehandlingen har förfinats 
med hypofraktionering som nu även ges till 
yngre patienter och risken för seneffekter 
minskas med andningsstyrd strålbehandling. 
Endokrin behandling vid körtelpositiv sjukdom 
och efter lokalrecidiv förlängs från 5 till 10 år, 
vilket medför kostnadsökningar och åtgärder 
för att säkra följsamheten. Målstyrd behandling 
har vidareutvecklats. Alla patienter erbjuds 
kontaktsjuksköterska. Individuellt anpassad 
rehabilitering erbjuds under hela patientprocessen 
från diagnostik och behandling till uppföljning 
och eventuellt återfall. Läkarkontinuiteten 
har förbättrats och alla patienter har en fast 
vårdkontakt. Behandlingsrekommendationer 
baseras på MDK som utförs pre- och 
postoperativt samt vid recidiv. Regional MDK 
kan vid behov etableras för diskussion av 
komplicerade frågeställningar och möjlighet 
till oberoende bedömning i form av second 
opinion. Alla patienter värderas för inklusion i 
kliniska studier. Samtliga patienter erbjuds att 
vävnadsprover insamlas till biobank, såväl vid 
primärdiagnos som vid metastaserande sjukdom. 
Automatiserad överföring av behandlings- och 
uppföljningsdata har underlättat arbetet med 

kvalitetsutveckling och möjliggjort inrättande 
av riskanpassade uppföljningsprogram.

Utvecklingslinjer
• Åtgärder för ökat deltagande i befolknings- 
 screening och värdering av höjd 
 screeningålder.

• Individualiserad screening baserad på risk- 
 nivå. Kvinnor med identifierad högriskgen 
 följs med kompletterande screening med 
 MRT från 25 års ålder, och erbjuds risk- 
 reducerande kirurgi och ett 
 behovsanpassat stöd.

• Etablering av regional MDK.

• Ökad utveckling av bröstradiologin med nya 
 tekniker som tomosyntes.

• Utökad kapacitet av MRT.

• Alla enheter i regionen som bedriver bröst 
 cancerverksamhet är kompletta bröstenheter 
 enligt EUSOMAs (European Society of 
 Breast Cancer Specialists) riktlinjer och inne 
 fattar heltäckande onkologisk kompetens. 
 Vid regionsjukhuset etableras ett bröst- 
 centrum med kirurgisk, onkologisk, 
 patologisk kompetens samt kompetens inom 
 prevention.

• Jämlik tillgång till medicinsk behandling, 
 inkluderande tillgång till nya kostsamma 
 läkemedel.

• Individanpassade rehabiliteringsåtgärder 
 och ökade möjligheter till stöd för barn som 
 närstående.

• Ökad och jämlik tillgång till avancerad 
 sjukvård i hemmet och till högspecialiserad 
 palliativ vård med god kontinuitet.

• Samverkan med patientföreträdare 
 i processutvecklingen inom alla lokala 
 processteam.

• Min Vårdplan erbjuds alla patienter under 
 hela patientprocessen.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning, 
 i första hand avseende specialistläkare inom 
 kirurgi, onkologi, bröstradiologi 
 och patologi, specialistsjuksköterskor med 
 inriktning onkologi och kirurgi samt 
 kontaksjuksköterskor.

• Automatiserad och validerad överföring av 
 data till kvalitetsregister för 
 verksamhetsutveckling.

• Ökad rekrytering av patienter som 
 behandlas utanför regionsjukhuset till 
 kliniska studier genom regiongemensamma 
 studier och forskningssjuksköterskor vid 
 varje bröstenhet. Fokus på prövar- 
 initierade, innovativa studier designade på 
 basis av tumörernas molekylära profiler.

För symbolförklaring se sid 4

Utökad kapacitet för MRT bröst för diagnostik och
riktade kontroller. 

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER BRÖSTCANCER

Kompletta bröstenheter enligt EUSOMAs riktlinjer. 
Vid regionsjukhuset etableras ett samlokaliserat bröstcentrum. 

Arbete för att säkra utbildningen  av specialistsjuksköterskor
med inriktning på onkologi och kirurgi samt vidareutbildning
till kontaktsjuksköterska. 

Jämlik tillgång till nya kostsamma läkemedel.

Säkrad kompetensförsörjning avseende läkare
i bröstcancerdiagnostik och vård. 

Tillgång till forskningssjuksköterskor på alla bröstenheter
i regionen

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring, 
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Bukspott- 
körtelcancer
Målbild 2018
Bukspottkörtelcancer (pankreascancer) och 
periampullär cancer drabbar årligen 200 patienter 
i regionen. Primärpreventiva åtgärder innefattar 
tobaksprevention, minskat alkoholintag och 
kontrollprogram för individer med ärftligt ökad 
risk. Alla patienter erbjuds kontaktsjuksköterska 
redan vid utredning för bukspottkörtelcancer. 
Diagnostik sker enligt strukturerade 
protokoll med CT och/eller MRT/MRCP. 
Behandlingsrekommendation ges efter diskussion 
vid en regional MDK. Kurativt syftande kirurgi 
utförs vid högspecialiserads enheter där patienten 
även kan erbjudas radiokemoterapi. Nya 
terapeutiska metoder utvärderas systematiskt och 
i nära samverkan med regionala och nationella 
enheter. Patientens behov av rehabilitering och 
palliativa åtgärder värderas kontinuerligt. Vid 
palliativ intention erbjuds patienten så långt 
möjligt behandling, inkluderande endoskopiska 
åtgärder, nära hemorten. Den palliativa vården 
har byggts ut för att kunna erbjuda flexibla och 
integrerade individbaserade lösningar i hemmet, 
i öppenvård och i slutenvård. Patientsamverkan 
har ökats i processarbetet. Uppföljning sker i 
samråd mellan primärvård, regionala sjukhus 
och specialiserad enhet och inkluderar 
patientrapporterade mått. Kompetensförsörjning 
är en prioriterad fråga med särskilt fokus på 
specialiserade kirurger, patologer och onkologer 
samt kontaktsjuksköterskor. Administrativa 
stöd finns för hantering av kvalitetsregisterdata. 
Utbildning av forskningssjuksköterskor pågår 
för att öka andelen patienter som behandlas i 
kliniska studier. Forskningsprojekt kopplas till 
kvalitetsregistret, kliniska studier har förts ut 
i regionen, en regional biobank har etablerats 
och strategier för att stärka nationella och 
internationella forskningsprojekt finns.

Utvecklingslinjer
• Kortare väntetider vid diagnostik 
 och behandling.

• Etablering av regionalt kompetensnätverk.

• Regional arbetsfördelning med 
 koncentration av kurativt syftande kirurgi till 
 regionalt kompetenscentrum.

• God tillgång till palliativa ingrepp, t.ex. 
 stentning, i länssjukvården.

• Tidigare anslutning och ökad tillgång till 
 palliativ vård. 

• Samverkan med patientföreträdare i regionalt 
 processarbete. 

• Ökat fokus på fortbildning genom regional 
 samverkan och utbildningsansvar hos 
 regionalt kompetenscentrum. 

• Kvalitetsregisterdata, inkluderande 
 patientrapporterade mått, monitoreras 
 löpande i verksamheten. 

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER
BUKSPOTTKÖRTELCANCER

Regionalt professionellt nätverk för gastrokirurger och
kontaktsjuksköterskor etableras. 

Patientrapporterade mått registreras och utvärderas
i samverkan med patientföreträdare. 

Samverkan med patientföreträdare i processarbetet.

Regional fortbildningsplan utarbetas.  

Koppling av palliativ expertis till patientprocessen.

Regional biobank etableras.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.

Arbetsfördelning av kurativt syftande kirurgi till
regionalt kompetenscentrum. 
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Utvecklingslinjer
• Snabbare utredning, framför allt för gruppen 
 unga vuxna. 

• Kontaktssjuksköterska erbjuds alla patienter 
 inom ramen för hälso- och sjukvårdens 
 finansiering, vilket innebär en utökning då 
 dagens kontaktsjuksköterskor endast 
 omfattar åldrarna 0-18 år och finansieras 
 av externa medel. 

• Strukturerad bedömning på seneffekt- 
 mottagning, regionalt nätverk för seneffekter 
 samt etablering av nationellt vårdprogram 
 och kvalitetsregister för seneffekter.

• Utbyggd palliativ verksamhet och avancerad 
 sjukvård i hemmet för barn och unga 
 vuxna samt utveckling av tekniska hjälp- 
 medel för avancerad vård i hemmet.

• Kartläggningar av förutsättningarna för 
 etablering av en avdelning/mottagning 
 inriktad på barn och unga vuxna.

• Säkrad kompetensförsörjning inom patologi 
 och onkologi kopplat till cancer hos barn 
 och ungdomar.

• Ökad forskningsaktivitet och arbete för 
 etablering av ett nationellt eller nordiskt 
 kompetenscentrum inom fas I prövningar.

Cancer hos 
barn och 
ungdomar
Målbild 2018
Cancer drabbar cirka 50 barn och 100 unga 
vuxna (mellan 16 och 25 år) årligen i regionen. 
Utredning av cancer hos barn och unga vuxna 
kräver högspecialiserad kompetens – från 
diagnostik och behandling till uppföljning och 
kontroll av seneffekter. Alla patienter erbjuds 
kontaktsjuksköterska finansierad av hälso- och 
sjukvården. Gruppen unga vuxna har fått ökad 
uppmärksamhet mot bakgrund av särskilda 
behov under behandling och uppföljning. Nya 
behandlingskoncept, t.ex. målstyrda läkemedel 
och behandling baserad på tumörens genetiska 
profil, utvärderas i kliniska studier. Bedömningen 
av sena biverkningar har förbättrats genom 
ökade mottagningsresurser, etablering av ett 
regionalt nätverk och nationellt vårdprogram 
och kvalitetsregister för seneffekter. 

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER CANCER HOS BARN
OCH UNGA VUXNA

Inrättande av ST-tjänster i barnonkologi och utbildning av
specialistsjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor med
specialkompetens i benmärgstransplantation, cancer hos
unga vuxna och seneffekter efter cancerbehandling. 

Minskade utredningstider för unga vuxna med cancer.

Arbete för att minska och bättre följa upp seneffekter genom
utökad regional seneffektmottagning. 

Kartläggning av förutsättningarna för etablering av en
avdelning/mottagning för unga vuxna. 

Etablering av barn- och ungdomsonkologiskt centrum för
fas I prövningar i nationell eller Nordisk samverkan.  

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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CNS-tumörer
Målbild 2018
CNS-tumörer drabbar ca 200 personer årligen 
i regionen. Vid regionens sjukhus finns goda 
tekniska möjligheter till radiologisk diagnostik, 
medan specialundersökningar utförs och bedöms 
vid regionsjukhuset. Alla patienter knyts under 
hela diagnos-, behandlings- och uppföljningstiden 
till kontaktsjuksköterska i ett regionalt nätverk. 
Behandlingsbeslut tas på regional MDK, pre-
och postperativt samt vid recidiv. Diagnostiken 
innefattar tillgång till specialiserad neuropatologi 
och molekylärbiologisk diagnostik. Samtliga 
patienter erbjuds att vävnadsprover insamlas 
till biobank. Vid universitetssjukhuset finns 
ett neuroonkologiskt centrum med gemensam 
mottagning mellan neurokirurgi, neurologi 
och onkologi. Avancerade neurokirurgiska 
metoder, t.ex. peroperativ monitorering med 
neurofysiologiska metoder, vakenkirurgi, 
intraoperativ MR, Gliolan och postoperativ MR 
för eventuell omedelbar reoperation, utvärderas 
i kliniska studier. Kliniska studier kopplas till 
translationell forskning via neuroonkologiskt 
centrum. Strålbehandlingen har vidareutvecklats 
med möjlighet till stereotaktisk behandling och 
protonbehandling via Skandionkliniken. Brain 
Tumor Research Center har vidareutvecklats 
genom samverkan mellan expertis inom 
neuroradiologi, neuropatologi, medicinsk 
strålningsfysik, atomfysik och klinisk fysiologi 
för arbete med tumörtypning och icke-invasiv 
diagnostik hos inoperabla patienter. Den 
stärkta miljön har ökat förutsättningarna 
för prövarinitierade studier och säkrad 
kompetensförsörjning genom internationell 
rekrytering. Verksamhetsutveckling baseras 
på registerdata från hjärntumörregistret. 
Patienter med CNS-tumörer erbjuds 
kvalificerad rehabiliteringsbedömning och 
individanpassade åtgärder. CNS-tumörernas 
allvarliga prognos i kombination med kognitiv 
nedsättning hos många patienter utgör en stor 
belastning på närstående som också är i behov 
av psykosocialt stöd. Långtidsöverlevare följs 

strukturerat för identifiering av seneffekter 
som t.ex. progressiva kognitiva störningar. 

Utvecklingslinjer
• Etablering av Neuroonkologiskt centrum vid 
 regionsjukhuset med ansvar för regional 
 MDK, regional samverkan och utvecklings 
 satsningar inom diagnostik och behandling. 

• Förfinad diagnostik baserad på molekylär- 
 genetiska avvikelser. 

• Kontaktsjuksköterskor till alla patienter 
 säkerställer en obruten och trygg vårdkedja.

• Ökade möjligheter till rehabilitering 
 och strukturerad uppföljning av seneffekter 
 hos långtidsöverlevare.

• Nationella vårdprogram får regionala 
 implementeringar och vårdprogram tas fram 
 för andra CNS-tumörer än gliom.  

• Patientrapporterade mått inkluderas 
 i kvalitetsregister.

• Ökad, jämlik och individanpassad tillgång till 
 palliativ vård.

• Fördjupad samverkan med Hjärntumör- 
 föreningen.

• Fler patienter behandlas i kliniska studier.
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OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER CNS-TUMÖRER

Samverkan med patientföreträdare i processarbetet.

Utökat samarbete med enheten för cancerrehabilitering
och regionala utbildningsinsatser avseende
cancerrehabilitering efter CNS-tumör.

Behandlingsrekommendationer via regional MDK.

Molekylär diagnostik, inklusive MGMT-analys, erbjuds.

Inrättande av Neuroonkologiskt centrum med ökad
translationell forskning.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Endokrina 
tumörer
Målbild 2018
Endokrina tumörer diagnostiseras årligen hos 
cirka 300 patienter i regionen och innefattar 
sköldkörtelcancer, neuroendokrina tumörer 
(NET) och binjurebarkscancer. Ökade risker 
finns hos patienter med multipel endokrin 
neoplasi (MEN). Prognosen är god för de flesta 
endokrina tumörsjukdomar, medan högre risk för 
återfall och spridning finns vid neuroendokrin 
cancer, Merkelcellstumörer, binjurebarkscancer 
och anaplastisk sköldkörtelcancer. Utredning 
och behandling av endokrina tumörer är 
komplex, kräver multidisciplinär samverkan, 
tydligt kartlagda patientprocesser och regional 
samverkan kring arbetsfördelning. Behandling 
sker enligt standardiserade nationella 
program. Lokala och regional MDK finns. Alla 
patienter erbjuds kontaktsjuksköterska och 
att lämna prover till en regional biobank.

Utvecklingslinjer
• Strukturerad patientprocess från diagnostik 
 till behandling och uppföljning.

• Arbetsfördelning vid sköldkörtelkirurgi för 
 att säkra behandling av multidisciplinärt 
 team med kirurgisk, endokrinologisk, 
 onkologisk, radiologisk och cytologisk 
 kompetens samt adekvata volymer.

• Regional MDK etableras.

• Fortsatt utbyggnad av kontakt- 
 sjuksköterskefunktionen med särskilt fokus 
 på smidiga övergångar mellan de olika 
 klinikerna och sjukhusen.

• Etablering av en multidisciplinär mottagning 
 för samordnad utredning och 
 rekommendationer om uppföljning för 
 patienter med ärftliga endokrina tumörer, 
 t.ex. MEN1 och MEN2. 

• Stärkt forskning genom ökad deltagande 
 i kliniska studier.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER ENDOKRINA TUMÖRER

Kartläggning av arbetsfördelning vid thyroideacancer.

Multidisciplinär mottagning för patienter med ärftlig risk inom
MEN-syndromen. 

Regional biobank etableras och utnyttjas i forskning.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Gallvägs- 
cancer 
Målbild 2018
Gallvägscancer innefattar tumörer i gallblåsa 
och gallvägar och diagnostiseras hos 100 
patienter årligen i regionen. Patientgrupper 
med ökad risk, t.ex. patienter med primär 
skleroserande cholangit, övervakas för sin 
grundsjukdom och patienter med cystisk 
gallvägssjukdom kontrolleras enligt särskilda 
program eller genomgår profylaktisk kirurgi. 
Diagnostik av gallvägscancer sker med CT 
och/eller MRT enligt strukturerade protokoll. 
Stadieindelning av extrahepatisk gallvägscancer 
med Spy-glassteknik eller jämförbar endoskopisk 
teknik sker vid högspecialiserat centrum 
vid regionsjukhuset. Utredningarna har 
samordnats, vilket förkortat utredningstiderna. 
Patienterna erbjuds i samband med diagnostik 
och behandling en kontaktsjuksköterska. Alla 
patienter bedöms vid regional, och i vissa fall 
nationell, MDK. All behandling ges i enlighet 
med nationella vårdprogram och riktlinjer. 
Kurativt syftande kirurgi arbetsfördelas till 
regionalt kompetenscentrum, medan palliativ 
behandling, inkluderande endoskopiska åtgärder, 
erbjuds vid länssjukhusen. Uppföljning efter 
behandling innefattar patientrapporterade mått. 
Den palliativa vården erbjuder flexibla och 
integrerade individbaserade lösningar i hemmet, 
i öppenvård och i slutenvård. Patientsamverkan 
finns i processarbetet. Registerbaserad forskning 
har ökat och patienterna i ökande omfattning 
inom ramen för kliniska studier som erbjuds 
på alla behandlande enheter i regionen.  

Utvecklingslinjer
• Terapibeslut avseende kurativ behandling 
 fattas vid regional MDK och vid palliativ 
 behandling vid lokal eller regional MDK.

• Alla patienter erbjuds kontaktsjuksköterska.

• Etablering av sammanhållna 
 patientprocesser.

• Regional arbetsfördelning av endoskopisk 
 stadieindelning (Spy-glassdiagnostik av 
 gallvägsträdet) och kurativt syftande kirurgi 
 centraliseras till regionalt 
 kompetenscentrum.

• Tillgången till interventionell radiologi 
 kartläggs.

• Strukturerade patologiutlåtanden enligt 
 nationella/internationella 
 rekommendationer.

• Systematisk utvärdering av nya 
 behandlingsmetoder i nationell samverkan.

• Ökad patientsamverkan i vårdprograms- 
 grupper, processteam, nationella kvalitets- 
 register och i arbete med hälsorelaterad 
 livskvalitet.

• Utbyggnad och ökad individanpassning av 
 den palliativa vården.

• Kompetensförsörjningsinsatser inriktade 
 mot specialistläkare inom kirurgi, onkologi 
 och patologi och kontaktsjuksköterskor 

• Etablering av regionala fortbildnings- 
 program.

• Utveckling av registerbaserad forskning, 
 etablering av biobank och ökad samverkan 
 mellan klinik och akademi. 

• Minst 1 av 3 patienter behandlas i en klinisk 
 studie, vilket säkras genom forsknings- 
 sjuksköterskor vid alla regionens behandlade 
 enheter.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER GALLVÄGSCANCER

Viss endoskopi och kirurgi arbetsfördelas till
högspecialiserad enhet. 

Kartläggning av processmål och kontinuerliga
förbättringsprojekt.

Etablering av professionella regionala nätverk med läkare
och kontaktsjuksköterskor.

Patientrapporterade mått registreras och utvärderas
i samverkan med patientföreträdare. 

Regional fortbildningsplan utarbetas.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Hema- 
tologiska 
maligniteter
Målbild 
Maligna hematologiska sjukdomar (exklusive 
lymfom) diagnostiseras årligen hos 450 patienter 
i regionen. Sjukdomsgruppen innehåller 
sjukdomstyper med specifik klinisk bild, 
handläggning och prognos liksom mindre väl 
definierade mellangrupper. Leukemierna (AML, 
ALL, KML, KLL) och myelom utgör de mest 
resurskrävande diagnoserna. Diagnostiken 
är morfologisk, cytologisk och genetisk och 
ställer krav på högspecialiserad kompetens. 
Sjukdomsklassificeringen behöver ofta förfinas 
genom utvidgad kartläggning, t.ex. genom 
molekylärgenetisk analys som grund för 
individanpassad behandling. Alla patienter 
erbjuds att lämna vävnadsprov till biobank. 
Regional MDK finns för alla patienter aktuella 
för kurativ, intensiv eller experimentell terapi, 
samt för den stora gruppen svårbedömda 
fall, såväl i tidiga som i sena sjukdomsstadier. 
Samverkan med klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin är viktig vid transplantation 
av hematopoetiska stamceller. Majoriteten av 
nyinsjuknade behandlingskrävande patienter 
inkluderas i en klinisk studie och recidivpatient 
bedöms för experimentell behandling och/
eller transplantation. Studier drivs regionalt 
och/eller nationellt och omfattar alla olika 
behandlingssituationer med utvärdering av 
behandlingssekvenser på lång sikt. Flödesschema 
för hela sjukdomsförloppet definieras i 
nationella riktlinjer. Patientprocesserna har 
optimerats och vårdkapaciteten tillgodoser 
behoven i såväl öppenvård som i slutenvård. 
Regionens klinikstruktur har samordnats för 
optimerat patientflöde, säkrad kompetens 
och för att kunna erbjuda de flesta patienter 
god vård vid hemortssjukhusen. Samverkan 
mellan hematologi och onkologi har ökat, IT-

baserat beslutsstöd finns och automatiserad 
dataöverföring till kvalitetsregister underlättar 
arbetet med verksamhetsutveckling.

Behov av förändring
• Hematologisk diagnostik sker vid regionalt 
 kompetenscentrum. 

• Regional MDK etableras.

• Möjligheterna till regionövergripande 
 klinikstruktur undersöks. 

• Processorienterat arbetssätt förstärks med 
 ökad samverkan mellan hematologi 
 och onkologi.

• Centralisering av hematopatologisk 
 diagnostik och tillgång till molekylärgenetisk 
 tumörprofilering.

• Nya former för beslutsstöd introduceras.

• Stödet till kvalitetsregistrering ökas, 
 automatiserad datainsamling implementeras 
 och molekylära data kopplas till 
 kvalitetsregistren.

• Tillgången till psykosocialt stöd 
 och rehabilitering ökas.

• Möjligheterna till avancerad sjukvård 
 i hemmet förstärks. 

• Ökad andel patienter behandlas i kliniska 
 studier med regional inklusion 
 och koordination. 

• Alla patienter erbjuds att lämna vävnadsprov 
 till biobank med vitalfrysning av tumörceller 
 från blod och benmärg.

• Registerforskning förstärks och möjliggör 
 även utvärdering av behandlingsresultat med 
 nya läkemedel i den kliniska vardagen. 

• Patientföreträdare involveras i ökande 
 omfattning i patientprocessarbete.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER HEMATOLOGISKA
MALIGNITETER

Regional MDK etableras.

Regional biobank etableras.

Modern genetisk diagnostik med exomsekvensering initieras
vid AML ALL och MDS. 

Molekylärgenetiska data kopplas till kvalitetsregistret
för blodcancer.

Centralisering av hematopatologi till kompetenscentrum.

Etablering av regionövergripande klinikstruktur för god
och rationell handläggning av regionens blodsjuka. 

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.

Prio
1

Prio
2

Prio
3

Prio
4

Prio
5

GENOMFÖRT
SENAST

2016

2016

2017

2017

2018

Prio
6

2018

För symbolförklaring se sid 4

18 19Prioriterade insatser i patientprocessarbetet Prioriterade insatser i patientprocessarbetet



Hudcancer
Målbild 2018
Årligen diagnostiseras nästan 10 000 hudtumörer 
i regionen, av vilka 700 är maligna melanom, 
1000 skivepitelcancrar och 8000 mikroskopiskt 
verifierade basalcellscancrar. Hudcancer är 
en av de snabbast ökande cancerformerna. 
Förbättrade IT-strukturer medger mer tid för 
den ökande patientgruppen. Införande av nya 
kostsamma läkemedel har strukturerats för att 
nå nationellt likvärdig vård. Regionen arbetar för 
att vara en attraktiv partner för kliniska studier 
och allt fler patienter behandlas i studier.

Malignt melanom
Alla patienter med misstanke om malignt 
melanom erbjuds snabb bedömning och 
effektiv utredning. Ett kompetenscentrum med 
specialiserade patologer, molekylärbiologer 
respektive övriga forskare har skapats, vilket 
stärkt såväl diagnostik som forskning och 
medgett etablering av en regional biobank samt 
insamling av blod och vävnad i BioMEL-studien. 
Alla patienter med metastaser diskuteras på 
regional MDK och kontaktsjuksköterska finns på 
samtliga enheter. Andelen maligna melanom med 
tjocklek över 1 mm har minskat med 10 procent. 
Nationella vårdprogrammet för malignt melanom 
är implementerat och sentinel node operation 
erbjuds alla patienter där det är indicerat. 
Överlevnaden för gruppen män över 65 år är i 
nivå med övriga patienter. Kvalitetsregistret för 
melanom inkluderar onkologiska data, utvecklas 
med direktöverföring från journalsystemen 
och används för kvalitetsutveckling. 

Skivepitelcancer och basalcellscancer
Strukturerad riskbedömning och uppföljning av 
alla organtransplanterade/immunsupprimerade 
patienter är införd. Kapacitet och kompetens 
för Mohs kirurgi (flerseansoperation med 
ledning av fryssnittspreparat till syftande till 
radikalitet efterföljd av rekonstruktion) vid 
svåravgränsade morfeabasaliom, skivepitelcancrar 
och lentigo maligna är i nivå med regionens 
behov. Behandling startar inom 4 veckor. 

Behov av förändring
• Nationella kampanjer för minskad solning. 

• Riktade informationsinsatser mot gruppen 
 män över 65 år avseende kontroll av 
 hudförändringar.

• Kontaktsjuksköterska erbjuds alla patienter.

• Inrättande av ett regionalt kompetens- 
 centrum för bl.a. histopatologisk diagnostik 
 av hudtumörer med koppling till nationella 
 och internationella nätverk för standard- 
 iserad diagnostik, molekylärdiagnostik 
 och ökad forskning.

• Etablering av modern molekylärdiagnostik 
 med analys av flera gener för prognostik 
 och behandlingsval.

• Strukturerade patientprocesser med 
 utgångspunkt från patienten med hög 
 tids- och kostnadseffektivitet.

• Regional arbetsfördelning avseende sentinel 
 node operation vid malignt melanom 
 i huvud-halsområdet. 

• Inklusion av malignt melanom in situ 
 och onkologisk behandling i kvalitetsregistret 
 för melanom.

• Arbete för samordnat införande av nya 
 terapier för en nationellt likvärdig vård. 
 Förbättrat IT-stöd med automatisk 
 överföring av patologisvar till journal- 
 systemen samt data till cancer- 
 och kvalitetsregister.  

• Förbättrad återrapportering från kvalitets- 
 register för verksamhetsutveckling.

• Medverkan i BioMEL-studien prioriteras.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

• Genomgripande effektivisering av struktur 
 erna för planering och genomförande av 
 kliniska studier.

• Alla patienter med malignt melanom 
 i stadium III och IV diskuteras på MDK.

• Etablering av regional MDK.

• Tydligt avsatta budgetmedel för 
 kompetensutveckling genom fortbildning 
 och kunskapsspridning kopplat till åter- 
 kommande ”hudcancerdagar”.

• Framtagande och implementering av en 
 uppföljningsplan för organtransplanterade 
 och immunsupprimerade patienter. 

• Investeringar i utrustning, utbildning 
 och personella resurser för att fortsatt driva 
 och utveckla Mohs kirurgi vid ett regionalt 
 kompetenscentrum.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER HUDCANCER

Framtagande och implementering av uppföljningsplan för
organtransplanterade och immunsupprimerade  patienter. 

Riktade informationsinsatser till gruppen män över 65 år
avseende kontroll av hudförändringar.

Strukturering av hudcancerprocesserna för rationell,
resurseffektiv och patientfokuserad vård.

Arbete för samordnat införande av nya terapier för en
nationellt likvärdig vård.

Säkerställd �nansiering av fortbildning och kunskapsöverföring.

Regionala kompetensnoder för sentinel node operationer
respektive histopatologisk diagnostik etableras.  

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Huvud- och 
halscancer
Målbild 2018  
Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp 
för cancer av ett tiotal olika undertyper, alla 
med lokalisation i huvud-halsområdet. Årligen 
diagnostiseras drygt 250 fall i regionen och 
incidensen ökar. Alkohol, rökning, dålig 
munhälsa och HPV-infektion utgör riskfaktorer. 

Kunskap om alarmsymtom har förbättrats i 
primärvården med snabbare omhändertagande 
i specialistsjukvården. Den cytopatologiska 
diagnostiken har strukturerats med hög 
kvalitet och korta svarstider. Bilddiagnostiska 
undersökningar av tumörgruppen prioriteras 
med korta svarstider. Kontaktsköterska finns för 
alla patienter och deltar redan vid diagnosbesked. 
Behandlingsrekommendationer baseras på 
MDK med undantag av tidig läppcancer. I 
hela patientprocessen är väntetider i fokus för 
att erbjuda effektiva förlopp av hög kvalitet.  

Då behandlingen är behäftad med uttalade 
biverkningar, såväl akuta och övergående 
som sena och bestående är patientgruppen 
i särskilt behov av rehabilitering. 
Uppföljning med strukturerad bedömning 
av rehabiliteringsbehov, seneffekter och 
livskvalitet erbjuds i länssjukvården. En 
tredjedel av patienterna behöver palliativ 
vård och kan med god tillgänglighet få den, 
inklusive palliativ cytostatikabehandling, 
på hemorten. Kvalitetsregistren utgör en 
viktig resurs för verksamhetsutveckling och 
forskning. En ökande andel av patienter med 
högrisksjukdom behandlas inom ramen för 
kliniska studier med särskild prioritering 
av prövarinitierade, prospektiva studier.

Utvecklingslinjer
• Ökad kunskap om betydelsen av HPV vid 
 orofaryngeal cancer.

• Förbättrad kännedom om alarmsymptom 
 i primärvården. 

• Primärpreventiva insatser i form av minskad 
 rökning och alkoholkonsumtion.

• Kortade väntetider med kirurgi inom 
 2 veckor och start av strålbehandling 
 inom 3 veckor.

• Förbättrade strukturer för jämlik terapi- 
 tillgång vid införande av nya läkemedel. 

• Strukturerad bedömning av rehabiliterings 
 behov, seneffekter och livskvalitet under 
 uppföljning. Nutritionsstatus och tillfång till 
 dietist beaktas särskilt.

• Förbättrad tillgång till psykosocialt stöd, 
 inkluderande kurator och psykolog, samt 
 rehabiliteringsinsatser i form av sjukgymnast 
 och logoped.

• Ökad tillgång till palliativ vård, framförallt 
 i form av avancerad sjukvård i hemmet 
 och palliativ cytostatikabehandling 
 på hemorten.

• Samverkan med patientföreträdare 
 i processarbete.

• Ökade möjligheter till fortbildning för 
 professionens huvud-halsteam.

• Fortlöpande verksamhetsutveckling baserad 
 på kvalitetsregisterdata.

• Fokus på registerbaserad forskning 
 och prövarinitierade, prospektiva studier.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER HUVUD- OCH
HALSCANCER

Samverkan med patientföreträdare i processarbete.

Flexibla lösningar med jämlik tillgång till palliativ vård.

Samordnad fortbildning för specialistläkare
och kontaktsjuksköterskor.

Omsättning av kvalitetsregisterdata till konkreta
förbättringsprojekt.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Levercancer
Målbild 2018
Levercancer, hepatobiliär cancer, inkluderar 
primär levercancer och cancer i intrahepatiska 
gallvägar. Dessa tumörer drabbar 100 patienter 
i regionen årligen. Hos 3 av 4 patienter 
finns en bakomliggande leversjukdom. 
Primärprevention utvecklas för riskgrupper 
som t.ex. alkoholrelaterad leversjukdom 
och hepatit. Tidigdiagnostik riktas mot 
patienter med levercirrhos genom systematisk 
uppföljning. Diagnostik sker strukturerat. Alla 
patienter knyts till en kontaktsjuksköterska 
och behandlingsrekommendationer baseras 
på MDK som för vissa patienter ska inkludera 
transplantationskompetens. Patienter utan 
leversjukdom erbjuds kirurgi, övriga diskuteras 
avseende möjlighet till transplantation. 
Patienter där kurativt syftande åtgärd inte är 
möjlig erbjuds riktade palliativa åtgärder, t.ex. 
cytostatika och TACE. Kirurgi och onkologisk 
behandling är regionalt nivåstrukturerad. 
Uppföljning efter behandling innefattar 
patientrapporterade mått, inklusive hälsorelaterad 
livskvalitet, och systematiseras i samverkan 
mellan primärvård, regionala sjukhus och 
specialiserade enheter. En ökande andel av 
patienterna behandlas inom kliniska studier. 

Utvecklingslinjer
• Preventiva åtgärder och tidigdiagnostik vid 
 alkoholrelaterad leversjukdom och cirrhos 
 på hepatitbas.

• Terapibeslut avseende kurativ behandling 
 fattas vid regional MDK och vid palliativ 
 behandling vid lokal eller regional MDK.

• Strukturerade patologisvar införs.

• Kirurgisk och onkologisk behandling arbets 
 fördelas till regionalt kompetenscentrum. 

• Integrerade patientprocesser skapas.

• Patientsamverkan ökas i insamling 
 och analys av patientrapporterade data.

• Tidig anslutning till palliativt team för 
 patienter med avancerad sjukdom. 

• Palliativ expertis knyts till processarbetet.

• Ökad tillgång till palliativ vård i form av 
 flexibla och individbaserade lösningar 
 i hemmet, i öppenvård och i slutenvård.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning, 
 särskilt avseende specialiserade kirurger, 
 gastropatologer, gastroonkologer samt 
 kontaktsjuksköterskor.

• Registerbaserad forskning stärks.

• Ökat antal kliniska studier genom regional 
 samverkan och rekrytering av forsknings- 
 sjuksköterskor till alla behandlande enheter. 

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank 

• Regional samverkan avseende fortbildning 
 och implementering av nationella riktlinjer 
 och vårdprogram.
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OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER LEVERCANCER

Arbetsfördelning av kirurgisk och onkologisk behandling
med centralisering till kompetenscentrum.

Samarbete med patientföreträdare i vårdprogramsarbete,
processarbete och som remissinstans.

Patientrapporterade mått registreras och utvärderas
i samverkan med patientföreträdare.  

Etablering av regionalt fortbildningsnätverk för läkare
och kontaktsjuksköterskor.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Livmoder- 
cancer 
Målbild 2018
Livmodercancer, endometriecancer, drabbar 
årligen 250 kvinnor i regionen. Primärpreventiva 
åtgärder mot övervikt kan minska risken. 
Tumörerna ger tidigt alarmsymtom i form 
av blödning. Postmenopausala kvinnor med 
gynekologisk blödning eller oklar flytning 
och premenopausala kvinnor med långdragen 
kontinuerlig blödning rekommenderas söka 
gynekolog inom 2 veckor och erbjuds tid 
inom 1 vecka. Nydiagnostiserade patienter 
undersöks inom 1 vecka med transvaginal 
ultraljudsundersökning och MRT. Cellprov 
och endometrieprov analyseras vid enhet med 
tillgång till molekylärgenetisk diagnostik och 
besvaras inom 7 dagar. Behandling startas 
inom 4 veckor. Regionalt kompetenscentrum 
och kompetensnoder definieras på basis av 
kravprofiler och redovisar öppet sin verksamhet, 
inkluderande teamstruktur, volymer och 
resultat. Laparoskopisk kirurgi av gynekolog 
med tumörkirurgisk utbildning är av vikt för att 
vid behov kunna utföra stagingoperation med 
lymfkörtelutrymning. Detta erbjuds merparten 
av patienter med undantag för patienter med 
påtagligt förstorad livmoder som rekommenderas 
öppen kirurgi. Kirurgi för högriskpatienter 
sker vid regionalt kompetenscentrum. 

Adjuvant onkologisk behandling startas inom 
4 veckor efter operation. Minst 1 av 4 av 
nydiagnostiserade patienter behandlas inom 
en klinisk studie och alla patienter med recidiv 
bedöms för inklusion i klinisk studie. Arbetet 
med optimerade patientprocesser bedrivs i 
samverkan med patientföreträdare. Patienter 
som behandlats i kurativt syfte erbjuds aktiv 
uppföljning enligt nationellt vårdprogram, bl.a. 
vid seneffektmottagning, med inhämtande av 
patientrapporterade mått. Behov av rehabilitering 
och palliativ vård bedöms standardiserat. 

Tillgången till rehabiliteringsinsatser är god 
och palliativa insatser introduceras tidigt 
hos patienter med avancerad sjukdom. 
Kvalitetsregister och regional biobank utgör 
viktiga resurser för den kliniska forskningen.

Utvecklingslinjer
• Ökad kunskap om alarmsymtom. 

• Ökad tillgänglighet till gynekologisk 
 undersökning för patienter med symtom som 
 kan signalera livmodercancer. 

• Kortade väntetider med behandlingsstart 
 inom 4 veckor.  

• Utökad MDK-verksamhet.

• Identifiering av individer med ärftlig cancer 
 baserat på familjeanamnes och molekylär- 
 genetisk diagnostik i syfte att erbjuda risk- 
 indivier förebyggande åtgärder.

• Ett regionalt kompetensnätverk för 
 gynekologisk cancer inrättas och säkrar 
 laparoskopisk operation av tumörutbildad 
 gynekolog.  

• Minskad väntetid till 4 veckor för adjuvant 
 onkologisk behandling.

• Seneffekter efter strålbehandling bedöms 
 strukturerat via en särskild mottagning. 

• Patientrapporterade mått följs.

• Ökad patientmedverkan i processarbete.

• Ökad tillgång till avancerad sjukvård 
 i hemmet och till palliativ strålbehandling.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning 
 med fokus på gynekologiska tumörkirurger, 
 gynonkologer, gynpatologer, bild- 
 och funktionsdiagnostiker, specialistsjuk 
 sköterskor inom onkologi och kontakt- 
 sjuksköterskor.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank

• Adjuvant onkologisk behandling startas 
 inom 4 veckor. 

• Ökat administrativt stöd till kvalitets- 
 registrering och användande av utdata för 
 verksamhetsutveckling. 

• Ökat stöd för genomförande av kliniska 
 studier.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER LIVMODERCANCER

Förstärkt forskningsnätverk och ökat utnyttjande av den
regionala biobanken.

De�nition av diagnosprinciper som grund för
arbetsfördelad patologi.

Samverkan med patientföreträdare i processarbete.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Livmoder- 
halscancer 
Målbild 2018
Livmoderhalscancer, cervixcancer, diagnostiseras 
årligen hos 100 patienter i regionen och 
mer än hälften upptäcks genom screening. 
Cellprovskontrollerna har ytterligare förbättrats 
genom införande av primär HPV-diagnostik 
med reflextestning, självprovtagning och 
utvärdering avseende höjd screeningålder 
till 75 år pågår. Väntetiderna har kortats. 
CT-PET ingår i den primära diagnostiken. 
Biobanksprover sparas i en regional biobank. 

Regionalt kompetenscentrum och 
kompetensnoder definieras på basis av 
kravprofiler och redovisar öppet sin verksamhet, 
inkluderande teamstruktur, volymer och 
resultat. Laparoskopisk kirurgisk behandling 
av tumörkirurgiskt utbildad gynekolog erbjuds 
alla patienter med undantag av patienter med 
påtagligt förstorad livmoder som rekommenderas 
öppen kirurgi. Patienter med tidiga tumörer 
erbjuds fertilitetsbevarande kirurgi. Genom 
nära samverkan med den gynonkologiska 
verksamheten bedöms alla patienter vid MDK 
och onkologisk behandling startas inom 4 
veckor. Arbetet med optimerade patientprocesser 
bedrivs i samverkan med patientföreträdare. 
Patienter som behandlats i kurativt syfte 
erbjuds aktiv uppföljning enligt nationellt 
vårdprogram, bl.a. vid seneffektmottagning och 
med inhämtande av patientrapporterade mått. 
Rehabiliteringsbehov utvärderas regelbundet. 
Tillgången till avancerad sjukvård i hemmet 
och till palliativ strålbehandling är god. 
Kvalitetsregister och regional biobank utgör 
viktiga resurser för den kliniska forskningen. 

Utvecklingslinjer
• HPV-vaccination erbjuds gratis till alla 
 kvinnor upp till 18 års ålder. 

• Värdering av förlängd screening till 
 75 års ålder.

• Kvinnor som inte deltar i screening erbjuds 
 gratis självprovtaget HPV-test.

• Vid misstanke om bäckentumör erbjuds 
 undersökning hos gynekologisk tumörkirurg 
 inom 3 dagar. 

• CT-PET undersökning erbjuds alla patienter.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank 

• Ett regionalt kompetenscentrum inrättas 
 och utformar riktlinjer för regional arbetsför 
 delning som säkrar tillgången till 
 laparoskopisk operation av tumörkirurgiskt 
 utbildad gynekolog och fertilitetsbevarande 
 kirurgi.

• Ökad andel patienter behandlas i kliniska 
 studier.  

• Start av kurativt syftande radiokemoterapi 
 inom 4 veckor från diagnos. 

• Start av adjuvant onkologisk behandling 
 inom 4 veckor efter operation.

• Individuell 3D-baserad teknik vid kurativt 
 syftande brachyterapi.

• Aktiv uppföljning introduceras enligt vård 
 program och innefattar patientrapporterade 
 mått.

• Seneffekter efter strålbehandling bedöms 
 strukturerat via en särskild mottagning. 

• Individuella rehabiliteringsprogram initieras 
 och innefattar bl.a. psykosociala insatser 
 och sexuell problematik.

• Uppföljning av patientrapporterade mått.

• Ökad patientmedverkan i processarbete. 

• Ökad tillgång till avancerad vård i hemmet 
 och till palliativ strålbehandling.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning 
 med fokus på tumörkirurgiskt utbildade 
 gynekologer, gynonkologer, specialist- 
 sjuksköterskor i onkologi och kontaktsjuk 
 sköterskor.

• Ökat administrativt stöd till kvalitets- 
 registrering och användande av utdata för 
 verksamhetsutveckling.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER
LIVMODERHALSCANCER

HPV vaccination erbjuds gratis upp till 18 års ålder
i hela regionen.

Värdering av utökad screening för livmoderhalscancer till
75 års ålder.

Självprovtagning erbjuds kvinnor som inte deltar
i befolkningsscreening.

Arbetsfördelning av laparoskopisk och fertilitetsbevarande
kirurgi till kompetenscentrum. 

Bedömning av rehabiliteringsbehov och individuella
rehabiliteringsinsatser.

Samverkan med patientföreträdare i processarbete.

Regional biobank etableras och utnyttjas.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Lungcancer
Målbild 2018  
Årligen diagnostiseras 900 fall av lungcancer i 
regionen. Aktiva primärpreventiva åtgärder mot 
rökning, särskilt hos unga, pågår. Screening av 
riskgrupper utvärderas i kliniska studier. Genom 
kännedom om alarmsymtom och samverkan 
med primärvården uppnås tidig diagnostik och 
kortare utredningstider. Alla patienter erbjuds 
kontaktsjuksköterska. Patienter och närstående 
är delaktiga i vårdprograms- och processarbete. 
Diagnostiska metoder förfinas kontinuerligt 
med införande av t.ex. PET-CT, transbronkiella 
punktioner, endobronkiellt ultraljud 
(EBUS), endoskopiskt ultraljud (EUS) och 
elektromagnetisk navigation. Resursutnyttjandet 
optimeras och utvärderas löpande. Ett 
multidisciplinärt thoraxonkologiskt centrum 
har inrättats för att optimera vårdprocessen och 
fungerar som ett nav för den kliniska forskningen. 
Patienter med spridd lungcancer knyts tidigt 
till palliativa team. Forskningsaktiviteten – 
från grundforskning till translationella och 
kliniska studier - ökar. Administrativa resurser 
säkrar rapportering till kvalitetsregister 
och arbete pågår för direktöverföring av 
kvalitetsregisterdata. Patientrapporterade 
mått utgör viktiga resultatmål.

Utvecklingslinjer
• Ökad primärprevention riktad mot rökning; 
 minskad rökning hos unga och aktiv 
 rökavvänjning.

• Sekundärprevention övervägs i studieformat 
 genom screening av högriskindivider.

• Strukturerat samarbete med primärvården 
 med utbildning inom alarmsymtom.

• Förenklade och snabbare remissväg.

• Alla patienter diskuteras vid MDK.

• Strukturerat processarbete med tydliga 
 kvalitetskrav och resultatredovisningar.

• Regional arbetsfördelning inom diagnostik 
 och behandling.

• Kontaktsjuksköterska erbjuds alla patienter.

• Återkommande och strukturerade 
 bedömningar av rehabiliteringsbehov.

• Utbyggnad av palliativ medicin och tidigt 
 samarbete kring patienter med avancerad 
 sjukdom.

• Ökad delaktighet för patienter 
 och närstående i processarbete och vård- 
 programsarbete.

• Satsning på kompetensförsörjning inom 
 lungmedicin.

• Fortbildning för kontaktsjuksköterskor. 

• Ökat administrativt stöd till kvalitets- 
 registrering och användande av utdata för 
 verksamhetsutveckling.

• Ökad klinisk forskning genom inrättande 
 av Thoraxonkologiskt Centrum.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER LUNGCANCER

Ökat samarbete mellan primärvård och specialistvård med
utbildning kring alarmsymtom och förenklad remissgång.

Multidisciplinärt samarbete och inrättande av Thoraxonkologiskt
Centrum för diagnostik, behandling och forskning.

Utbildning i och aktivt arbete med processutveckling
i lokala team.

Alla patienter diskuteras vid MDK.

Samarbete med patientföreträdare i processarbete och
vårdprogramsarbete.

Komplett täckning i kvalitetsregister.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Lymfom
Målbild 2018
Årligen diagnostiseras 350 patienter med 
lymfom i regionen. Alla biopsier med 
lymfomfrågeställning handläggs vid central 
regional hematopatologisk enhet, med tillgång till 
molekylärgenetiska analyser, inkl sekvensering 
av specifika gener av diagnostisk eller prediktiv 
betydelse. Prov från vävnad, blod, serum och 
plasma tillvaratas från samtliga patienter med 
nydiagnosticerat lymfom. Utvärdering av CT och 
PET för patienter med lymfom sker centralt, och 
inkluderar responsbedömning enligt Cheson 
och Deauville-kriterierna med svar inom 2 dygn. 
Vid nydiagnostiserat lymfom behandlas 1 av 
3 patienter i en klinisk studie och vid recidiv 
värderas alla patienter för inklusion i en klinisk 
studie. Allt fler studier avser undergrupper 
av lymfom med specifika patogenetiska 
avvikelser. Nationella evidensbaserade riktlinjer 
finns tillgängliga för samtliga lymfomtyper. 
Uppföljning efter kurativt syftande behandling 
genomförs aktivt under 2 år och inkluderar 
hälsorelaterad livskvalitet. Uppföljning av 
seneffekter efter genomgången behandling 
för Hodgkinlymfom sker strukturerat med 
start 10 år efter avslutad primärbehandling. 

Utvecklingslinjer
• Centralisering av hematopatologisk 
 diagnostik och tillgång till molekylärgenetisk 
 tumörprofilering.

• Förfinad bilddiagnostik.

• Aktiva insatser för att underlätta fysisk 
 aktivitet under behandling.

• Kortade väntetider för palliativ vård, särskilt 
 avancerad vård i hemmet mot bakgrund 
 av ett ökat antal aggressiva lymfom hos äldre 
 patienter som inte tolererar intensiv kurativ 
 behandling. 

• Ökad samverkan med patientföreträdare.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning 
 med särskild inriktning på hematopatologer, 
 radiologer samt nuklearmedicinare med 
 kunskap om diagnostik och respons- 
 bedömning av lymfom, lymfomprofilerade 
 onkologer och hematologer samt 
 specialistsjuksköterskor i onkologi, med 
 inriktning på cytostatikabehandling. 

• Ökat stöd för genomförande av kliniska 
 studier i form organisatoriskt stöd för 
 utveckling av protokoll, databaser, 
 monitorering etc.

• Förbättrade möjligheter att samla färsk 
 och viabelfrusen vävnad i biobank.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER LYMFOM

Regional biobank del av klinisk rutin.

Etablering av plattform för avancerad molekylärgenetisk
pro�lering.

Arbetsfördelning av hematopatologi till högspecialiserad enhet.

Samverkan med patientföreträdare i vårdprogramsarbete.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Magsäcks- 
cancer 
Målbild 2018
Magsäckscancer, ventrikelcancer, drabbar 
årligen 200 patienter i regionen. Infektioner 
med Helicobacter pylorii ökar risken och 
ovanliga ärftliga former finns. Kännedomen om 
alarmsymtom i form av sväljningssvårigheter, 
viktnedgång och gastrointestinal blödning har 
ökat, men framför allt är det i gruppen med 
diffusa symtom som patienter genom god tillgång 
till gastroskopi kommer tidigare till diagnos. 
I primärvården finns förenklade versioner av 
vårdprogram för stöd vid diagnos och initial 
utredning. Alla patienter aktuella för kurativt 
syftande behandling diskuteras på en regional 
MDK. Kontaktsjuksköterska erbjuds alla patienter 
under hela sjukdoms- och uppföljningstiden. 
Inom ramen för ett regionalt kompetenscentrum 
finns tydliga riktlinjer för regional 
arbetsfördelning där den kirurgiska behandlingen 
är centraliserad till regionsjukhuset. Kurativt 
syftande kirurgi utförs av ett multidisciplinärt 
team och den postoperativa vårdprocessen 
har optimerats genom inrättande av en 
intermediärvårdsavdelning för specialiserad 
postoperativ vård och aktiv mobilisering 
under 3-5 dygn för att minska komplikationer. 
Tillgången till psykosocialt stöd är god och 
jämlik. Samarbetet mellan primärvård och 
slutenvård har utvecklats samtidig som 
kapaciteten inom avancerad sjukvård i hemmet 
har ökat. En regional processgrupp bedriver 
förbättringsarbete av vårdprocesserna och till 
denna finns patientföreträdare knutna. Genom 
regional samverkan har fortbildning för läkare 
och kontaktsjuksköterskor strukturerats i form 
av utbildningspaket. Vårdprogrammen är 
levande dokument som kontinuerligt uppdateras. 
IT-baserat stöd tillåter snabb och komplett 
inrapportering till kvalitetsregister och relevanta 
variabler monitoreras löpande i det kliniska 
arbetet. Ett välfungerande kvalitetsregister 

har gett förbättrade möjligheter till klinisk 
forskning, en regional biobank har etablerats 
och rekrytering av en forskningssjuksköterska 
har ökat deltagandet i kliniska studier.

Utvecklingslinjer
• God tillgång till diagnostiska gastroskopier 
 så att tröskeln för remiss från primärvård 
 blir låg

• Kortade väntetider med behandlingsstart 
 inom 4 veckor från remiss. 

• Terapibeslut avseende kurativ behandling 
 fattas vid regional MDK och vid palliativ 
 behandling vid lokal eller regional MDK.

• Regional arbetsfördelning med definition 
 av kompetensnoder.

• Intermediärvårdsavdelning vid region- 
 sjukhuset för optimal postoperativ vård.

• Ökad samverkan mellan kirurgi och onkologi 
 för smidiga övergångar mellan klinikerna.

• Nära samarbete mellan specialistsjukvården 
 och den palliativa vården. 

• Nya rutiner för multidisciplinärt om 
 händertagande i öppenvård och ökat 
 psykosocialt stöd efter avslutad behandling. 
 Uppföljning koordineras av kontaktsjuk 
 sköterska och innefattar regelbunden 
 och strukturerad bedömning av 
 rehabiliteringsbehov.

• Regional fortbildningsplan för att säkra hög 
 kompetens på länssjukhus och akutsjukhus. 

• Patientsamverkan i processutvecklingsarbete.

• Uppdaterade kvalitetsregister med löpande 
 monitorering av data i den kliniska 
 verksamheten.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER MAGSÄCKSCANCER

Behovet av regional arbetsfördelning vid kurativt syftande
kirurgi kartläggs av regional processgrupp. 

Strukturering av patientprocessen med koordinerad vårdplan,
kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsbedömning, psykosocialt
stöd och multidisciplinär uppföljning. 

Fördjupad samverkan med primärvård och palliativ vård.

Regional fortbildningsplan för processteamen. 

Inrättande av intermediärvårdsavdelning för postoperativ vård. 

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Matstrups- 
cancer 
Målbild 2018
Matstrupscancer, esofaguscancer, drabbar 120 
personer årligen i regionen. Patienter med 
alarmsymtom i form av sväljningssvårigheter, 
viktnedgång och gastrointestinal blödning 
remitteras för gastroskopi, men fokus ligger på 
patienter med diffusa symtom som kan få en 
överlevnadsvinst genom snabb diagnos. Mot 
denna bakgrund ska tröskeln för att skicka 
patienter för gastroskopi vara låg och tillgången 
till undersökningen god. Inom ramen för ett 
regionalt kompetenscentrum finns tydliga 
riktlinjer för regional arbetsfördelning där den 
kirurgiska behandlingen av matstrupscancer 
och cardiacancer är centraliserad till 
regionsjukhuset. Kurativt syftande kirurgi utförs 
av ett multidisciplinärt team. Den postoperativa 
vårdprocessen har optimerats genom 
inrättande av en intermediärvårdsavdelning 
för specialiserad postoperativ vård och aktiv 
mobilisering under 3-5 dygn i syfte att minska 
komplikationer. Genom nära samverkan 
mellan primärvården, samordning mellan 
kirurgi och onkologi och samarbete med den 
kommunala hälso- och sjukvården får patienten 
en sömlös vård med god och jämlik tillgång till 
rehabilitering och palliativ vård på sjukhusen i 
hela regionen. Regionens kompetenscentrum 
ansvarar för fortbildning och forskning.  

Utvecklingslinjer
• Stärkt samarbete med primärvården, bland 
 i form av förenklade vårdprogram och smart 
 phoneapp som stöd för utredning 
 och samverkan kring ökad tillgång till 
 diagnostiska gastroskopier

• Kortad utredningstid med behandling inom 
 4 veckor. 

• Alla patienter erbjuds kontaktsjuksköterska.

• Terapibeslut avseende kurativ behandling 
 fattas vid regional MDK och vid palliativ 
 behandling vid lokal eller regional MDK.

• Samordnad patientprocess med koordination 
 mellan primärvård, kirurgi, onkologi 
 och palliativ vård.

• Regional arbetsfördelning av hela vård- 
 processen med koncentration av kurativt 
 syftande kirurgi till regionalt 
 kompetenscentrum. 

• Inrättande av intermediärvårdsavdelning för 
 optimal postoperativ vård och aktiv 
 mobilisering.

• Uppföljning koordinerad av kontaktsjuk 
 sköterska inom ett multidisciplinärt 
 öppenvårdsteam.

• Former för samverkan med patient- 
 företrädare och närstående skapas, i första 
 hand kopplat till arbete med 
 processutveckling.

• Stärkt samarbete med den palliativa vården 
 och ökad och jämlik tillgång till avancerad 
 sjukvård i hemmet.

• Framtagande av en regional fortbildnings- 
 plan för att säkra hög kompetens kring 
 patienter i hela regionen. 

• Effektiv och automatiserad inrapportering 
 av kvalitetsregisterdata och ökad användning 
 av utdata för utveckling av verksamheten.

• Ökad klinisk forskning genom användande 
 av registerdata, etablering av en regional 
 biobank och rekrytering av en 
 forskningssjuksköterska.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER MATSTRUPSCANCER

Regional arbetsfördelning av kurativt syftande kirurgi med
inrättande av regional MDK och intermediärvårdsavdelning
vid kompetenscentrum. 

Strukturering av patientprocessen med koordinerad vårdplan,
kontaktsjuksköterska, rehabiliteringsbedömning, psykosocialt
stöd och multidisciplinär uppföljning. 

Regional fortbildningsplan för processteamen. 

Fördjupad samverkan med palliativ vård och primärvård,
inkluderande arbete med förenklade vårdprogram och
smartphoneapp. 

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Njurcancer
Målbild 2018
I regionen diagnostiseras årligen 200 patienter 
med njurcancer. Makroskopisk hematuri 
utreds i snabbspår eftersom det utgör ett tydligt 
alarmsymtom på cancer. Alla patienter erbjuds 
kontaktsjuksköterska under hela diagnostik- 
och behandlingsförloppet. Bilddiagnostik, 
specialistbedömning och MDK genomförs 
och behandling startar inom 4 veckor från. 
Tumörer i tidigt stadium, där det kan vara 
oklart om tumören är benign eller malign 
biopseras. Den kirurgiska behandlingen har 
som målsättning att i ökad omfattning erbjuda 
njurparenkymsparande kirurgi och minimalt 
invasiv behandling med jämlik tillgång till nya 
behandlingsmodaliteter för patienter i hela 
södra sjukvårdsregionen. Lokalt avancerade 
tumörer opereras vid högspecialiserad enhet med 
tillgång till leverkirurgisk och thoraxkirurgisk 
kompetens. Vävnadsprov från alla opererade 
njurcancrar sparas i en regional biobank. 

Utvecklingslinjer
• Kontaktsjuksköterskefunktion inrättas.

• Väntetiderna till diagnos och behandling 
 kortas genom strukturerade processanalyser.

• Hela patientprocessen arbetsfördelas så att 
 patienter aktuella för laparoskopisk, 
 robotassisterad resektion, perkutan kryo- 
 behandling och perkutan ablation erbjuds 
 detta vid regionalt kompetenscentrum.

• MDK inrättas och det multidisciplinära 
 samarbetet stärks, särskilt med bild- 
 och funktionsdiagnostik.

• Perkutan ablation, radiofrekvensterapi 
 och CT-ledd kryobehandling värderas för 
 etablering.

• Kvalitetsregisterdata optimeras och data 
 används löpande för kvalitetsutveckling.

• Palliativ kompetens knyts till njurcancer 
 processteamen.

• Regional biobank etableras.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER NJURCANCER

Arbetsfördelning av parenkymsparande kirurgi till 
kompetenscentrum.

Koppling av palliativ expertis till patientprocessen.

MDK inrättas.

Regional biobank etableras.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.

Prio
1

Prio
2

Prio
3

Prio
4

GENOMFÖRT
SENAST

2016

2017

2017

2018

För symbolförklaring se sid 4

Okänd 
primärtumör
Målbild 2018
Cancer av okänt ursprung drabbar 200 personer 
årligen i regionen. Sjukdomsgruppen är 
heterogen och det är av vikt för patienten att 
om möjligt fastställa tumörens ursprung för 
att kunna erbjuda skräddarsydd behandling. 
Diagnostiska centra och multiprofessionella 
mottagningar/team erbjuder en sammanhållen 
utredning och strukturerat omhändertagande 
i form av strategisk utredning med analys 
av tumörmarkörer och relevanta bild- och 
funktionsdiagnostiska undersökningar. Man 
kan på detta sätt fastställa tumörens ursprung 
hos cirka hälften av patienterna. Genom en 
nära koppling till forskning skapas en regional 
biobank från patienter med okänd primärtumör 
och tumörerna profileras genetiskt för att med 
hjälp av den molekylära profilen kartlägga 
ursprung och fastställa biologiska signaler 
som kan utnyttjas för målstyrd behandling.

Utvecklingslinjer
• Vidareutveckling av diagnostiska centra. 

• Strukturering av patientprocessen.

• Etablering av MDK. 

• Molekylär diagnostik som kartlägger 
 mutationer och signalvägar som bas för 
 målstyrd behandling.

• Ökad behandling inom ramen för kliniska 
 studier.

• Etablering av kontaktsjuksköterskefunktion.

• Koppling av palliativa specialister till 
 patientprocessen.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER OKÄND
PRIMÄRTUMÖR

Strukturering av patientprocessen.

Samtliga patienter diskuteras vid MDK.

Etablering av regional biobank och molekylär pro�lering
av alla tumörprov för riktad målstyrd behandling

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.

Prio
1

Prio
2

Prio
3

GENOMFÖRT
SENAST

2015

2016

2017
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Ovanliga 
cancerformer
Som ovanliga cancerformer räknas de 
ca 200 tumörformer som var och en drabbar 
<6/100 000 människor varje år, men som 
sammantaget utgör minst 20 procent av alla 
cancerfall. Ovanliga cancerformer drabbar 
såväl som barn som unga vuxna och äldre. 
Dessa sjukdomar kopplas till svårigheter 
att ställa rätt diagnos och därmed en längre 
utredningstid, begränsad tillgång till kliniska 
experter och effektiva behandlingar, få 
kliniska studier, avsaknad av forskning 
inriktade på nya behandlingsmöjligheter, 
biobanker och register. Flera studier har 
pekat på ojämlikhet och sämre överlevnad 
för patienter med ovanliga cancerformer.

Utvecklingslinjer
• Regionalt kunskapscentrum etableras 
 i regionen med koppling till enheter som be 
 handlar ovanliga cancerformer i syfte att 
 säkra diagnostik, etablering av patient 
 process, möliggöra nationellt och inter- 
 nationellt kunskapsutbyte och säkra 
 translationell och klinisk forskning.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER OVANLIGA
CANCERFORMER

Etablering av ett regionalt kunskapsscentrum för att öka
kunskapen kring ovanlig cancer med koppling till nationella
och internationella expertgrupper, forskare och patientnätverk. 

Prio
1

GENOMFÖRT
SENAST

2018
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40 41Prioriterade insatser i patientprocessarbetet Prioriterade insatser i patientprocessarbetet



Peniscancer
Målbild 2018  
Peniscancer drabbar årligen 30 män i regionen. 
Genom förbättrad patientinformation via 1177 
Vårdguiden och samverkan med patientförening 
inom området ökas kunskapen om prevention 
i form av rökavvänjning, hygienråd och 
eventuell HPV-vaccinering. Vid diagnos sker en 
multidisciplinär bedömning av urolog, onkolog, 
dermatolog, plastikkirurg, kontaktsjuksköterska, 
sexolog, sjukgymnast och kurator. Kurativt 
syftande kirurgi är nationellt arbetsfördelad med 
korta ledtider, förbättrade utbildningsmöjligheter 
och etablering av en ”öppen mottagning” för 
misstänkt peniscancer. Diagnostiken sker av 
specialkompetent uropatolog för att säkra korrekt 
stadieindelning. Alla patienter diskuteras vid 
nationell MDK. Patienter med misstanke om 
spridning erbjuds multimodal behandling och 
inklusion i klinisk studie. Ökad användning 
av sentinel node och organbevarande kirurgi 
medför något högre risk för lokalrecidiv 
och därmed ökade krav på uppföljning som 
initialt knyts till specialistcentrum och därefter 
strukturerat sker på hemorten. Patienterna 
utbildas i ”självundersökningsteknik” 
och patientrapporterade mått registreras 
i kvalitetsregister. Forskningen sker i 
nationella och internationella nätverk.  

Utvecklingslinjer
• Värdering av primärpreventiv effekt av 
 HPV-vaccination till pojkar. 

• Sekundärpreventiva åtgärder till alla 
 patienter i form av rökavvänjning, hygien 
 föreskrifter, handläggning av förhuds- 
 förträngningar, genitala hudsjukdomar 
 och lymfödemprofylax.

• Samtliga patienter diskuteras vid 
 nationell MDK. 

• Regionalt kompetenscentrum inrättas för 
 diagnostik och kurativt syftande kirurgi.

• Alla patienter erbjuds bedömning av multi 
 disciplinärt team, kontaktsjuksköterska 
 och individuell vårdplan.

• Regelbunden bedömning av rehabiliterings 
 behov och tillgång till rehabiliteringsteam 
 med kurator, sexolog, sjukgymnast 
 och lymfterapeut. 

• Etablering av palliativt nätverk kopplat till 
 processen för god och jämlik palliativ vård 
 i regionen. 

• Ökad patientmedverkan i processarbete, 
 spridning av ”självundersökningsteknik” 
 och inklusion av patientrapporterade mått.

• Ökad forskningsaktivitet baserad på 
 kvalitetsregister, b.la. avseende organ- 
 sparande kirurgi och livskvalitet och ökad 
 nationell och internationell 
 forskningssamverkan.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER PENISCANCER

Samtliga patienter skall diskuteras vid nationell MDK.

Regional arbetsfördelning av diagnostik och nationell
arbetsfördelning av kirurgisk behandling. 

Ökad information i samarbete med 1177 Vårdguiden,
införande av individuell vårdplan och undervisning
i ”egenkontroller”.

Regionala patientföreträdare skapar nationellt patient-
företrädarnätverk för processarbete och vårdprogramsarbete.

Primärprevention genom värdering av HPV-vaccination för pojkar.

Sekundärprevention genom rökavvänjning och
lymfödemprofylax, vilket införs i Min vårdplan.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Prostatacancer 
Målbild 2018
Årligen diagnostiseras prostatacancer hos 
2000 män i regionen. Alla patienter erbjuds 
kontaktsjuksköterska under hela diagnos- och 
behandlingsförloppet. Diagnostiken har hög 
specificitet och innefattar MRT, fusionsteknik 
med MRT-Ultraljud för riktade biopsier och PET-
CT med cholin eller nya bättre spårsubstanser 
inför kurativ behandling. Prostatektomi 
med robot-teknik har arbetsfördelats med 
kompetensnoder i regionen. Intraoperativ 
guidning med visualisering av kärl, nerver 
och tumörområde är standard vid kirurgi. 
Ytterligare förfinad behandling sker genom 
intensitetsmodulerad radioterapi (IMRT) 
med robotteknik (Cyber knife). Fokal 
terapi med vaskulärt riktad fotodynamisk 
behandling (Tookad) utvärderas som alternativ 
till prostatektomi och strålbehandling i 
kliniska studier. Samtliga patienter erbjuds 
att vävnadsprover insamlas till biobank. 
Kompletterande molekylärdiagnostiska analyser 
används för förfinad riskgruppsindelning. 

Vid stigande PSA efter kurativt syftande kirurgi 
eller strålbehandling erbjuds behandling med 
den nya generationens hormonbehandling. 
Fortsatt utveckling av medicinsk behandling 
vid kastrationsresistent prostatacancer gör 
att patienter lever allt längre med sjukdomen 
även när den inte är botbar. Jämlik tillgång 
till nya läkemedel behöver säkras i regionen. 
Då behandling av prostatacancer blivit allt 
mer komplex, skapas speciella enheter för 
prostatacancer med multidisciplinära team 
för optimal och individualiserad behandling. 
Uppföljning av hälsorelaterad livskvalitet 
har byggts ut till att omfatta alla typer 
avbehandling inklusive aktiv monitorering.

Utvecklingslinjer
• Alla män ges information om PSA-prov vid 
 50, 55, 60 och 65 års ålder. 

• Prostataenheter etableras där special ut- 
 bildade sjuksköterskor sköter PSA-testning 
 och specialistläkare diagnostiserar män med 
 riskprofiler.  

• Förutsättningarna för en eller ett fåtal regional 
 prostataenheter för oberoende bedömningar 
 (second opinion) undersöks. Kopplat till 
 enheten finns ett multidisciplinärt team 
 bestående av urolog, radiolog med uroradio- 
 logisk profil, uroonkolog, uropatolog. Kopplat 
 till enheten finns också specialkompetenser 
 samt rehabiliteringskompetens.

• Kontaktsjuksköterska erbjuds alla patienter 
 under hela diagnostik-, behandlings- 
 och uppföljningsprocessen.

• Kontaktsjuksköterskans roll struktureras 
 och innefattar ansvar för bedömning av 
 rehabiliteringsbehov. 

• MDK-verksamheten ökas.

• Regional arbetsfördelning av robotassisterad 
 kirurgi.

• Nationella evidensbaserade vårdprogram 
 och riktlinjer uppdateras årligen. 

• Arbete för samordnat införande av nya terapier 
 för en nationellt likvärdig vård. 

• Ökad patologiservice med möjlighet till 
 intra-operativt fryssnitt. 

• Palliativa team knyts till prostatacancer- 
 processerna och tillgången till sluten palliativ 
 vård och avancerad sjukvård i hemmet ökas.

• Patientföreträdare medverkar i patient 
 processarbete och vårdprogramsarbete.

• Säkrad kompetensförsörjning, genom ST- 
 tjänster och rekryteringar, inom urologi, uro- 
 onkologi, uropatologi och urologisk radiologi. 

• Etablering av nätverk mellan nationella, 
 nordiska och Europeiska prostatacancer- 
 enheter för kompetenssäkring. 

• Ökad inklusion i kliniska studier. Forsknings- 
 team för kliniska studier innefattar urolog, 
 onkolog, forskningssjuksköterska och statistiker 
 och knyter kompetens inom radiologi 
 och patologi till sig. 

• IT-strukturer tillåter automatiserad 
 överföring av data till kvalitetsregister.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER PROSTATACANCER

Uppbyggnad av diagnostiska prostatacancerenheter.

De�nition av regionala behandlingsenheter.

Utökad MDK-verksamhet.

Värdering av behoven av arbetsfördelning av
robotassisterad kirurgi.

Etablering av regional biobank.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Sarkom
Målbild 2018
Sarkom är en ovanlig diagnos där 
specialkompetenser är av stor betydelse för 
bästa behandlingsresultat. En långsiktigt 
säkrad kompetensförsörjning, återkommande 
utbildningsinsatser och en fortsatt hög och 
ökande forskningsaktivitet är av stor vikt för 
framtida sarkomdiagnostik och behandling av 
hög kvalitet i regionen. Sarkom i muskulatur 
och stödjevävnad, t.ex. i skelett och bindväv, 
drabbar knappt 70 patienter årligen i regionen. 
Diagnostik och behandling är multidisciplinär 
och har sedan många år centraliserats till ett 
regionalt kompetenscentrum, Sarkomcentrum 
vid universitetssjukhuset i Lund. Genom 
utbildningsinsatser ökas kunskapen om 
dessa ovanliga och heterogena tumörer. 
Komplex diagnostik och behandling motiverar 
arbetsfördelning av hela patientprocessen 
där utredning och behandling av sarkom 
sker vid kompetenscentrum lokaliserat vid 
regionsjukhuset. Vissa sarkomtyper, t.ex. 
retroperitoneala sarkom, nivåstruktureras 
nationellt. Kirurgi, strålbehandling och medicinsk 
behandling vid sarkom är selektiva och allt mer 
tumörspecifika. Förbättringsinsatserna fokuseras 
på tiden från upptäckt och misstanke om tumör 
till remiss till sarkomcentrum där hög diagnostisk 
precision och snabb diagnostisk, också vid behov 
av radiologisk assistans, erbjuds. Förbättringar 
behövs också i övergången till vårdinsatser 
inom länssjukvården, t.ex. vid komplikationer 
efter cytostatika- eller strålbehandling eller 
i palliativt skede. Samtliga patienter erbjuds 
att vävnadsprover insamlas till biobank. 

Utvecklingslinjer
• Ökad kännedom om sarkom genom årliga 
 ”Sarkomdagar” som erbjuder undervisning 
 riktad till primärvården i syfte att minska 
 diagnostisk fördröjning och informationsdag 
 för patienter och närstående. 

• Direktremiss till Sarkomcentrum från 
 primärvården.

• Förbokade tider för ökad tillgänglighet till 
 radiologiskt assisterade biopsier.

• Förkortade utredningstider, särskilt avseende 
 sarkom i buk och retroperitoneum.

• Strukturering av patientprocessen i regionen, 
 inkluderande arbetsfördelning och principer 
 för utredning och uppföljning. 

• Ett särskilt arbete krävs för optimering av 
 processerna avseende retroperitoneala, 
 abdominella och gynekologiska sarkom.

• Kontaktsjuksköterska erbjuds alla patienter, 
 vilket inom länssjukvården är en utmaning 
 vid ovanliga cancerformer.

• Fortsatt aktiv klinisk och translationell 
 forskning.

• Säkrad kompetensförsörjning inom 
 specialiteter som diagnostiserar, behandlar 
 och följer upp sarkompatienter. 

• Ökat administrativt stöd för överföring av 
 data till kvalitetsregister.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER SARKOM

System för att säkra och följa upp regional arbetsfördelning.

Etablerad struktur för utbildningsinsatser inom hälso-
och sjukvården, initialt inom primärvården.

Säkrad kompetensförsörjning av sarkomspecialister inom
patientprocessens discipliner genom löpande rekrytering.

Långsiktig satsning på ökad forskning med hög andel
patienter i kliniska studier och koppling till translationella projekt. 

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Tarmcancer 
Målbild 2018 
Tarmcancerincidensen stiger långsamt 
och sjukdomen drabbar 1600 personer 
i regionen årligen. Cancer i tjock- och 
ändtarmen, kolorektalcancer, dominerar, 
medan tunntarmscancer är ovanligt. 
Eftersom behandlingsprinciperna är 
snarlika så beskrivs nedan utvecklingen 
avseende tjock- och ändtarmscancer. 
Screeningstudien SCREESCO fortgår och 
planering pågår för införande av screening på 
befolkningsnivå för tidig diagnos av tjock- och 
ändtarmscancer. Screening utförs i syfte att 
hitta förstadier till cancer, vilket sannolikt leder 
till en ökad andel tumörer i tidiga stadier. Alla 
patienter knyts till kontaktsjuksköterska och 
erbjuds en individuell vårdplan. Behandlingen 
är multimodal och individualiserad. 
Behandlingsrekommendationer baseras på 
MDK. Regional struktur har etablerats för 
förnyad bedömning, second opinion, b.la. i form 
av regional MDK. Resurserna för PET-CT har 
utökats för att svara mot behoven. Patologisvar 
och bilddiagnostiska svar är standardiserade, 
vilket tillåter effektiv och säker överföring av 
realtidsdata till kvalitetsregister. Regionen har 
gemensamma behandlingsriktlinjer t.ex. för 
preoperativ radiokemoterapi vid rektalcancer 
och adjuvant cytostatikabehandling. Majoriteten 
av patienterna opereras laparoskopiskt, ofta med 
operationsrobot. Den onkologiska behandlingen 
har individanpassats och strukturerats genom 
olika kombinationer av cytostatika och 
målstyrda behandlingar. Uppföljning sker 
standardiserat inom regionen och innefattar 
regelbunden värdering av rehabiliteringsbehov. 
Forskningen stärks genom en regional 
biobank, fler patienter i kliniska studier och 
regional och nationell forskningssamverkan.

Utvecklingslinjer
• Planering för införande av befolknings- 
 screening för kolorektal cancer.

• Utbyggnad av koloskopiverksamheten, såväl 
 avseende utrustning som koloskopister.

• Identifiering av individer med ärftlig cancer 
 baserat på familjeanamnes och molekylär 
 genetisk diagnostik i syfte att erbjuda erbjuda 
 riskindivier förebyggande åtgärder.

• Modern molekylär diagnostik med 
 mutationsprofilering för målstyrda 
 behandlingsval säkras för alla patienter där 
 detta är ett behandlingsalternativ. 

• Införande av Min Vårdplan.

• Kortade väntetider med behandling inom 
 4 veckor. 

• Jämlik implementering av nationella 
 riktlinjer.

• Patientprocessen struktureras mot bakgrund 
 av fler behandlingsmöjligheter, vilket leder 
 till fler behandlingsval och ökad 
 behandlingskomplexitet.

• Integrering av rehabiliteringsperspektiv 
 i vårdprocessen med återkommande 
 och strukturerade bedömningar samt ökad 
 utbildning och kunskapsspridning.

• Utveckling av IT-baserat stöd för att följa 
 patientens väg i processen.

• Ökad och jämlik tillgång till palliativ vård.

• Ökad patientsamverkan 
 i patientprocessarbetet. 

• Fortbildning genom samverkan i regionalt 
 nätverk och utbildning av kolrektalkirurger 
 i laparoskopisk kirurgi och robotkirurgi.

• Ökad andel patienter behandlas i kliniska 
 studier, b.la. genom tillgång till forsknings- 
 sköterskor på alla behandlande enheter. 

• Insatser för att säkra kompetensförsörjning, 
 särskilt inom gastropatologi 
 och gastroonkologi.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER TARMCANCER

Min vårdplan införs.

Nationella riktlinjer för utredning och behandling
implementeras lika inom regionen. 

Svar på bilddiagnostiska, histopatologiska och
molekylärgenetiska undersökningar standardiseras för
direktöverföring till kvalitetsregister. 

Utveckling av IT-baserat stöd till att följa patientens väg
i processen.

Screeningstudie genomförs och befolkningsscreening planeras.

Regional biobank etableras.

Utbildning i laparoskopisk kirurgi och robot-assisterad kirurgi.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Testikelcancer
Målbild 2018  
Testikelcancer drabbar årligen 50-60 män i 
regionen. Kännedomen om sjukdomen ökas i 
samarbete med 1177 Vårdguiden samt genom 
information om självundersökningsteknik. 
Regional samverkan har ökat genom inrättande 
av ett nätverk med fokus på korta väntetider, 
optimal utredning och behandling samt 
fortbildning inom södra sjukvårdsregionen. 
Eftersom sjukdomen har låg volym är den 
lämpad för regional arbetsfördelning avseende 
histopatologisk diagnostik, kirurgi och 
cytostatikabehandling och därmed tillhörande 
åtgärder. Patientprocessen arbetsfördelas regionalt 
till kompetenscentrum och kompetensnoder 
som definieras baserat på internationella 
riktlinjer. Alla patienter erbjuds multidisciplinär 
bedömning och kontaktsjuksköterska. Samtliga 
patienter diskuteras vid en regional MDK och 
utvalda patienter diskuteras på en nationell 
MDK. Kirurgisk behandling kopplas till 
säkrad preoperativ information, ultraljud, 
tumörmarkörer, spermienedfrysning, förfrågan 
om testikelprotes och biopsi av kontralaterala 
testikeln. Retroperitoneal lymfkörtelutrymning 
är en viktig del av behandlingen, men mot 
bakgrund av att endast ett 30-tal operationer 
utförs i landet årligen är behandlingen lämpad för 
nationell arbetsfördelning. Operationspreparat 
granskas av uropatolog och histopatologisk 
undersökning sker i enlighet med den svensk-
norska samarbetsgruppen SWENOTECAs 
rekommendationer. Cytostatikabehandling 
vid testikelcancer ges på regionala 
kompetenscentrum med uroonkologisk 
kompetens och i enlighet med kravspecifikationer. 
Uppföljning sker strukturerat och kräver 
uroonkologisk kompetens. Inrapporteringen till 
nationellt kvalitetsregister är heltäckande och 
innefattar biverkningar och patientrapporterade 
utfalls- och upplevelsemått. Forskning 
bedrivs i nationella och Nordiska nätverk.

Utvecklingslinjer
• Ökad information om testikelcancer via 
 1177 Vårdguiden.

• Kontaktsjuksköterska erbjuds alla patienter.

• Utredning och behandling är 
 multidisciplinär. 

• Behandlingsrekommendationer tas vid 
 regional MDK och utvalda patienter 
 diskuteras vid nationell MDK.

• Tillgången till kurator, sexolog, sjukgymnast 
 och dietist ökas. 

• Regional arbetsfördelning av diagnostik, 
 kirurgi, cytostatikabehandling 
 och uppföljning uppnås genom definierade 
 kravspecifikationer. 

• Regionalt konferensnätverk skapas för klinisk 
 samverkan, arbetsfördelning, fortbildning 
 och klinisk forskning. 

• Patientrapporterade mått införs i testikel- 
 cancerregistret.

• Regional biobank inrättas.
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OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER TESTIKELCANCER

Min vårdplan införs.

Patienter informeras om 1177 Vårdguiden
och självundersökningsteknik.

Regional arbetsfördelning av diagnostik, kirurgi,
cytostatikabehandling genom de�nierade kravspeci�kationer
med behandling vid kompetenscentrum.

Behov av nationell arbetsfördelning utvärderas avseende
retroperitoneal lymfkörtelutrymning. 

Regional MDK inrättas. Förutsättningar för nationell
MDK utvärderas.

Resultatuppföljning och kvalitetsutvecklingsarbete via regionalt
testikelcancernätverk.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Urinblåse- 
cancer
Målbild 2018
Urinblåsecancer drabbar 500 patienter årligen 
i regionen. Primärprevention innefattar aktiva 
åtgärder för att minska rökning och erbjuda 
rökavvänjning. Kunskapen om blod i urinen som 
ett alarmsymtom vid urinblåsecancer har ökat, 
vilket medför mindre fördröjning hos patienterna. 
Patienter som söker med makroskopisk hematuri 
utreds i snabbspår med bilddiagnostik och 
cystoskopi inom 2 veckor. Vid regional MDK 
diskuteras samtliga blåscancerfall stadium 
T1-T4 i närvaro av multidisciplinärt team. 
Kontaktsjuksköterska finns för alla patienter. 
Diagnostik, behandling och rehabilitering 
samlas i en individuell vårdplan. Väntetiderna 
har kortats med operation inom 2 veckor från 
besök i specialistläkarvården, vilket innebär en 
total väntetid från första kontakt till kirurgi på 
max 4 veckor. Uropatolog granskar preparatet 
och svaret är klart till återbesök med information 
om vidare behandling inom 2 veckor. Samtliga 
patienter erbjuds att vävnadsprover insamlas till 
biobank. Inrapportering till kvalitetsregister sker 
snabbt och med hög täckningsgrad, vilket medger 
kontinuerlig monitorering av kvalitetsmått. 
Uppföljning sker enligt vårdprogram och 
innefattar patientrapporterade mått. Klinisk och 
translationell forskning stärks genom regional 
biobank och uppdaterat kvalitetsregister.

Utvecklingslinjer
• Primärprevention i form av aktiviteter för 
 minskad rökning och rökavvänjning.

• Tidigdiagnostik genom ökad kännedom om 
 hematuri som alarmsymtom.

• Snabbspår för utredning av patienter 
 med hematuri.

• Etablering av regional MDK för uroteliala 
 tumörer inklusive uroteliala tumörer 
 i övre urinvägarna.

• Kontaktsjuksköterskor till alla patienter.

• Optimerad vårdprocess med korta väntetider 
 och välfungerande kliniksamarbeten med 
 utgångspunkt från patientens behov.

• Regional arbetsfördelning av kirurgi med 
 behandling av specialutbildad urolog. 

• Cystektomier med urinavledning utförs 
 av högspecialiserat centrum som öppet 
 redovisar resultat och komplikationer samt 
 ansvarar för undervisning, utveckling 
 och forskning inom området.

• Kompetensöverföring till sjuksköterskor, 
 t.ex. avseende instillationsbehandling, 
 uppföljning av cystektomerade patienter 
 och cystoskopikontroller av patienter med 
 icke-muskelinvasiva tumörer.

• Kontinuerlig bedömning av rehabiliterings 
 behov och särskilt rehabiliteringsprogram för 
 cystektomerade patienter med urinavledning. 

• Ökad och jämlik tillgång till palliativ vård 
 mot bakgrund av att antalet äldre patienter 
 med aggressiv blåscancer kommer att öka 
 och utgör en grupp som inte tål intensiv 
 kurativ behandling.

• Förstärkt patientsamverkan 
 i patientprocessarbete.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning, 
 särskilt inom urologi samt urologiskt in- 
 riktade onkologer, radiologer och patologer. 

• Ökad andel patienter behandlas i kliniska 
 studier och administrativt stöd för genom 
 förande av studier ökar. 

• Ökat administrativt stöd till kvalitets- 
 registerarbete och verksamhetsutveckling 
 baserad på kvalitetsdata.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER URINBLÅSECANCER

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.

Snabbspår för patienter med makroskopisk hematuri.

Förbättringsprojekt för optimerad vårdprocess, tex lokala
�ödesmodeller, strukturerat kvalitetsarbete och regional
etablering av kompetenscentra. 

Kontrollmottagningar för lågriskpatienter med cystoskopi
utförd av specialutbildade kontaktsjuksköterskor.

Kontaktsjuksköterskebaserat uppföljningsprogram för
patienter med urinavledning. 

Ökad patientsamverkan i processarbete.

Regional biobank utnyttjas för translationell forskning.
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Vulvacancer
Målbild 2018
Vulvacancer (blygdläppscancer) är ovanlig och 
drabbar 30 kvinnor i regionen årligen. Genom 
nära samverkan med den gynonkologiska 
verksamheten bedöms alla patienter vid MDK 
och onkologisk behandling startas inom 4 
veckor. Kontaktsjuksköterska erbjuds till alla 
patienter och tumörvävnad och blodprover 
insamlas i regional biobank. De patienter som är 
aktuella för kirurgi opereras med sentinel node 
teknik av tumörkirurgiskt utbildad gynekolog. 
Kurativt syftande strålbehandling och adjuvant 
behandling startas inom 4 veckor. Majoriteten 
av patienter behandlas i en klinisk studie, 
oftast i form av internationella samarbeten. 
Arbetet med optimerade patientprocesser 
bedrivs i samverkan med patientföreträdare. 
Patienter som behandlas i kurativt syfte 
erbjuds aktiv uppföljning enligt nationellt 
vårdprogram, bl.a. vid seneffektmottagning, 
med inhämtande av patientrapporterade mått. 
Rehabiliteringsbehov utvärderas regelbundet. 
Tillgången till avancerad sjukvård i hemmet 
och till palliativ strålbehandling är god. 
Kvalitetsregister och regional biobank utgör 
viktiga resurser för den kliniska forskningen. 

Utvecklingslinjer
• Vid misstanke om bäckentumör erbjuds 
 undersökning hos gynekologisk tumörkirurg 
 inom 3 dagar. 

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

• Ett regionalt kompetensnätverk för 
 gynekologisk cancer inrättas och utformar 
 riktlinjer för regional arbetsfördelning som 
 säkrar att kurativt syftande kirurgi utförs av 
 tumörutbildad gynekolog med tillgång till 
 sentinel node teknik. 

• Ökad andel patienter behandlas i en 
 klinisk studie som företrädesvis sker 
 i internationell samverkan. 

• Aktiv uppföljning introduceras enligt 
 vårdprogram och innefattar patient- 
 rapporterade mått.

• Seneffekter efter strålbehandling bedöms 
 strukturerat via en särskild mottagning. 

• Individuella rehabiliteringsprogram initieras 
 och innefattar bl.a. psykosociala insatser 
 och sexuell problematik.

• Uppföljning av patientrapporterade mått.

• Ökad patientmedverkan i processarbete. 

• Ökad tillgång till avancerad sjukvård 
 i hemmet och till palliativ strålbehandling.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning 
 med fokus på gynekologiska tumörkirurger, 
 gynonkologer, gynpatologer, bild- 
 och funktionsdiagnostiker, specialistsjuk- 
 sköterskor inom onkologi 
 och kontaktsjuksköterskor.

• Administrativt stöd till kvalitetsregister för 
 dataanvändning i verksamhetsutveckling.

• Ökat stöd för genomförande av kliniska 
 studier.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER VULVACANCER

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.

Ökad samverkan med patientföreträdare i processarbete.

Arbetsfördelning av kirurgisk behandling vid kompetenscentrum
mot bakgrund av låg volym och behov av sentinel node teknik.

Förstärkt forskningsnätverk och etablering av regional biobank.
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Äggstocks- 
cancer
Målbild 2018
Äggstockscancer, ovarialcancer, diagnostiseras 
årligen hos 150 kvinnor i regionen. Beskrivningen 
omfattar också cancer i äggledare, tubarcancer, 
och cancer spridd i bukhålan som tillsammans 
uppkommer hos 40 patienter. Hos minst 
1 av 10 patienter beräknas cancern vara 
orsakad av ärftliga genetiska förändringar. 
Kvinnor med oklara bukbesvär som kvarstår 
mer än 2 veckor rekommenderas att söka 
gynekolog och undersöks med gynekologisk 
undersökning med transvaginalt ultraljud 
inom 1 vecka. Patienter som vid bilddiagnostik 
visar oklar malignitetsmisstänkt bäckentumör 
undersöks av gynekologisk tumörkirurg 
inom 3 dagar. Samtliga patienter erbjuds 
att vävnadsprover insamlas till biobank.  

Nationellt och internationellt utvecklas 
kirurgisk behandling av äggstockscancer 
mot högt specialiserade enheter med tillgång 
av tumörkirurgiskt utbildad gynekolog, 
erfaren gynekolog för second opinion samt 
tillgång till nedre och över gastrokirurgisk 
kompetens samt tillgång till fryssnittsteknik för 
histopatologisk undersökning. Detta innebär 
att kirurgisk behandling av äggstockscancer 
nivåstruktureras regionalt. Patienter som 
behandlas i kurativt syfte erbjuds aktiv 
uppföljning enligt nationellt vårdprogram 
med inhämtande av patientrapporterade mått. 
Rehabiliteringsbehov utvärderas regelbundet. 
Tillgången till avancerad sjukvård i hemmet och 
till palliativ strålbehandling är god. Minst 25 
procent av patienterna med nydiagnosticerad 
äggstockscancer behandlas i kliniska studier och 
alla patienter med återfall bedöms för kliniska 
studier. Cytostatikabehandling så väl kurativ som 
adjuvant startas inom 4 veckor efter operation.
Patientföreträdare medverkar i ett kontinuerligt 
arbete med att förbättra vårdprocesserna. 

Kvalitetsregister och regional biobank utgör 
viktiga resurser för den kliniska forskningen. 

Utvecklingslinjer
• Möjlighet till tidig diagnostik utvärderas 
 i forskningsstudier. 

• Utredningstiden förkortas med 
 behandlingsstart inom 4 veckor. 

• Identifiering av individer med ärftlig cancer 
 baserat på familjenamanes och molekylär- 
 genetisk diagnostik i syfte att erbjuda risk- 
 indivier förebyggande åtgärder.

• Regional MDK inrättas.

• Ett regionalt kompetensnätverk för 
 gynekologisk cancer inrättas och utformar 
 riktlinjer för regional arbetsfördelning som 
 säkrar att kurativt syftande kirurgi utförs av 
 tumörkirurgiskt utbildad gynekolog.  

• Adjuvant behandling startar inom 4 veckor.

• Samtliga patienter erbjuds att vävnadsprover 
 insamlas till biobank.

• Ökad patientmedverkan i processarbete.

• Uppföljning av patientrapporterade mått.

• Ökad tillgång till avancerad sjukvård 
 i hemmet och till palliativ strålbehandling.

• Åtgärder för att säkra kompetensförsörjning 
 med fokus på gynekologiska tumörkirurger, 
 gynonkologer, gynpatologer, bild- 
 och funktionsdiagnostiker, specialistsjuk 
 sköterskor inom onkologi och kontakt- 
 sjuksköterskor.

• Administrativt stöd till kvalitetsregister för 
 dataanvändning i verksamhetsutveckling.

• Ökat stöd för genomförande av 
 kliniska studier.

OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER ÄGGSTOCKSCANCER

Ökad translationell forskning baserad på regional biobank.

Behovet av arbetsfördelning av kirurgisk behandling kartläggs.

Samverkan med patientföreträdare i processarbetet,
bland annat genom utvärdering av patientrapporterade mått.

Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Ärftlig cancer
Målbild 2018
Omkring 5 procent av alla cancerinsjuknanden 
beräknas ha en stark ärftlig komponent. Från 
att idag övervägande utreda fall med misstänkt 
ärftlig bröst- och äggstockscancer har den 
regionala cancergenetiska mottagningen i 
dialog med övriga specialiteter tydliggjort 
vilka kliniska subgrupper som bör utredas 
vid klinisk genetisk enhet, t.ex. familjär 
tjock- och ändtarmscancer, livmodercancer, 
äggstockscancer, maligna melanom och ovanliga 
syndrom. Individer där sannolikheten att hitta 
en genetisk förändring är stor, t.ex. kvinnor 
med höggradig serös äggstockscancer och vissa 
subtyper av bröstcancer, erbjuds testning oavsett 
familjehistoria. Den solidariska finansieringen 
för personer med misstänkt ärftlig cancer har 
förstärkts i Södra sjukvårdsregionen genom 
att resurser tillförts verksamheten. Kvaliteten 
i ärftlighetsutredningen har ökat genom att 
diagnosverifieringar automatiskt inhämtas 
från Cancerregistret, och strukturerade 
patientjournaler har medfört enklare 
överföring till nationellt kvalitetsregister.

Parallellt med att fler individer med ärftligt ökad 
cancerrisk identifieras kommer även genetiska 
faktorer förknippade med en lätt eller måttligt 
förhöjd risknivå att få klinisk betydelse. Effekten 
av detta blir att alltfler friska personer erbjuds 
genetiska test för att definiera risk att insjukna 
i cancer, vilket medför ett bättre faktaunderlag 
avseende kostnadseffektiva rekommendationer 
om preventiva åtgärder, kontrollprogram och 
förebyggande kirurgiska ingrepp. Påvisade 
ärftliga förändringar kommer även i högre grad 
påverka terapival vid manifest cancersjukdom.

Den tekniska utvecklingen innebär att storskaliga 
analyser kan utföras till påtagligt lägre kostnad än 
idag. Den stora datamängd som erhålls innebär 
dock en utmaning avseende klinisk tolkning, 
och fördjupat samarbete mellan laboratorier, 
bioinformatiker och läkare med olika specialiteter 

kommer att ske inom ramen för multidisciplinära 
nätverk. Detta kommer även att gynna den 
kliniska och translationella cancerforskningen.

Utvecklingslinjer
• Evidensbaserade primärpreventiva insatser 
 baserade på individuell riskbedömning.

• Utveckling av epidemiologiska modeller som 
 inkluderar familjehistoria, genetiska fynd 
 och miljöfaktorer leder till bättre fakta- 
 underlag som bas för kliniska 
 rekommendationer.

• Fördjupat samarbete mellan medicinska 
 specialiteter och regional kliniskt genetisk 
 mottagning medför en större samstämmighet 
 avseende kriterier för utredning samt 
 etablerande av patientprocesser för 
 individanpassade preventiva insatser. Den 
 cancergenetiska processen integreras 
 i organspecifika cancerprocesser.

• Införande av regional MDK. 

• Jämlik tillgång till cancergenetisk utredning 
 via regional solidarisk finansiering.

• Förstärkt kompetensförsörjning, främst 
 avseende genetiska vägledare och ST-läkare 
 i klinisk genetik, men även personal som 
 arbetar med prevention.

• Etablering av regionala genetiska multi- 
 disciplinära nätverk förbättrar klinisk 
 diagnostik och möjligheter till translationell 
 forskning.

• Uppföljning i nationellt kvalitetsregister för 
 ärftlig cancer genom automatiserad 
 överföring från befintliga journalsystem.

Evidensbaserade primärpreventiva insatser utifrån
individuell riskbedömning – ”frisk med risk”.

Strukturerade journalanteckningar för automatiserad
överföring av data till kvalitetsregister.
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OMRÅDE PRIORITERADE INSATSER ÄRFTLIG CANCER GENOMFÖRT
SENAST

Ökade möjligheter till utredning genom förstärkt solidarisk
�nansiering vid regional klinisk genetisk mottagning.

Inrättande av tjänster som genetisk vägledare och ST-läkare
i klinisk genetik. Basal utbildning i cancergenetik för blivande
bröstkirurger, gynekologer, patologer och onkologer.

Etablering av regionala genetiska multidisciplinära nätverk.

Rekommendationer för utredning och preventiva insatser
via regional MDK samt i nationella vårdprogram.
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Kontaktsjuksköterska, standardplan, dataöverföring,
rehabiliteringsbedömning, tidiga palliativa insatser,
kliniska studier.
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Medverkande
Regionala patient- 
processledare
Ahlgren Göran, överläkare urologiska kliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Borgfeldt Christer, överläkare, kvinnokliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Brun Eva, överläkare, Skånes onkologiska klinik, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Ek Lars, överläkare thoraxonkologi, 
Lung- och allergikliniken, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Elfving Peter, överläkare, urologiska kliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Enoksson Jens, överläkare, Patologi, 
Laboratoriemedicin, Region Skåne
Eriksson Mikael, överläkare, Skånes onkologiska 
klinik, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Gudjonsson Sigurdur, specialistläkare 
Urologiska kliniken, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Hellbom Maria, leg. psykolog, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Hermansson Michael, överläkare, 
Kirurgiska kliniken, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Hjorth Lars, överläkare onkologi, Skåne 
universitetssjukvård, Region Skåne
Håkansson Ulf, överläkare urologiska kliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Jerkeman Mats, överläkare, Skånes onkologiska 
klinik, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Juliusson Gunnar, professor, överläkare 
Stamcellscentrum/Hematologi, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Kinhult Sara, överläkare, Skånes onkologiska 
klinik, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Liedberg Fredrik, överläkare, 
Urologiska kliniken, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Lindell Gert, överläkare, Kirurgiska kliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Myrskog Lena, överläkare, kirurgkliniken 
Växjö, Landstinget Kronoberg

Nordenström Erik, överläkare, 
Kirurgiska kliniken, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Ohlsson Björn, överläkare, Landstinget Blekinge
Ornell Marina, överläkare, Palliativ vård och 
ASIH, Helsingborg-Ängelholm, Region Skåne
Persson Bertil, överläkare, Hudkliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Toporski Jacek, överläkare onkologi, Skåne 
universitetssjukvård, Region Skåne
Vult von Steyern Fredrik, överläkare, 
Ortopediska kliniken, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Weiber Staffan, överläkare, Kirurgiska kliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Wennerberg Johan, adj. professor, 
överläkare, öron- näs och halskliniken, 
Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Wihl Jessica, specialistläkare, Skånes onkologiska 
klinik, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne

Övriga medverkande
Apelqvist Jenny, läkare, Klinisk 
kemi, Region Skåne
Arnljots Kristina, överläkare, 
Skånes Onkologiska klinik, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Bennheden Ann-Sofi, 
personaldirektör, Region Skåne
Bitzén Ulrika, specialistläkare, Klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Bjurberg Maria, överläkare, Skånes Onkologiska 
klinik, Skånes Universitetssjukvård, Region Skåne
Borg David, specialistläkare, Skånes Onkologiska 
klinik, Skånes Universitetssjukvård, Region Skåne
Borg Åke, professor, Avdelningen onkologi 
och patologi, Lunds Universitet
Bratt Ola, överläkare, Urologiska 
kliniken, Helsingborg, Region Skåne
Carlsson Christina, verksamhetsutvecklare, 
Regionalt cancercentrum syd
Davidsson Lisa, HR-strateg, 
Koncernkontoret, Region Skåne
Ebbesen Anders, överläkare, Röntgenenheten 
Växjö, Landstinget Kronoberg

Ehrencrona Hans, överläkare, 
specialistläkare, Laboratoriemedicin, Klinisk 
genetik och biobank, Region Skåne
Engelholm Silke, överläkare, Skånes onkologiska 
klinik, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
Engström Katarina, överläkare, Kirurgiska 
kliniken, Hallands sjukhus, Region Halland
Friberg Anna, enhetschef, 
Regionalt cancercentrum syd
Fürst Carl-Johan, professor, överläkare, Palliativt 
centrum, Lunds universitet och Region Skåne
Hallin Inger, sjuksköterska, Bild- 
och funktionsmedicin, Hallands 
sjukhus, Region Halland
Hasanovic Ibrahim, allmänläkare, 
Vårdcentralen Kallinge, Landstinget Blekinge
Hochbergs Peter, överläkare, Bild- 
och funktionsdiagnostiskt centrum, 
Skånes Universitetssjukvård
Holmén Anders, forskningsingenjör, 
FoUU Halland, Region Halland
Jögi Jonas, överläkare, klinisk 
fysiologi och nuklearmedicin, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Kahn Anna, specialistläkare, Bild- 
och funktionsmedicin, Skånes 
universitetssjukvård, Region Skåne
Kallenberg Tanja, sjuksköterska, 
palliativmedicinska sektionen, 
Blekingesjukhuset, Landstinget Blekinge
Kvist Ulf, projektledare Skånevård 2.0, 
Koncernkontoret, Region Skåne
Kristoffersson Ulf, docent, specialistläkare, 
Laboratoriemedicin, Klinisk genetik 
och biobank, Region Skåne
Källberg Kajsa, utvecklingssjuksköterska, 
Regionalt cancercentrum syd 
Landegren Christina, utvecklingssjuksköterska, 
Regionalt cancercentrum syd 
Loman Niklas, överläkare, Skånes onkologiska 
klinik, Skånes Universitetssjukvård, Region Skåne
Lundberg Cecilia, vicedekan utbildning, 
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