
Kunskapsstöd 
för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst arbetar för en sammanhållen 
och effektivare cancervård för invånarna i Jönköpings,  
Kalmar och Östergötlands län.  

Jönköpings län
Region



Därför behövs regionala 
cancercentrum
För att göra cancervården mer jämlik, göra den ännu mer tillgänglig och skapa 
större patientdelaktighet utarbetade staten 2012 En nationell cancerstrategi 
för framtiden. Regionalt cancercentrum sydöst utgör ett av totalt sex regionala 
cancercentrum som arbetar för att förverkliga de nationella målen i strategin:

 

 
Samverkan För att vården ska nå de gemensamma målen samverkar vi med övriga 
regionala cancercentrum. Samverkan rör centrala frågor som arbetsfördelning inom cancer-
vården, införande av nya cancerläkemedel och utvecklingen av screeningmetoder. 

Kunskapsstöd   Med en neutral plattform utgör vi bryggan mellan det nationalla 
samarbetet och den regionala utvecklingen av cancervården.  Vi erbjuder kunskapsstöd för 
hantering av kvalitetsregister, inrapportering till Cancerregistret, patientdelaktighet, standar-
diserade vårdförlopp, vårdprogram och forskning.

Patientfokus  Tillsammans med patientföreträdare arbetar vi för att öka patienters 
och närståendes trygghet och inflytande. Alla patienter ska få en skriftlig individuell vårdplan 
och en kontaktsjuksköterska. Vi utbildar vårdpersonal om cancerrehabilitering och följer upp 
den palliativa vården.

88% 25% 28 st 
cancerdiagnoser 
har nationella 
vårdprogram

av patienterna får 
behandling inom 4 
veckor *

av bröstcancer-
patienterna får en 
kontaktsjuksköter-
ska *

Minska risken för insjuknande i cancer 
Förbättra kvaliteten i omhändertagande av patienter med cancer 
Förlänga överlevnadstiden och höja livskvaliteten efter en cancerdiagnos 
Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos 
Minska skillnader mellan befolkningsgrupper

* Siffror för sydöstra regionen, uppdaterades september  2016

Det här erbjuder vi



Sex löften till invånarna i den 
sydöstra sjukvårdsregionen
 För att nå målen i den nationella cancerstrategin har sydöstra sjukvårds-
regionens ledningar avgett sex löften till invånarna:

1. Alla cancerpatienter i regionen  
ska påbörja behandling inom fyra 
veckor (om inte annat anges i 
standardiserat vårdförlopp)

2. Alla cancerpatienter ska erbjudas  
diagnostik och behandling enligt 
Best practice 

3. Alla cancerpatienter ska vara  
välinformerade och delaktiga  
genom hela vårdkedjan

4. Alla cancerpatienter i livets 
slutskede ska få lika god palliativ 
vård oavsett bostadsort

5. Alla ska erbjudas bästa möjliga 
hälsofrämjande insatser och väl-
fungerande screeningprogram

6. Regionalt cancercentrum sydöst 
ska prioritera patientnära forsk-
ning inom cancerområdet
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På vår webbplats hittar du:

Jönköpings län
Region

• Nyheter nationellt och regionalt
• Kalendarium om regionala och na-

tionella möten och konferenser
• Anmälan till vårt nyhetsbrev
• Statistik om cancerfall och cancer-

vård i sydöstra sjukvårdsregionen 
och nationellt

• Vårdförlopp och väntetider
• Resultatredovisning om hur vi upp-

fyller de sex löftena
• Råd för att minska risken för cancer
• Kontaktuppgifter till medarbetare, 

patientföreträdare, processledare, 
kvalitetsregister, kontaktsjuksköter-
skor med flera

• Länkar till kvalitetregister
• Läkemedelsregimer
• Forskningsstudier öppna för rekry-

tering

Besök oss på:  
www.cancercentrum.se/sydost  

Du är också välkommen   
att skriva till oss på:  
rccsydost@regionostergotland.se

Följ utvecklingen på
www.cancercentrum.se/sydost


