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Barncancer 
Marianne Jarlfelt 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Fortsätta med uppföljningsmottagningen. Arbeta både med patientmottagning och med att utveckla 
processen på flera punkter: 
a) Arbetet med utveckling av rutinerna på Barncancercentrum inför överföring till vuxenvård.  
b) Arbeta med samarbetet med specialister inom Sahlgrenska bland annat för att ett multidisciplinärt 
team ska kunna bildas. 
c) Arbeta för att fortsätta sprida informationen om uppföljningsmottagningen samt identifiera bra 
samarbetspartners regionalt. 
 
Nationella vårdprogrammet. Ordförandeskapet där kommer troligen att ta mycket tid 
 
Delta i kommande utredningsarbete inom VGR angående resurser för förvärvad hjärnskada.  
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Fortsätta arbeta med uppföljningsmottagningen enligt ovan. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Uppföljningen av hjärntumörer kommer att ställa speciella krav.  Problemet idag är att uppföljning och 
rehabilitering av unga vuxna personer med förvärvad hjärnskada till stora delar saknas inom VGR. 
Speciell kompetens i form av psykologer och läkare med kompetens av neurokognitiva utredningar 
behövs dessutom sjukgymnaster, arbetsterapeuter och specialpedagoger med specialkompetens för 
denna diagnosgrupp. Ett nära samarbete med speciellt intresserade handläggare inom försäkringskassa 
och arbetsförmedling behövs också. Lämpligen bör den neuropsykologiska uppföljningen ske inom 
speciellt team som kan handlägga patienter med förvärvad hjärnskada av olika genes. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Forskningssamarbete med endokrinologi, och reproduktion i planeringsstadie.  
Omhändertagandet av patienter tidigare behandlade för hjärntumör kommer att kombineras med 
forskningsprojekt i samarbete med endokrinologi samt strålterapi och förhoppningsvis även 
neuropsykiatri/rehabilitering. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Fortsätta arbeta med referensgruppen på uppföljningsmottagningen. Dessutom behöver vi troligen 
någon typ av ny dialogkväll eller liknande utföras inför mottagandet av patienterna behandlade för 
hjärntumör. Här behöver vi också ha kontakt med anhöriga.  
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
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Hjälpa till med kontakten gentemot PPR. Har inte fått reda på vad som egentligen sades då HTA-
rapporten om fertilitetsbevarande åtgärder för kvinnor presenterades. Ingen av oss i gruppen var med 
då rapporten presenterades. Flera av oss skulle velat ha varit närvarande vid presentationen. RCC skulle 
kunna hjälpa till med att bevaka tider för möten och kanske kunna påverka så att de som är inblandade 
får medverka och presentera. 
 
I övrigt fortsätta som tidigare. Väldigt välfungerande organisation tycker jag. Förstår dock att många på 
RCC är överbelastade, så det är bra att ytterligare personer anställts.  
I den nationella processen ska jag få stöd av RCC Syd. Är också väldigt glad för att Marie Boethius är 
med då jag troligen kommer att vara i behov av ytterligare support.  
	  



	  

	   6	  

Bröstcancer 
Roger Olofsson, Zakaria Einbeigi, Maria Edegran 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
• Besöka alla bröstenheter i regionen under en turneveckan i oktober 2014 för dialog och 

uppföljning av lokala processer. 
• Uppföljning av den förändrade uppföljningen efter primärbehandling och dess konsekvenser.  
• Dialog och regional implementering av de nationella riktlinjerna efter regionalt beslut. 
• Fortsatt arbete med bröstcentrumbildning på Sahlgrenska. Vi hoppas att ett underlag för beslut 

till sjukhusledningen kan vara klart under våren 2014.  
• INCA: Deltagande i styrgruppsarbetet kring rapportering och bearbetning av data, regionalt stöd 

till inrapportörer samt stöd i arbetet med analys av de nationella jämförelserna. 
• Deltagande i uppdateringen av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer. Pågår. Förväntas bli 

klart till våren 2014 
• I Varberg planeras under April 2014 ett nytt två-dagars regionalt möte för dialog och utbildning 

för personer som arbetar med bröstcancer. 
• I Göteborg planeras i mars 2014 ett möte för dialog med personer som arbetar med 

bröstdiagnostik. 
• Starta registret för mammografiscreening. Arbete med hur data ska tas fram och presenteras. 
• Arbete för ökat deltagande i mammografiscreening i hela regionen, samt riktade insatser mot 

områden med lågt deltagande i Göteborg. 
• Fortsatt arbete med bättre tekniska lösningar i regionen, för att t ex alla mammografiavdelningar 

ska ha enkel tillgång till varandras bilder. 
• Fortsatt arbete med enkel webombokning. 
• Inventering och samordning regionalt kring informationsmaterial och insatser för ökat 

deltagande. 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
• Föra ut resultat från mammografiscreeningregistret i regionen och i dialog i RKM-gruppen 

(tidigare RUMH) hitta områden för förbättring. 
• Föra ut resultat från INCA registret om skillnader i ledtider och andra mått mellan både 

sjukhusen i regionen men även jämfört nationellt. 
• Information och stöd i implementeringen av såväl det nya  vårdprogrammet som Socialstyrelsens 

riktlinjer. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
• Mer hjälp från en statistiker kommer att behövas när data ska börja hämtas ut från 

mammografiregistret. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
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5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
• Under nästa år planeras att arbeta för att hitta bra former för patientmedverkan i 

vårdprogramsarbetet, samt i arbete kring informationsmaterial och  eventuellt också i arbete för 
ökat deltagande i screening. 

 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Informationen i den Rosa boken kommer att uppdateras med ytterligare information, exempelvis om 
neoadjuvant behandling. Vi har även diskuterat att översätta boken till andra vanliga språk. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
• Hjälpa till med att hitta lösningar på tekniska problem. 
• Arbete med att få mammografiregistret att fungera samt fungerande lösningar för att få ut 

statistik. 
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Cancervårdprocessen 
Gunnar Eckerdal 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Se ovan! Under 2014 kommer kraft att läggas på implementering av ”skriftlig vårdplan”. 
”Kontaktsjuksköterska” är nu så väl etablerat att fokus måste vidgas till att belysa innehållet i 
kontaktsjuksköterskans uppdrag. Kraft kommer också att läggas på att hjälpa och driva på de kliniker 
som ännu inte etablerat ”kontaktsjuksköterska” i den format som lagstiftning och vårdprogram anger. 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Under 2014 avser processen att belysa området ”cancer – smärta”. Det förefaller finnas utrymme för 
utbildningssatsningar inom detta fält. Någon form av valid kvalitetssäkring bör också kunna utvecklas. 
Hjälpmedel för identifiering av symtom och bekymmer (Distresstermometer) har genomgått validering 
och ska nu publiceras och implementeras. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Befintligt vårdprogram bör ersättas av ett mindre dokument som enbart redovisar sådana 
ställningstaganden som verksamhetscheferna behöver för att anpassa verksamheten till regionalt 
fastställd kvalitetsnivå. Allt övrigt material i nuvarande vårdprogram ska publiceras på hemsidan i 
mindre dokument, och länkar till nationella dokument eller redan befintliga regionala dokument. De 
riktlinjer som utarbetats på onkologiska kliniken i Göteborg kan i tillämpliga delar göras tillgängliga i 
hela regionen. För denna förändring av Cancervårdprocessen kan det eventuellt krävas stöd i form av 
administrativ kompetens. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Fortsatt medverkan i ”Närståendestudien”. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
För varje ny publicering/satsning görs av stämning med patientföreträdare, som i sin tur har en 
referensgrupp till stöd vid behov. 
Processgruppen erbjuder nästa år besök på klinker för stöd i implementering. Vid dessa möten kommer 
patientföreträdare alltid att medverka. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Se ovan! 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Se ovan! 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Hemsidans utformning kommer att ändras i grunden, och för det arbetet behövs i övergångsfasen 
utvecklingsstöd. Därefter kommer driften av hemsidan inte att påkalla ökat stöd. 
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Cervixcancerprevention 
Björn Strander 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Se bilaga Avrapportering plan RCCVäst 130919 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Se bilaga Avrapportering plan RCCVäst 130919 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Se bilaga Avrapportering plan RCCVäst 130919 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Starka forskningsinsatser och starka forskningsplaner redan nu 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Implementering av PREM-enkät. Påbörja motsvarande arbete för dysplasivården, men vi orkar nog inte 
det inom närmaste tiden 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Ej aktuellt 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Ej aktuellt 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Stärka den nationella utvecklingen av Cytburken. Stärka vissa kanslifunktioner, personellt och med 
avseende på it-baserade verktyg (videokonferenser, kalenderfuntkioner, support för arbetsbesparande 
funktioner inom Officepaket mm).  
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PG= 
På 
gång 
K= 
klart 

Planer Västra Sverige Cervixscreening 2013 - 2014 

 Övergripande  131128 
PG Nytt vårdprogram för screening och 

dysplasi 2013 
Fastställt av 
styr/processgrupp. Ska 
processas i regionen 
Förhandlingar pågår om 
detaljer 

Mia gör tidsplan 

 Organisation och administration   
K Ansvarfrågor fastställs i vp Ingår i förslaget till 

vårdprogram 
1a presentationen på detta 
möte 

 

 Mer formaliserade lokala 
vårdkedjegrupper 

 Förslag till styrgruppen om 
definiera sammankallande 
och skicka in 
mötesanteckningar. 
RCC skapar gemensam 
digital arbetsyta där dessa 
läggs 

K Tydligare fördelning vem som 
ansvarar för information till 
kvinnor/pat om avvikande prover 

  

K Mer samordnad 
hysterektomigallring med tydligare 
ansvarsfördelning 

 Reglerat i vp 

PG Remiss/svarssystem ger säkrare 
journalföring 

  

    
 Deltagande   
 Analysera deltagande efter inbjudan 

– åldersstratifiera, se över data per 
mottagning och kommun 

  

 Utvärdera öppethållande kvällstid 
och helg 

 Mia kontaktar bm-
utbildningen om lämpligt 
examensprojekt 

K Förstagångsinbjudna – test ”delad 
inbjudan” /förbrev – dvs 
informationsbrev riktat till unga 
förstagångsinbjudna någon månad 
före inbjudan.  

 Konceptet ingår i det 
nationella kallelseprojektet 

PG Halland inför ROCK-it 
kallelsesystem. Återgå till enkel 
ombokning 

  

K Nytt vp Kroniska uteblivare:    
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telefonsamtal och HPV-hemtest vid 
ett enstaka tillfälle 

PG Utvärdering av ScreenFee- studien – 
Vilken betydelse har avgiften för 
deltagande  

  

K Uppföljning av Ta med en vän-
projektet.  Cellprovsvecka (v20)  

  

PG Projekt kombinera 
mammografi/cytologprov 

 Utfört. Mia skriver rapport. 

    
 Provtagning   
PG Införa provtagarkoder (HSA-id-

kod) i hela västra Sverige (Kräver 
IT-stöd) 

 IT-stödet utvecklas 

 Fokusgrupp skickliga provtagare –    
 Ta fram vilka mottagningar som har 

ett särskilt utbildningsbehov – kan 
vara någon enskild provtagare  

 Mia skriver brev till 
verksamhetscheferna  

 Laboratoriearbete   
 Fortsatta samtal med SU om 

ledtider 
  

 Samtal med beställarorganisationen 
om prisavdrag vid långa ledtider? 

  

PG Utvecklingsarbete kring spretighet i 
diagnostik 

  

 HPV-triage   
PG HPV-data inkluderas från hela 

området 
  

PG Utvärdering – är upprepat cellprov 
nödvändigt för HPV-neg 

  

 Kolposkopisk utredning   
K Fortlöpande data 2013   
K Kolpokurs 2013   
 Återkoppling Swede-score - PAD  Hur mycket SwedScoredata 

läggs in i Cytburken? 
 Webb-baserad utbildning?   
 Direktkontakt med mottagningar 

som avviker nedåt 
 Björn skriver brev 

 Behandling   
 Direktkontakt med mottagningar 

som avviker nedåt 
 Björn skriver brev 

 Uppföljning efter behandling   
K Vp förenklar uppföljning på 

mottagning 
 Ingår i vp 

K Förlängning av kontrollfil, livslångt  Ingår i vp 
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Cervixcancer 
Marie Swahn, Pär Hellberg 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Vi ser det som angeläget att verka för förbättrad  service från röntgen och patologen där det på olika 
ställen i regionen fungerar olika bra på samma sätt som det är viktigt att inte väntetiderna för operation 
eller strålbehandling blir alltför långa. 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Fortsatt verka för att det finns resurser enligt ovan. Verka för att det finns rätt antal personer med god 
utbildning som utför operation respektive strålbehandling. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Detta är en gemensam fråga för gyncancer processerna men utbildning av kollegor i regionen och 
centralt är av stor vikt. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Shape studien enligt punkt 7 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Patienter kommer att inbjudas att deltaga i vårdprogramsarbetet såväl regionalt som nationellt. 
Arbetet med nationella riktlinjer för cervixcancer kommer att starta 2014 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Utbildning sker av intresserade sköterskor och planen är att det ska finnas kontaktsköterskor på alla 
enheter på såväl kvinnoklinikerna som på Jubileumskliniken. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
En genomgång av individuella vårdplaner inom andra processer har startat. Detta för att ta lärdom av 
vad som redan eventuellt är infört och sedan kunna införa individuella vårdplaner inom våra 
gynekologiska processer 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Ett mycket spännande samarbete inleds i januari 2014 mellan en grupp ifrån Chalmers och de 
gynekologiska/onkologiska processägarna. Syftet är en total genomlysning av de ledtider som kan 
erhållas via INCA. Orsaker till förändring, processernas stabilitet m.m. Här kan RCC stödja. 
Fortsatt stöd och hjälp vid ekonomiska analyser och genomgångar, vilket under året varit till stor hjälp 
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CNS-tumörer (primära intrakraniella  
och intraspinala tumörer) 
Marie Sjögren 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
• Uppföljning av den nya rutinen för att förbättra ledtiden op-datum till start av strålbehandling 
• Uppföljning kontaktsjuksköterskefunktion samt övriga kvalitetsparametrar 
• Uppdatering av vårdprogrammet (från 2012) skall göras i slutet av 2014.  
• Införa hållbara rutiner för den nya uppföljningsblanketten till kvalitetsregistret 
• Definiera nya delprojekt utifrån tidigare processkartläggning.  

 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Se ovan. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Se ovan. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
• Underlätta pågående forskningsprojekt (vilket redan görs tex via MDT-konferensen).  
• Ökat deltagande i kliniska studier.  

 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
• Fortsatt samarbete med patientföreningen. 

 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Se punkt 5. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
• Fortsatt arbete med kvalitetsregistret. Vid behov hjälp att ta ut data och åskådliggöra på lämpligt 

sätt.  
• Fortsatt hjälp att lösa logistik kring möten, möteslokaler mm.  
• Processägarmöten ett par gånger per år med möjlighet att lära av varandra och få input i olika 

fokusfrågor.  
• Tillgång till stöd från CHI vid behov (har varit till stor hjälp under processkartläggningen i våras) 

samt ev andra stödfunktioner. 
• Förbättra och uppdatera hemsidan. Informationen där är i nuläget till stor del inaktuell och 

behöver kompletteras.  
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CUP/Okänd primärtumör 
Gunnar Lengstrand 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 

1. Fortsatt arbete enligt planen ovan. Förhoppningsvis är den nya medicinska riktlinjen antagen och 
planen är då att med detta i bakfickan resa runt i regionen och träffa sjukhusledningarna på de 
olika sjukhusen för att diskutera hur detta skall kunna genomföras. Även fortsatt arbete inom 
processgruppen för att den vägen förankra förändringsarbetet.  
Planerar också att komma igång med en MDT-konfernens så snart som möjligt. 

2. Förhoppningen är att en förbättrad struktur kring omhändertagandet av CUP-patienterna i sig 
leder till en förbättrad medicinsk kvalitet 

3. Fortsätta föreläsa för olika kliniker i regionen kring vad CUP är och hur vi rekommenderar att 
patienterna utreds och handläggs 

4. – 
5. Försök har gjorts att rekrytera patient/anhörigrepresentant till gruppen men har inte lyckats. Ev 

kommer vi att engagera en patientrepresentant från någon annan tumörgrupp för att åtminstone 
få med det perspektivet. 

6. Den planerade strukturförändringen bygger i hög grad på en fungerande kontaktssk i varje lokalt 
CUP-team.  

7. Angående individuella vårdplaner har detta ännu ej varit uppe till diskussion i gruppen 
 
RCC utvecklingsstöd 
Viktigt med fortsatt stöd från RCC för att kunna genomföra ovanstående strukturförändring. Viktigt att 
det finns erfarenhet med av förändringsarbete och vilka vägar man skall gå för att kunna nå fram till en 
förändring. Den viktigaste faktorn är dock att kunna ägna tid åt arbetet. Kommer säkert att behöva stöd 
i samband med möten i vår med sjukhusledningarna angående vilka personer som jag skall kontakta 
med mera. 
Hjälp med samordning och arrangemang av MDT för att få till detta på bästa vis. 
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Endokrina buktumörer och buksarkom 
Bo Wängberg 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
Ett dominerande problem är väntetider till terapibeslut och terapistart men också till uppföljande 
kontroller. Orsaken är ofta bristande diagnostisk kapacitet vad gäller radiologi, nuklearmedicin och 
histopatologi. Brist på vårdplatser, återbesökstider och operationsutrymme bidrar till att väntetiderna på 
flera nivåer för närvarande är oacceptabla. 
Förhoppningsvis kan översyn av processerna utnyttja tillgängliga resurser på ett bättre sätt. 
Ett annat problem är att de flesta patienter hänvisas till Göteborg för diagnostik, behandling och 
uppföljning. Med fortbildning, uppdaterade vårdprogram och tydlig nivåstruktur är målet att fler 
patienter skall kunna få delar av sitt omhändertagande på hemorten. 
 
Kontaktsjuksköterskefunktionen är central för en god vård av patienter med ovanliga sjukdomar. Vi 
avser att driva denna fråga i första hand på Sahlgrenska sjukhuset men också vid andra enheter i 
regionen. 
 
En formalisering av de individuella vårdplanerna har ett stort värde och målet är att detta skall vara 
infört för dessa patienter under 2014. 
 
Under 2014 kommer en serie diskussions/planeringsmöten med övriga sjukhus i regionen att äga rum. 
Motsvarande aktiviteter riktade mot primärvården kan bli aktuella i ett senare skede. Som ovan nämnts 
är möte med patienter/anhöriga inplanerat under våren 2014. För dessa aktiviteter kan det finnas behov 
av stöd från RCC. 
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Esofaguscancer 
Ulrika Smedh  
	  
Planerade aktiviteter under 2014 
 
1. Fortsatta dialogmöten:  

- Halland, NÄL, Alingsås och Östra sjukhuset (fokus på utredning/staging-processen,  ledtider 
och samverkan. Lokal dialog KSSK.)  
- Områdeschefer SU (radiologi, kirurgi onkologi och ANOPIVA): peri-operativa  processen, 
kompetensförsörjning.  

2. Projekt med förbättrad peri-operativ process under 2014. Uppföljning och återkoppling av  
ledtider. Införande av PET-CT enligt nationella riktlinjer. Skapande av regionala riktlinjer-  
”regionalt vårdprogram”- med konsekvensanalys. 

 
3. Detta är i en inledande utvärderingsfas. 
4. Sker i dialog med verksamheterna och akademin. Revision av kvalitetsregister.  
5. Projekt för ökad patientmedverkan -via omvårdnadsnätverk. 
6. Inga planer finns för att öka antalet KSSK i sig. Arbetet inriktas på att verka för att tillgången 
anpassas till behovet, att funktionen är accepterad i verksamheten och en del av rutin och att KSSK har 
rätt kompetens.  
7. Individuell vårdplan till patienten utvecklas i informationspaket som införs 2014. 
 
 
Regionalt cancercentrum utvecklingsstöd: 
Verka för att processägaren adjungeras i beslutande organ.  
Fortsätta verka för nätverksarbete.   
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Huvud- och halscancer  
Martin Beran, Jan Nyman 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Processens övergripande mål är att förkorta ledtiderna och på så sätt förbättra omhändertagande och på 
sikt även resultatet av given behandling. Vi behöver nu vara mer tydliga vad som behöver göras för att 
förbättra vårdprocessen på respektive klinik och ställa krav på att det genomförs.  
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Tidig diagnos och behandling bör förbättra behandlingsresultatet. När det gäller den medicinska 
kvaliteten arbetar vi med att ta fram ett nationellt vårdprogram som blir ett underlag för nationella 
studier där man ställer olika behandlingsmetoder mot varandra.  
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Utbildning för ÖNH-läkare behöver genomföras hur man bedömer och utreder patienter med tumörer. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Vi har fått allt fler förfrågningar om tillgång till data från vårt kvalitetsregister för forskning. Ökning 
avseende forskning inom vårt område kommer i huvudsak att ske nationellt och bl. a. initieras från 
styrgruppen för SweHNCR.   
En större nationell randomiserad fas-III studie angående onkologisk behandling startar i november 
2013 och beräknas pågå i flera år, ARTSCAN III studien. Veckovis cisplatin jämförs med veckovis 
cetuximab samt modern strålbehandling för patienter med stadium III-IV. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Patientförträdare medverkar regionalt i vårdprocessgruppen och nationellt i styrgrupp och 
vårdprogramsgrupp. Det viktigt att aktiv involvera patientföreträdarna i vår möten. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Större tydlighet från oss att denna funktion är ett krav för en god cancervård. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Vi skall bilda ett nätverk för kontaktsköterskorna på våra kliniker. De kommer att få i uppdrag att 
utveckla en anpassa vårdplan för vår patientgrupp. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Vårt stödteam fungerar mycket bra men vi ser att de är hårt belastade. Det är t.ex. svårt att planera in 
mötestider då de oftast är fullbokade.  
Inför det fortsatta arbetet med vårdprogrammet kommer vi att ha ett ökat behov av både samordnare 
och statistiker.  
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Kolorektalcancer  
Susanne Ottosson och Stefan Skullman 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Fortsatt förbättring av lokal MDT på en del sjukhus, fortsatt arbete med ledtider, standardisering, 
nivåstrukturering. Allt detta ger små men betydelsefulla förbättringar. Den stora förbättringspotentialen 
på långtidsöverlevnad ligger i införande av screening.  
Fortsatt utbyggnad av laparoskopin på de sjukhus som idag saknar det.  
Regional översyn av onkologtillgången och den palliativa vården som idag är ojämnlik regionalt. 
Uppföljning av hur man når målen i de nationella riktlinjerna på lokal nivå.  
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat? 
Se punkt 1 ovan. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Två regionala utbildnings och uppföljningsdagar under 2014. Uppföljande dialogmöten på alla 
sjukhusen. Regionalt möte om cancer i Hindås hösten 2014. Utbildning i laparoskopi ffa från NU och 
Skövde till de sjukhus som saknar denna kompetens.  
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Bevaka aktuell forskning inom registret. Bygga vidare på olika delprojekt som finns i regionen. 
Kontaktnätet i regionen finns  Samordnare för vår regionala forskning är Karl Kodeda.  
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Här måste vi få hjälp av våra patientföreningar RMT och ILCO. Första steget att ha en representant i 
vårdprogramgruppen är klart. Med hjälp av vederbörande få in patienter även lokalt.  
På sikt måste PROM o PREM-frågor in i registret.  
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
En lokal utbildning av kssk pågår i regionen. Ser det som viktigt i 2014 års dialogmöten att vi även tar 
med chefer på lägre nivå än verksamhetschef. Ofta bromsas kssk arbete av lokala sköterskechefer.  
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Avvakta resultatet av Frida Smiths studie och därefter agera efter hennes resultat. 
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Vi kommer att behöva hjälp med att skriva regional anpassning till det nationella vårdprogrammet som 
kommer under 2014.        
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Kolorektalcancerscreening 
Andreas Pischel 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
• Start av studien i februari 2014. 
• Fortsatt behov att säkerställa att inte väntelistor byggs upp igen. 
• Undvika undanträngningseffekter av befintliga verksamheten genom utökat uppdrag av 

screening. 
• Fortsatt kvalitetsarbete: Etablering av ett journalsystem som tillåter adekvat dokumentation och 

uppföljning samt kvalitetsutveckling.  
• Nivåstrukturering av endoskopiverksamheten enligt europeiska riktlinjer. 

 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
(regionala skillnader, väntetider, införande nya metoder, lokalt och regionalt, ) 
Allra högst prioritet har behovet av installering av ett regiongemensamt journalföringssystem (t.ex 
Endo-Base) som finns redan etablerat på SÄS endoskopienhet och inom NU-sjukvården (dock inte på 
endoskopin). Systemet bör omgående introduceras på alla endoskopienheter i regionen för att 
möjliggöra deltagning i regionala och lokala MDT och för kvalitetsutveckling och standardisering av 
verksamheten i regionen. 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Etablering av Endobase som journalföringssystem är en förutsättning för detta arbete. 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Ett regiongemensamt beslut om en utvecklingsplan och införandeplan av skopernade- SSK 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
SCREESCO är en forskningsstudie. 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
SCREESCO innefattar en patientupplevelsedel. 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Kontakt-SSK för CRC- screening är under etablering. 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Inga sådana planer i nuvarande situation. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Fortsatt arbete med utbildning och politisk uppdragsdefiniering av införande av skoperande- SSK i 
regionen. 
Oberoende kartläggning av endoskopienheternas resursförsörjning. 
Fortsatt arbete för ett klart politisk uppdrag till införande och sedan ett omgående införande av ett 
regiongemensamt journalföringssystem av endoskopier. 
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Leukemi 
Hege Garelius 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Vi har i de åren som har gått lagt en del kraft på att bättra täckningsgraderna i regionen, och det har vi i 
en viss mån lyckats med. Här gäller det att fortsätta med inrapporteringen på samma nivå som tidigare. 
På Sahlgrenska efterlyser jag en administratör som kan göra huvudarbetet för mig, i nuläget ligger 
inrapporteringen på forskningssk och på mig, och forkningssk hinner inte med. Jag tror en 
läkarsekreterare kunde gjort jobbet lika bra. Vi har inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att få 
detta till som jag ser det.  
I 2014 kommer jag att ta fram ledtiderna för första gången, då har vi haft ett år på oss att samla in detta 
material. Då vill vi se om det finns regionala skillnader som vi bör ta tag i och jobba mer med. 
Vi kommer att arbeta mer för att få in material till den nya MDS-biobanken, här har i fått pengar 
centralt som kan användas till att en ssk åker till regionens sjukhus och informerar.  
Vi har sagt att vi är intresserade av att komma med i närståendestudien, så nu gäller det att hitta 
lämpliga patientter.Närstående studien?  
Våra diagnosticerande kollegor har sett att benmärgsutstryken som görs av undersköterskorna på 
Sahlgrenska generellt är av mycket bättre kvalitet än de utstryk man får in från regionen. Stefan 
Jacobsson önskar därför att skicka en av våra undersköterskor på en liten turné i regionen för att visa 
hur man gör utstryk.  
(regionala skillnader, väntetider, införande nya metoder, lokalt och regionalt, ) 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Uppdatering av nordiska riktlinjer för MDS kommer att starta i november 2013. Undersöka hur det har 
gått med vissa kvalitetsindiktatorer. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Vi är igång med ett större forskningsprojekt på sekundär AML , där blodcancerregistren är en 
förutsättning för inhämtning av data. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Vi har börjat få erfarenhet med att ha patienter med i samarbetsgrupper. Vi kommer att flagga för detta 
nationellt också, i arbetet med att uppdatera vårdprogram. Vi har haft en patientrepresentant med i 
arbetet med AML-vårdprogrammet, och en patient är med i styrelsesgruppen för den nya MDS-
biobanken. Jag upplever inte att det är någon motständ med att få patienter med, men det innebär ett 
nytt förhållningssätt som det tar lite tid att komma in i. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Vi har inga planer med att utöka antal ssk, vi får inte resurser till det. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
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Enligt vår undervisningsansvariga sjuksköterksa Inger Andersson är individuella vårdplaner något man 
tycker är bra, men arbetet med att implementera det på hematologen har gått lite trögt. På 
lymfomteamet har man börjat, men inte på andra team. Vi får ta tag i detta.   
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
Jag är mycket tacksam över det stödet vi redan får från RCC, både vad gäller egen utbildning praktisk 
stöd. Jag har inga strålande nya ideer. 
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Lever- och gallvägscancer 
Magnus Rizell 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
• Utvecklade utdata från registret tex med pdf online dokument som kan spegla 

kvalitetsindikatorer. Möjlighet=intresse från huvudman och personal och förbättrar möjlighet till 
förbättringsarbete. 

• PROM, PREM  och omvårdnadsvariabler i registret. Planerar förnyat projekt våren 2014. 
• Klinikaktivitet på regionklinik, för att möjliggöra 4 steg som en återkommande aktivitet. 
• Klinikaktivitet för mindre värdeflödesanalys av vårdprocess med begränsat antal mätparametrar 

2014. 
• Snabbare inrapportering med högre täckningsgrad. Kliniker skall få besök/hjälp för att 

komplettera data från 2009. 
• Förnyat inrapportörsmöte april 2014 
• Extern validering av registret- projekt våren 2014. 
• Bättre standardiserad utredning kan möjliggöra att utredningstid kortas. Pakkeförlöp i Danmark 

medför att ca 90% rapporteras ha ett behandlingsbeslut inom en vecka. 
• Förbättrad följsamhet till VP för HCC bla avseende surveillance. Regionmöte planeras. 

Samverkan med sektorsråd medicin, infektion och kirurgi i samband med att VP skall till PPR i 
feb. 

 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
• Vårdprogramarbeten= ökad standardisering 
• Nationell behandlingskonferens för gallvägscancer. 
• Fortsatt arbete med regional och nationell omvårdnadsgrupp 
• 2014 sannolikt första år då överlevnad kommer att redovisas på kliniknivå. 
• Ökad andel patienter som ingår i studier. 
• Teknikutveckling med ökad andel operativa ingrepp som görs mha minimalinvasiva ingrepp. 
• Samverkan med skandinaviska register för utveckling och ytterligare forskning. 

 
2. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 

identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Projektanställning för PROM, PREM. Processägaren kommer att gå upp 10% i arbetstid. 
Kommer att ställas stora krav på RCC, med stort behov av statistiker och 
konstruktörskompetens. I övr se punkter ovan, som ju innefattar lokal, regional och nationell 
kunskapsöverföring. För VP arbete söker vi också samverkan med HTA centrum. Vi 
undersöker möjlighet till doktorandprojekt via CHI. 

 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Att registret används i forskning bla. Planeras just nu en randomiserad skandinavisk kirurgisk 
resektionsstudie, där vi helst vill möjliggöra att studien görs som en registerbaserad studie. 
Vi har också startat sammankomster för forskning inom området, med regelbundna träffar. 
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5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
4 steg lokalt. 
Regionalt planerar vi ingen aktivitet, men under 2014 kommer fokus att ligga på att få en bra 
patientmedverkan under utvecklingen av det nya VP för gallvägscancer som skall tas fram. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Samtal med verksamheterna, men primärt planeras ej ökat antal kssk, men tydligare arbetsbeskrivning 
samt större fokus på detta uppdrag. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Hoppas på att i projektform få arbeta med detta mha ssk under första halvåret. Bedömer att det bör 
kunna skapa mervärde för klinikerna om vi kan utveckla modell för att använda registret som bas för 
att skapa vårdplan. 
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
RCC är en förutsättning för alla dessa projekt!  
RCC kan bli tydligare på att ställa fokuserade krav/mål på processerna och regionen. 
RCC kan införa utvecklinssamtal med processägarna, kopplade till möjlighet till kompetensutveckling 
tex genom kurser CHI eller andra kompetensutvecklare. Mål bör vara att varje processägare skall kunna 
genomföra ett publicerbart arbete avseende tex aktionsforskning. 
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Lungcancer 
Bengt Bergman, Jan Nyman 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
En regional tillämning på det nationella vårdprogrammet planeras under våren. 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Att fortsätta arbetet med kortare ledtider och att välja rätt utredningsväg från början.  
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Bokningsbara utredningstider som beskrivits ovan är en viktig start, samt inrättande av 
koordinatorer/kontaktsjuksköterskor på alla utredningsenheter som ansvarar förbokning av 
utredningsmoment, information till patienter, samt bevakning/uppföljning av utredningsresultat. 
Ständig mätning och kontroll av ledtider samt ett mer aktivt arbete med data från lungcancerregistret 
som är under utveckling och blir alltmer användbart för att mäta resultaten. Fyra olika indikatorer 
kommer särskilt att följas. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Genom att använda den nationella planeringsgruppen för lungcancer och forskningsinitiativ som där 
diskuteras och startas. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Patientmedverkan är nu introducerad och detta kommer fortsätta i det kommande arbetet. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
I kommande dialogmöten med de olika enheterna. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Nätverksgruppen för kontaktsjuksköterskorna har en viktig uppgift här. 
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
Hjälpa till med infrastrukturen för MDT regionalt med vettiga och fungerande lokal- och 
tekniklösningar. 
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Lymfom/KLL  
Herman Nilsson-Ehle 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Kvalitetsregistrets indata måste förbättras både vad gäller täckningsgrader och behandlings/ 
uppföljningsblanketter. Möjligheterna att föra över data från Melior till INCA skulle vara ett viktigt steg 
på vägen. Meliorjournalen kommer i en ny version med (i Göteborg) gemensam databas; labdata-
systemet är också på väg mot en regionalisering inkl primärvården. Med bättre täckningsgrad i registren 
inkl behandling/respons och uppföljning ökar möjligheterna att använda kvalitetsregistret både för 
processutveckling och uppföljning av utfall. Detta blir viktigt både ur ett regionalt perspektiv och i 
nationellt samarbete med andra regioner.  
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
Sahlgrenska har en tydlig roll som motor i dessa delar, fr.a. genom att bedriva och delta i kliniska studier 
inkl läkemedelsprövningar.  Andelen patienter vars primärbehandling ingår i denna typ av FoU-projekt 
har ökat på Sahlgrenska men är totalt sett för låg. Genom samarbete med SFH, inte minst i kontakterna 
med NAC, är målet att bidra till en snabbare process från studieläkemedel till patientanvändning. Detta 
arbete är i sin linda. KLL kan diagnosticeras med endast blodprov, vilket sker på lab för klinisk kemi. 
Detta har inte alltid inneburit en canceranmälan, vilket medför en osäkerhet om incidens/prevalens. 
Diagnostiken av KLL kommer därmed att ses över.  
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Se ovan beträffande kompetensförsörjning. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Genom att samarbeta med laboratoriemedicin (patologi, klinisk kemi, genetik) samt peka på 
möjligheterna med kvalitetsregisterdata. Identifiera handledare och underlätta projekt för att uppnå 
docentur för de som är disputerade. Engagera ”yngre” kollegor och sjuksköterskor i forskarutbildning.   
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Se ovan om patientmedverkan. Först och främst arbeta vidare med aktuella förbättringsprojekt men 
också rekrytera nya patientrepresentanter för kommande förbättringsprojekt. Utveckla begreppet 
aktionsforskning.   
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Vi har ännu inte gjort   
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Vi planerar att starta detta arbete under 2014. Det som behöver lösas är t.ex. vad den skall innehålla, var 
den dokumenteras/arkiveras, under vilka former den justeras och skrives ut.   
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Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
• Kvalitetsregister: Vi har som processägare genom rundresor/turneer och genom återkoppling 

av registerdata försökt koppla tillbaka till linjeorganisationen men det behövs stöd för att lokalt 
avsätta de resurser som krävs för att det skall fungera i vardagen. Detta påbud bör komma direkt 
till verksamhetschefer/motsvarande.  

• Koppling mellan Melior och INCA, dvs i praktiken både canceranmälan och kvalitetsregister. 
Här skulle behövas ett regionalt forum på IT-nivå för att få detta att fungera. Vi vet redan genom 
pilotförsök att det går att föra över lab-data från Melior till INCA men vi måste få till en IT-
lösning för resten också. Förslag: IT-ansvariga för LabBest/CR och regional beslutsfattare för 
Melior. 

• Kompetensförsörjning: etablera kontakter med rätt regional HR-instans för att få fram en 
prognos på det verkliga behovet av specialister samt en plan för att rekrytera  

• Aktionsforskning: skulle behöva lära mer om detta, inte minst för att kunna inkludera PROM 
som kvalitetsindikator.  

• Nationell samordning: skulle vara hjälpt av en bild över motsvarande processarbete i de övriga 
regionerna.   
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Myelom 
Cecilie Blimark 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
V 9: Turné med de 2 andra hemaprocessägarna till sjukvårdsenheterna i regionen. 
Sätta målnivåer för alla kvalitetsindikatorer med reg. VPG myelom. 
Delta i RCCs samordning av uppgraderade Nationella riktlinjer för pl.cell sjukdomar 2014. 
Färdigställa regional konsekvensbeskrivning. 
Bjuda in patientrepresentant till regional VPG-grupp. 
Skapa en referensgrupp av patienter till hematologiprocessen Sahlgrenska (patientönskemål). 
Slutföra lokal myelomprocess Sahlgrenska med mål att kvalitetssäkra verksamheten (PM, utbildn). 
Slutföra Patientsamverkansprojekt hematologi. 
Delta i närståendestudien som drivs från RCC. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Genom att informera om den forskning som bedrivs i regionen på regionmöten och i Hematologinytt 
hoppas vi inspirera till fortsatt forskning i regionen.  
I nationell styrgrupp för blodcancerregistren bereds nu frågan om man kan skriva en generisk 
etikansökansmall som kan ligga till grund vid ansökningar till etik-kommittén vid egen forskning. 
Genom att sprida stadgar för uttag av registren hoppas vi att kunna sänka trösklar för forskning. Jag har 
lyft frågan till RCC centralt och BCR centralt och även huvudmannen om hur finansiering av 
kvalitetsäkringsforskning som ingår i uppdraget registerhållare eller processägare skall finansieras. Tills 
nu har bara RCC Väst tagit på sig att finansiera utgifter i samband med abstracts, artiklar och posters 
som har en huvudman som RCC eller Myelomregistret och som inte ingår i ”egen” finansierad 
forskning. Frågan behöver dock klargöras. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Lokalt: vg se pkt 2 
Regionalt: På regionmöte 21/11 kommer hemaprocessägarna informera om Sahlgrenskas arbete med 
patientmedverkan. Genom detta och en turné till våren hoppas vi kunna inspirera till lokala liknande 
processer där det behövs. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Önskemål finns bland ssk att gå kontaktssk utbildningen. Återstår att se om man får beviljat från 
ledningen. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Vg se pkt 2 
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Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
 
Eget lärande:  
• Projektledarutbildning via lärare på Chalmers 
• Ledarskapsutbildning 
• Forts utbildningar i epidemiologi och registerkunskap (behöver lång framförhållning för kurser av 

schematekniska orsaker) 
 
Nätverkande: 
• Mer kontakt med processägare i andra regioner (man behöver inte finna upp allt flera gånger) 
• Delta på stabsmöten i VGR/sektorsråd osv för att se hur region -och områdesbeslut fattas. 
• Kontinuerliga möten i hemaprocessen med de 2 andra processägarna 
• Besöka sjukhus utomlands eller i Sverige som har kommit längre i processarbete. 

 
Förslag på nya funktioner: 
Man behöver stärka vårt mandat och VGR visa att de menar allvar med att anställa oss genom någon 
slags anknytning till regionens administration. 
I andra regioner har man infört morötter och piskor för att t.ex höja täckningsgraden, om det nu är det 
man vill fokusera på. Jag upplever dock att regionledningen har alldeles för fluffiga mål och enkla 
lösningar (en timme till läkare på akuten är ett exempel).  
Vi processägare står närmre golvet och kan visa dem en mer nyanserad bild och ta fram 
kvalitetsindikatorer som är mer patient-kvalitetsrelevanta. 
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Njurcancer 
Sven Lundstam, (Karin Braide) 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
Det regionala vårdprogrammet skall implementeras. Dialogbessök ska göras vid de olika sjukhusen med 
målsättning att minska regionala skillnader i behandling och ledtider.  
 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
En föreslagen nivåstrukturering avseende kirurgisk behandling påbörjas under året men under 
kommande år bör ytterligare centralisering av kirurgin ske i samband med vidare utveckling av 
robotassisterad laparoskopisk njurcancerkirurgi och perkutana ablativa behandlingar av små 
njurtumörer.  
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Tillgång till statistiker vid RCC Stockholm har varit en begränsande faktor för studier på 
njurcancerregistret. Flera arbetsgrupper väntar på att komma igång med sina projekt. Möjligen kommer 
förhållandena att bättras något nu när ytterligare en ny statistiker  har anställts. Etiskt tillstånd har 
erhållits för samkörning med, slutenvårdsregistret,läkemedels- 
Registret och njurregistret. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
I samband genomförandet av ”patientdagboken”  kommer vi att försöka rekrytera patienter till 
vårdprogram/processgruppen.   
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
I det regionala vårdprogrammet har kontaktsjuksköterskornas arbetsuppgifter tydligt definierats. Detta 
kommer att användas vid dialogmöten vid de olika sjukhusen.  
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Kommer att påbörjas under 2014. 
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Är egentligen väldig nöjd med det stöd som vi hittills fått från RCC. I samband med att RCC 
expanderat och fått allt mer uppgifter synes handläggningstiderna möjligen blivit något längre. 
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Ovarialcancer/Äggstockscancer 
Pernilla Dahm Kähler, Marie Swahn 
 
Planerade aktiviteter 2014 

1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? 
Hur är de kopplade till processens övergripande mål? 

Uppföljning och arbete på följande: 
• Ledtiden från operation till start av adjuvant kemoterapi lokalt och regionalt 
• Kirurgisk radikalitet vid avancerad ovarialcancer lokalt och regionalt 
• Överlevnaden i ovarialcancer lokalt och regionalt 
• Implementering av de regionala medicinska riktlinjerna för epitelial ovarialcancer 
• Införandet av pelvin och paraaortal lymfkörtelutrymning vid utvalda fall av tidig ovarialcancer 

enligt nationella riktlinjer och VP 
• Uppföljning av införandet av angiogeneshämmare vid avancerade icke radikal opererade 

ovarialcancer patienter 
• Uppföljning av ansökande av ordnat införande av angiogeneshämmare på recidiv/återfall av 

ovarialcancer enligt särskilda kriterier 
• Komplikationsregistrering av ovarialcancer kirurgin 
• Nya regional medicinska riktlinjer enligt nationellt VP för icke-epitelial ovarialcancer 
• Revidering av det nationella VP för epitelial ovarialcancer 

 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  

• Fullfölja nivåstrukturering av de avancerade ovarialcancer patienterna och kirurgisk radikalitet 
som kan förbättra överlevnaden 

• Följa ledtiden operation till start av kemoterapi som kan förbättra överlevnaden 
• Fullfölja implementeringen av pelvin och paraaortal lymfkörtelutrymning på utvalda fall för att 

undvika eller behandla rätt patienter med adekvat adjuvant kemoterapi  
• Följa komplikationsregistrering via INCA 
• Följa implementeringen av kontaktsjuksköterskor på SU 
• Starta arbetet med ”individuell vårdplan” 

 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 

• Utbildningsdag för alla öppenvårdsgynekologer i regionen är inplanerad 31 januari, 2014 för att 
informera om de nya nationella och regionala riktlinjerna för bland annat ovarialcancer  

• Gynonkologisk Forum, utbildningsdag för alla läkare som handhar gynekologiska cancer 
patienter och däribland ovarialcancer är inplanerad till den 28 mars, 2014 

• Kompetensöverföring där en specialistläkare från SÄS skall tjänstgöra under 4 månader på KK 
SU/SS under 2014  

• ”Gyncancer process turne” september 2014 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 

• Medverka i studierna BIOMOVCA och PAPGENE 
• Registerforskning skulle vara önskvärt då vi har ett komplett regionalt ovarialcancer register 

sedan 2008 och det finns mängder av intressanta områden att belysa och närmare granska och 
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som är unikt både nationellt och internationellt.  Möjligen kan detta komma att bli verklighet 
under 2014, då vi har flera intresserade specialister som önskar forskningsarbete 

• Samarbetet med CHI skulle kunna leda till framtida flera multiprofessionella forskningsarbeten 
• Vi har erbjudit oss att vara med i pilotprojekt kring nationella undersökningar om 

PROM/PREM vid ovarialcancer och gynekologisk cancer 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 

• Planer finns att öka patient medverkan lokalt och kontakta den lokala gyncancer 
patientföreningen ”Ada och Beda” 

 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 

• Vi kommer förhoppningsvis att under 2014 ha kontaktsjuksköterskor för alla ovarialcancer 
patienter på majoriteten av enheterna i regionen 

 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 

• Vi skall påbörja detta arbete under 2014, men detta kräver en samordning med alla gyncancer 
diagnoser så att vårdplanerna blir kongruenta för alla diagnoser och förhoppningsvis för fler 
cancer diagnoser i VGR. 

 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Essentiellt för att fortsätta processarbetet är: 

• Stödperson från RCC med assistans med möten, data och information 
• Statistiker stöd är mycket viktigt för att ta fram data och analysera 
• INCA-monitor är helt essentiellt för ovarialcancerprocessen  
• Systemprogrammerare för INCA för att hjälpa till att förbättra gyncancer registret och de 

möjliga framtagna data 
• Forskningsstöd  
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Palliativ vård 
Elisabeth Löfdahl 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
• Vi planerar fortsatt enträget arbete med regionuppdraget, implementeringen av det regionala 

vårdprogrammet, ett fortsatt nära samarbete med palliativregistret för att så exakt som möjligt 
följa kvalitetsdata och ett fortsatt arbete i referensgruppen. 

• Under 2014 kommer två utbildningar i det ”Nödvändiga samtalet” att ges för läkare. 
• Fortsatta dialogutbildningar på vårdcentraler med distriktsläkare Edvin Berntsen och eventuellt 

ytterligare en kollega. 
• Undertecknad och delprocessledaren planerar att besöka övriga processer som så önskar för 

samtal kring förbättrad palliativ vård, speciella frågeställningar i olika diagnosgrupper och frågor 
om gränssnittet. 

 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat? 
Se ovan samt att utveckla samarbetet med palliativregistret vag gäller regelbundna uttag av data som 
sedan bearbetas av RCC och kommuniceras till vården för att stimulera kvalitetsutveckling. 
Lokala processledare på sjukhusen i palliativ vård vore bra. Där finns idag inga konkreta planer på att 
driva den frågan. 
Skapa ett regionalt palliativt kompetenscentrum 
Skapa ett regionalt palliativt råd med representanter från sjukhus, primärvård och kommun. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Särskild vikt behöver läggas på att arbeta fram ST-tjänster inom palliativ medicin. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Det är angeläget att starta en dialog med universitetsrepresentanter för att identifiera den forskning som 
görs, och hitta former för att utveckla, samverka och förstärka. 
Ett regionalt kompetenscentrum skulle spela stor roll i det avseendet. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Se ovan. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Antalet öppenvårds sköterskor i de palliativa vårdteamen bör öka.  
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Inga konkreta planer nu. 
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Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
 
• Ökat stöd och bollplank vid skrivande av olika dokument- regionuppdrag, 

konsekvensbeskrivningar och även vårdprogram. Det är svårt och tar lång tid för oss ovana. 
 

• En facilitator i kontakten med regional tjänstemän. Vem pratar jag med? Vem bör jag prata med? 
Vilken roll har egentligen den tjänstemannen osv. Vilken roll har jag som preocessägare i relation 
till andra regionala organ? 
 

• Ett mål kan också vara att närma sig linjen i diskussion kring prioritering, dimensionering etc. 
 

• En ökad, möjligen faciliterad dialog mellan oss olika processägare om våra processer, 
möjligheter till samverkan, erfarenheter mm. 
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Pancreascancer 
Svein-Olav Bratlie 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 

1. Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister. Arbete med att höja täckningsgrad i nationellt 
kvalitetsregister, även retrospektivt från och med 2011, för att  tillförlitliga registerdata skall 
kunna ge oss uppfattning om lokoregionala och nationella skillnader föreligger avseende ”Rätt till 
lika vård”. 
 

2. Processturné för kartläggning av stödbehov (från processen pancreascancers stödteam) i regionen 
avs inrapportering till register, etablering och fortbildning av kontaktsjuksköterskor. Utvärdering 
av MDT. 
 

3. Inrapporteringsmöte våren 2014 efter införandet av nya blanketter till nationellt  
kvalitetsregister.  
 

3. Se punkt 7. Forskning och innovation 
 

4. Inga konkreta planer, men deltagande i ”Närståendestudien” är aktuell  
 

5. Pågående kartläggning från omvårdnadsgrupp. Utvärderas efter ”Processturné”. 
 

6. Bör kunna utarbeta en regional ”Min vårdplan”, med möjlighet för lokal anpassning, under 2014. 
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Tyreoideacancer 
Svante Jansson 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Inför nästa år kommer fokus inom vårdprocessgruppen för tyreoidecancer vara att färdigställa den 
Regionala Medicinska Riktlinjen för tyreoideacancer samt få denna godkänd.  
 
2. Öka inrapporteringen och täckningsgraden i det Nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer från 
regionen. Når vi en mycket hög täckningsgrad kan vi därigenom få tillgång till kvalitetsdata för att 
utvärdera vårdprocessen. Om vi då kan upptäcka kvalitetsbrister och ojämnheter inom regionen har vi 
ett instrument för att vidta och rikta förbättringsinsatser där de behövs. 
 
3. Utbildningsinsatser riktade mot primärvården i enlighet med den tidigare planerade Regiondagern 
skall genomföras under våren 2014. Vi kommer att anstränga oss för att få bättre kontakt med 
primärvården både på ledningsnivå och på verksamhetsnivå. Detta ser vi i processgruppen som en 
viktig angelägenhet då primärvården måste få bättre klarhet om sin roll i omhändertagandet av patienter 
med tyreoidecancer.  Utbildningsaktiviteter är också angeläget för att öka kompetensförsörjningen 
inom regionen på radiologisk kompetens att utföra ultraljudsvägledd finnålsbiopsi för riktad cytologi av 
förändringar i tyreoidea. Detta kommer i de regionala medicinska riktlinjerna att vara ett grundläggande 
kvalitetskrav och en rutin inom diagnostik av knölar i tyreoidea i regionen.  
 
4. Vi behöver tillgång till regelbunden radiologisk kompetens för bedömning av bildmaterial i samband 
med de regionala MDT konferenserna. Detta saknas idag på grund av resursbrist. Det är angeläget att 
denna brist åtgärdas för att höja kvaliteten ytterligare i våra MDT konferenser. Kraven har framställt 
och kommer att upprepas mot verksamhetsledningen inom SU och sektorsrådet. Fortsatta diskussioner 
måste ske inom vårdprocessgruppen för att möta den hotande bristen på tyreoideakirurger i regionen. 
Ett första möte med ”endokrinkirurger i väst är planerat till Januari 2014. En fortsatt dialog med 
sektorsrådet i kirurgi för att ta fram en konkret handlingsplan är sannolikt också nödvändig.  
 
5. Fortsatt kartläggning av bakomliggande orsaker till den drastiskt ökande incidensen av tyreoidecancer 
vi sett under de senaste 10 års perioden vilken framförallt drabbat kvinnor. Tillgången till vår tidigare 
insamlade regionala cancerdatabas (sedan 2001) kan då vara mycket värdefull. Vi behöver här 
retrospektivt inventera hur diagnostiken skett för att utläsa om den ökande tillgången till modern 
bilddiagnostik lett till en ”vild screening” i regionen. Om så inte skett behöver vi samarbeta med 
epidemiologisk expertis samt möjligen miljöexpertis för att söka finna bakomliggande orsaksfaktorer. 
 
6. Patientmedverkan i processgruppen behöver utvecklas. Dialog med patientföreträdare bör ske för att 
få till stånd ett utvärderingsinstrument för att fånga upp patientperspektivet bättre. Hur detta 
instrument för att mäta PROMS/PREMS skall utformas bör processas ytterligare tillsammans med 
patientföreträdare. 
 
7. Kontaktsjuksköterskefunktionen behöver formaliseras och utvecklas så att den ingår som del i 
rutinomhändertagandet. Detta arbete skall fortsätta under 2014 och bli i enlighet med de instruktioner 
som finns i regionen för denna funktion.  
 
8. Arbete med att utveckla rutiner för utformning av individuell vårdplan skall påbörjas under 2014. 
Erfarenheter från andra vårdprocesser skall granskas och goda exempel utnyttjas som förebild.  
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RCCs utvecklingsstöd 
Vårdprocessgruppen och dess processägare är mycket nöjda med stödinsatserna vi får från stödteamet 
och RCCv i övrigt i vårt arbete.  
I de frågor vi upplever svårigheter att åtgärda kompetens- eller resursbrister möter vi stundtals 
svårigheter att komma vidare på verksamhetsnivå. Här finns ett behov av hjälp att lyfta dessa frågor till 
en högre regional nivå för att påtala och förhoppningsvis på ett mer kraftfullt sätt åtgärda problemen. 
Här ser vi en förhoppning att via RCC och dess ledning kunna lyfta frågor över det sedvanliga 
argumentet med bristande budgetresurser för att komma vidare med kvalitetsförbättrande åtgärder och 
satsningar. 
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Tidig upptäckt 
Marcela Ewing 
	  
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån processens nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring i vårdprocessen? Hur 
är de kopplade till processens övergripande mål? 
• Genomföra utbildningsinsatser för allmänläkare i VGR och Halland. Halland har hittils varit mest 

intresserade. 
• Gränsnittsdokument  primärvård/slutenvård-väntar på att bli behandlad av PPR och antagen 

som medicinsk riktlinje. 
• Skriftlig individuell vårdplan- testpilot i Melior 

 
2. Hur ser planerna ut för förbättra medicinsk kvalitet och behandlingsresultat?  
- Både utbildningen till allmänläkarna och gränssnittsdokumentet är några sätt att förbättra den 
medicinska kvalitén. I processen tidig upptäckt ingår inte behandlingsresultat, men upptäcks cancer 
tidigare har ju patienterna större chans att bli botade av given behandling. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning av processen för att nå 
identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Jag behöver hjälp och stöd av en utvecklingssköterska för att planera och genomföra större 
utbildningsaktiviteter för allmänläkare i regionen vad gäller tidig upptäckt av cancer. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Jag är antagen till forskarutbildningen på Sahlgrenska Akademin med projektet ”Tidig upptäckt av 
cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården”. Projektet har gått in i en aktivare fas 
och kommer att löpa under flera års tid. 
 
5. Hur ser planerna ut för att öka patientmedverkan i regionalt och lokalt arbete? 
Inte riktigt aktuellt i primärvården. 
 
6. Hur ser planerna ut för att öka antalet kssk lokalt? 
Ej aktuellt som jag ser det. 
 
7. Hur ser planerna ut för att arbeta med individuella vårdplaner till patienten? 
Jag och Christina Malmström har i uppdrag att arbeta med IVP. Vi har etablerat kontakt med person 
från Melior som hjälper oss att bygga en prototyp som ska testas på en kirurgavd i VGR. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Vilka insatser kan Regionalt cancercentrum göra för att stimulera/underlätta/förstärka det pågående arbetet (ditt eget 
lärande, nätverkande, förslag på nya funktioner/roller)? 
Jag önskar en utvecklingssjuksköterska som stöd med utbildningsverksamhet för allmän- 
läkare. 
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Ventrikelcancer 
Lars-Erik Hansson 
 
Planerade aktiviteter 2014 
• Under våren 2014 kommer dialogmöten att ske på NÄL (30.1), Skas, Alingsås och SU. 
• Under 2014 måste en kraftansträngning göras för att få NREV (Nationella Registret för Esofagus- 
och Ventrikelcancer) att fungera bättre i VG-region. Snabb och fullständig inrapportering samt 
kvalitetskontroll är en förutsättning för att det ska vara användbart i utvecklingen av kvalitet, ledtider 
etc. Som ett led i detta arbete behövs ett möte för inrapportörer till registret våren 2014. 
•  Vi planerar ett möte med vårdprogramgruppen för ventrikelcancer för att uppdatera det regionala 
vårdprogramet för ventrikelcancer vad gäller t.ex. onkologisk behandling och en del saker som saknas i 
det nationella vårdprogramet (t.ex. användning av laparoskopi i den preoperativa utredningen, HIPEC-
behandling). Vårdprogramgruppen kommer också att engageras i frågan om att skapa en regional 
utbildningsdag för esofagus- och ventrikelcancer. Preliminärt kommer vårdprogramgruppen att mötas 
9.5.  
• Fortsatta ansträngningar kommer att göras för att få igång en regional MDT-konferens för  
ventrikelcancer. Medverkan av radiolog saknas f.n. 
• Våren 2014  planeras arbetet med att införa individuella vårdplaner starta. 
Kontaktsjuksköterskegruppen engageras i detta arbete. 
• Ventrikelcancerprocessen med lokala processägare utgör ett nätverk som kan vara användbart för 
forskningsprojekt inom området. 
•  I samband med dialogmötena våren 2014 kommer tillgången på kontaktsköterskor att inventeras 
och behovet av ev. utökning att kartläggas. 
 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Det är av yttersta vikt att registerfunktionen (NREV) förstärks och kvalitetsäkras, då det fr.a. är utifrån 
registerdata man har möjlighet att bedöma var åtgärder bör sättas in för att förbättra ledtider, kvalitet 
etc. Det finns fortfarande ett behov av att klargöra processägarnas ansvar och befogenheter. 
	  



regionalt cancercentrum förbättrar regionens cancervård tillsammans med och för alla berörda;  
patienter, närstående och vårdgivare. tillsammans för patienten, hela vägen genom cancervården.
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