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Bröstcancer och mammografi 

Stödteam: Statistiker: Katrín Ásta Gunnarsdóttir, Kvalitetsregister: Elisabeth Kobb,  
Vårdutveckling: Anna-Karin Dahl 
	  
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter 
 
MÅL 
Utjämna olikheter i bröstcancervården genom lika arbetssätt  
Ex. Bröstcentrum i hela regionen. 
 
MÖTEN 
• Inrappotörs möten 2 ggr/år 
• VPG möten 2ggr/år 
• Omvårdnadsgruppsmöten 2 ggr/år 
• Väst Svenska Bröstcancermötet 2 sammanhängande dagar, värdskapet cirkulerar mellan de 

olika bröstenheterna i regionen. 
• RUMH möten 2 ggr/år (bytt namn till RKM-regionalt kvalitetsråd mammografi) 
• NAM möten 4 ggr per år samt telefonmöten och ett internat 
• Ökat deltagande projektet, möten och telefonmöten samt genomförda aktiviteter flera 

ggr/månad. 
• Styrgruppsmöte Kvalitetsregister Bröstcancer 2 ggr/år (adjungerad monitor) 
• Monitormöten 2 ggr/år samt telefonmöten 
• AU-möten 1 gång per år med årshjul utöver många AU möten kring vårdveckling . 
• Turnébesök i regionen. 

 
REGISTERARBETE 
• Regelbundna valideringar och efterforskningar i registret 1 gång per månad, samt kontakt 

med respektive klinik. 
• Bevakningsunderlag skickas ut i samband med kontakt med respektive klinik.  
• Datauttag till olika möten. 
• Leverans av täckningsgrader och andra data till styrgruppen för Nationellt kvalitetsregister 

för bröstcancer. 
• Datauttag till olika forskningsprojekt och externa förfrågningar, från INCA och/eller det 

regionala kvalitetsregister som fanns före INCA. Uttag som inte rör kvalitetsarbete på 
förfrågarens egna klinik stämt av med processägarna och följer krav om etikgodkännande 
m.m. 

• Regionalt upplägg av mallar och rapporter på INCA i viss mån. 
 
ATT GÖRA I PROCESSEN 
• Genomgång av blanketter med syfte att ”städa” i variablerna (pågår nationellt). 
• Stöd till Per Nyman regional registerhållare och regional representant i styrgruppen 

kvalitetsregister Bröstcancer. 
• Stöd till processägarna i dialog med verksamhetschefer och lokala procesledare då 

inrapportörernas tid för arbete med de olika blanketterna har minskat. 
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• Anordna en specifik vecka för turné per år, planeras till vecka 41 2014, där indikatorer och 
ledtider beslutade av nationella kvalitetsregisterstyrgruppen diskuteras genom tx INCA 
information, återrapportering på kliniknivå och utveckling/stöd i processen. 

• Planera in Stödteamsmöte 1 gång/ månad fom januari 2014 
• Planera utbildning för användare i INCA, gärna tillsammans med andra register. 

Förslagsvis kan detta göras återkommande under några år, samt evt. ett INCA körkort 
genom interaktiv web utbildning.  

• Finns behov av utbildning i enklare datauttag för monitorerna, gärna tillsammans med 
övriga monitorer på RCC. 

• Stödteamet vill ha en gemensam mail ex. bröstteamet@rccvast.se dit alla mail rörande 
process och kvalitetsregister kommer in. Även möjliget för utskick från denna adress 
behövs. 

•  Arbeta för en återkommande årlig utbildning om sjukdomen; tx nationellt för  
monitorerna av ordförande i styrgruppen och regionalt för inrapportörerna av regional 
registerhållare. 

• Kontatktsjusköterskefunktionen/Bröstsjuksköterska uppdrag och rolldefinition -
omvårdnadsgruppen. 

• Patientmedverkan i vårdprogramgruppen och omvårdnadsgruppen 2014. 
• Bröstcentrumbildning på SU/SS som föregångare för regionen. 
• Patientmedverkan i förbättringsarbete behöver förberedas under året.  
• Fortsatt samverkan med patientföreningarna genom information och lokala aktiviteter i 

föreningarna. 
• Planeringsmöte med processägarna ang. turné, patientinvolvering, inrapportörs-situationen 

mm inför 2014 samt att utöka AU möten rörande årshjul till vår och höst. 
• Ny regionalanpassning-implementering efter de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen 2013. 
• Revidering av mammografiriktlinjerna regionalt. 
• Utarbeta stöd i registerprocessen mammografi som startar 1 januari 2014 regionalt. En 

turné kommer också planers in i samband med uppstart.  
• Förstudie förändrat IT-stöd Torbjörn Eles samt stödteam och processägare mammografi. 
• Samverkan nationellt ang. kallelsesystem, kansli, uppbyggnad, enkel webtidombokning mm. 
• Nationellt arbete med ansökan om registeruppbyggnad utifrån regionens modell. 
• Fortsatt stöd för riktade insatser i Nordöstra stadsdelarna (”ökat deltagande i 

mammografi”) och samverkan med mammografileverantören för ökat deltagande med 
påminnelsebrev och andra ”events” under bla. bröstcancermånaden. 

 
 
2. Resultat av arbetet 
 
GJORT 

• SU/SS har fått i gång inrapportering av blanketten för post-operativ adjuvant  
behandling, detta med stöd från onkologen.  

• Skövdes inrapportör har fått extra tid avsatt för att tömma klinikens inkorg. 
• Bröstboken och uppföljningsrutin används nu i hela regionen. 
• Uppslutning till Västsvenska bröstcancerdagarna har ökat sedan RCC ansvarat för 

upplägg och organisation tillsammans med aktuell värdklinik och processägarna. Nu har 
ingen behövt vara beroende av läkemedelsföretag men dessa har varit välkomna att delta 
utan utställning. 

• Besök på bröstenheterna i regionen. 
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• En ny processägare och en ny regionalregisterhållare har tillkommit. I samband med detta 
byte av personer har inte processen drivits så hårt under hösten. 

 
3. Arbetsfördelning 
Rollfördelningen stödteamet är tydlig. Vi kommer arbeta vidare med att göra varandra mer 
delaktiga i de olika delarna som krävs för processens framgång. I stödteamet önskar vi åka iväg 
till ex. St Gallen för att få ny input kring bröstcancerprocessen. Viktigt är också att statistiker, 
monitor och utveckling-processstöd ges utrymme till att arbeta mer aktivt med processen då det 
nu tillkommit ny processägare och registerhållare samt att det skall starta ett nytt kvalitetsregister i 
mammografi. 
 
4. Forskning och Innovation 
Fortsatt stöd kommer ges vid förfrågan om data ur registret och/eller som 
patientmedverkansprojekt.  
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Cervixcancerprevention 
Stödteam: Vårdutveckling: Mia Westlund 
 
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter under året 
 
MÖTEN 
• Lokala möten: Vårdkedjemöten Gbg (M+B) Halmstad (B) 
• Regionala möten: Nya förordnanden styrgrupp – möte 2ggr/år 
• Nationella Möten:  NACx möten ca en gång i månaden, + work shop 

 
UTBILDNINGAR 
• Presentation av Ta med en vän – projektet , i  ”Kvinnor leder vården” Linköping.  
• Planering och genomförande av SFOG-kurs 3 dgr kolposkopi för gynekologer 
• Kursen har även filmats för kommande planerade webkurser 
• Arrangör av kolposkopistseminarium, heldag kolposkopister och gyn.barnmorskor. 
• Utbildning doulor HPV – vaccnation, cxcaprev 
• Utbildning provtagning/provöverföring :Bmm Alingsås, Tranemo,Uricehamn,  
• Regional behandlingsenhet Gbg, Sexualmedicinskt centrum, privata gynekologer, UM 
• Introduktion av cytburksarbete   för nya landsting/landstingsadministratörer  i Sydöstra 

sjukvårdsregionen  
• SFI information heldag för 6 grupper i syfte att få underlag för att utveckla ett 

informationsmaterial på lätt svenska 
 
KVALITETSREGISTER 
• Statistikmodul lanserad i Cytburken.se 
• VGR/Halland Kvalitetsrapportsammanställning, tryck utskick 
• VGR Ny rutin gallring av hysterektomerade GynOpregistret  
• VGR Ny blankett bm hysterektomi förfrågan 
• Nya kvalitetsindikatorer, HPV-data 
• Deltagit i Kvalitetsregisterkonferensen i Sthlm för NKCx 
• Presenterat Cytburken på Barnmorskeförbundets konferens i reproduktiv hälsa  

 
REGIONALA RIKTLINJER 
• Vårdprogram Screening - snart klart 
• Vårdprogram Dysplasi – snart klart 

 
ÖKAT DELTAGANDE 
• Planering och genomförande av fortsättningen  till ”Ta med en vän”-projektet – 

”Cellprovsveckan” vecka 20.  
• För NKCx räkning tagit fram bemötandeenkät cellprovscreening .  
• Pilot 6 BMM i Sverige, varav 2 i VGR. Test av enkäten via läsplatta, web och pappersenkät.  
• SKL Nationellt arbete webombokning enkel inloggning 
• SKL Nationellt arbete kallelser/svar 

 
KVINNOHÄLSA  
• Nyhetsbrev Cellsamt som går ut till cytburksanvändare. 
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• Aktivitet (MamCell) mammografi + cellprov. Information riktad till allmänheten i 
Nordstan + Angereds torg 

• Aktivitet Poppelgården mammografienhet: Bm med tillgång till Cytburken erbjuder aktuella 
kvinnor tid för cellprov (samt frågar om de hade kunnat tänka sig ta cellprov på plats om 
det funnits utrustning)  

• Aktivitet - Globeathon – global dag för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer 
och för en nollvision.  

• Uppdaterat information på hemsidorna cellprov.se samt rccvast.se (cxcasreening)  
 
2. Resultat av arbetet  
• Vårdprogrammen, som nu får en sista granskning 
• NACx har tagit fram en nationell aktionsplan  
• Intresse har visats från flera samordningsbarnmorskor samt RCCsyd att planera gemensam 

cellprovsvecka.  
• Större intresse för nationellt samarbete på flera plan. 
• Allt fler landsting arbetar aktivt för att få tillgång till Cytburken. 

 
3. Arbetsfördelning  
Mia ansvar för det utåtriktade arbetet och kontakter med laboratorier, bmm, gynmott etc och 
kring möten för bokning/dokumentation/kansliarbete/uppföljning. 
Jonatan har ansvarat för datatekniska frågor, kontakten med ITS och utveckling kring Cytburken 
samt för datauttag för den årliga kvalitetsrapporten. 
För införande av Cytburken till nya landsting ansvarar Katarina Floberg tillsammans med Mia. 
 
4. Kompetensförsörjning  
Det vore intressant att kunna delta på 15th World Congress for cervical pathology and 
colposcopy  26-30 may 2014  och i samband med det (?) gärna ett studiebesök på någon utvald 
plats i England för att se en väl utbyggd screeningverksamhet och få nya ideer till förbättringar.  
Excel och Wordkurs för bättre och flinkare hantering av dokument  
 
5. Forskning och innovation  
1. ScreenFee - randomiserad kontrollerad studie över betydelsen av avgift i deltagandet i 
gynekologisk cellprovskontroll (Genomförd, ej sammanställd) 
2. Cohortstudie över effekt på deltagande av införande av web-baserad ombokning i Västra 
Götalandregionen (Planerad, etikprövningstillstånd beviljat) 
3. Betydelsen av peroperativt borstprov för värdering av behovet av rekonisering (Planerad, 
etikprövningstillstånd beviljat) 
 
Planerade aktiviteter 2014 
• Fortsatt arbete med att införa Cytburken nationellt – 10 nya landsting ligger i planen 
• Samordning av nationell grupp av landstingsadministratörer 
• Eventuellt utbildning av gynbarnmorskor – ev i samarbete med RCC syd? 
• Kvinnohälsa – cellprov på mammografi? 
• Cellprovsvecka  
• Fortsatt uppföljning kring provtagningskvalitet  
• Uppdatering av information på hemsidorna Rccväst /Cxcascreening samt cellprov.se 

 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Det vore fint att få hjälp med registrering av rapportblanketter för behandling av cervixdysplasi i 
Cytburken, då arbetet med att införa cytburken i nya landsting kommer att ta mycket av min tid.   
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CRC, Esofagus, Ventrikel, Pankreas 
Stödteam: Statistiker: Katrín Ásta Gunnarsdóttir, Kvalitetsregister: Licky Östman, 
Vårdutveckling: Malin Samuelsson 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(exvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, kvalitetsregister, 
regionala och nationella riktlinjer) 
 
PANKREAS 
Har varit utan RPÄ under längre tid därför inga regionala aktiviteter. 
INCA – efterforskning och leveranser till kval.reg har utförts. 
Medverkat på nationella styrgruppsmöten för kvalitetsregistret. 
Hösten 2013 ny RPÄ – infomöten och genomgång av det regionala uppdraget. 
AU-möte planerat. 
RPÄ har fått i uppdrag att se över sammansättning och representation i den regionala 
vårdprocessgruppen samt inventera inrapportörer. 
Regional medicinsk riktlinje för pankreascancer kommer att skrivas. 
 
ESOFAGUS 
Ny RPÄ fr o m februari 2013. 
AU- samt avstämningsmöten under året. 
Dialogmöten på SÄS och Kungälv HT 2013, tillsammans med Ventrikel. 
Uttag ur kval.registret. 
INCA – efterforskning och leveranser till kval.reg har utförts. 
Deltagit på patientfokusdag för esofagus- och ventrikelcancer. 
Regional medicinsk riktlinje för esofaguscancer är på gång. 
RPÄ har fått i uppdrag att se över sammansättning och representation i den regionala 
vårdprocessgruppen samt inventera inrapportörer. 
 
VENTRIKEL 
INCA – efterforskning och leveranser till kval.reg har utförts. 
AU- samt avstämningsmöten under året. 
Dialogmöten på SÄS och Kungälv HT 2013, tillsammans med Esofagus. 
Uttag ur kval.registret. 
INCA – efterforskning och leveranser till kval.reg har utförts. 
Deltagit på patientfokusdag för esofagus- och ventrikelcancer. 
Utkast på regional medicinsk riktlinje för ventrikel är gjord, inväntar synpunkter från regionala 
VP-gruppen. 
RPÄ har fått i uppdrag att se över sammansättning och representation i den regionala 
vårdprocessgruppen samt inventera inrapportörer. 
 
CRC 
AU-möten, avstämningsmöten. 
Regiondag med temat ”Förbättring av den akuta kolonkirurgin”, Göteborg 
Deltagit på Nationella styrgryppsmöten. 
Uttag ur kval.registret. 
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INCA – efterforskning och leveranser till kval.reg har utförts. 
Deltagit på patientfokusdag för kolorektalcancer. 
Dialogmöten i regionen våren 2013. 
INCA-utbildningar (grundläggande samt påbyggnad med datauttag). 
Personliga INCA-utbildningar för nya inrapportörer. 
Validering i TEM-registret – vilket medför justeringar i befintliga rektalregisterdelen. 
Publicering av Nationella riktlinjer där regionuppdrag ska skrivas – detta medför flertal möten 
och skrivning av regionala uppdraget. 
Radiologmöte på SU/Ö inför nytt formulär i INCA. 
Regionalt VP-möte. 
Regionalt Omv.VP – FRIDA? 
Uppstartsmöte nätverk för kssk som arbetar med kommande kolorektalscreening. 
 
ÖGI 
Uppstart av omvårdnadsgrupp januari 2013. 
Pågående arbete med kartläggning av vårdkedjan och aktiva överlämningar. 
 
KOLREKTALSCREENING 
Uttag av data till RPÄ. 
 
2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-
styrdiagram”, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
• Förbättrat kvaliteten hos inrapportörer i regionen för kvalitetsregistret i CRC genom 

utbildningar t ex uttag med övningsexempel och lathund.  
• Skapat verktyg i form av mallar.  
• Regelbundna ”städningar” i kvalitetsregistren för att upptäcka ev fel på variabler. Listor 

görs där skillnader mellan kvalitetsregistret och cancerregistret undersöks och åtgärdas, t ex 
diagnosdatum, diagnoskod. 

• PAD-mall för att standardisera svar till klinikerna är på gång. 
• Regionala medicinska riktlinjer pågår för alla grupperna.  
• Livskvalitestformulär för esofagus-ventrikel skickas ut regelbundet och rapporteras in i 

kvalitetsregistret. 
• Levererat statisk till VGR´s verksamhetsanalys för CRC 

 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
Kolorektalscreening. Information och möten med RPÄ. 
Införande av formulär för radiologi 
 
 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
Våra grupper har kommit olika långt i sin utveckling.  
I de grupper som har haft svårt att få en fungerande process i regionen och med stödteamet har 
bland annat nya processägare tillkommit och har då haft problem med att identifiera vad de ska 
fokusera på. Så det har varit problem att få till ett årshjul med möten och utbildningar mm. 
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Kolorektalprocessen har ett väl fungerande årshjul, ansvarstagande inom gruppen, löpande 
kvalitetsregister, tydliga mål från styrgruppen. Detta underlättar stödteamets arbete och 
framförhållning gällnade möten och utbildningar. Närvaro och samarbete ökar därmed. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
I och med att våra roller och samarbete fungerat inom stödteamet, så har vi kunnat vara ett stöd 
för RPÄ, varandra och regionens kunder. 
 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Finns för samtliga.  
Kolorektal har en egen fungerande omvårdnadsgrupp, nu med ny ordförande. I denna process så 
deltager ordförande på AU- och avstämningsmöten. 
ÖGI har en gemensam omvårdnadsgrupp som startade i januari 2013.  
Ordförande i grupperna sitter med i de medicinska VP-grupperna. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
 
Varje ny RPÄ bör vara med stödteamet under t ex en dag för att få del av arbetet, mål, 
begränsningar och möjligheter för processen. 
På inrapportörsmöten är tumörlära och behandlingar av värde för att öka förståelsen bakom 
variabler och nyttan med inrapportering.  
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
Ta del av utbildningar, ta vara på varandras kompetenser. 
Monitorerna behöver mer utbildning/stöd för datauttag för det dagliga arbetet som underlättar 
det dagliga arbetet. Som t ex enklare förfrågningar/datauttag från regionen och styrgrupp. 
Göra en mall/förteckning vilken funktion stödteamet har. Detta för att kunna ha en dialog samt 
involvera RPÄ i arbetet. 
 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
Data har levererats data och deltagit i arbetet, främst CRC. 
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? 
(regionala skillnader, införande, lokalt och regionalt) 
Bättre introduktion till nya regionala processägare där man kan öka möjligheterna till samarbete. 
Delge varandra information av nytta och erfarenheter mellan och inom processerna. Detta kan 
gälla på olika nivåer, t ex inom RCC och inom/mellan olika vårdprocessgrupper. 
 
God framförhållning från RPÄ/VP-grupp när diverse stöd behövs från stödteamet. 
Medverka på dialogmöten. 
Fortsatt arbete i den regionala omvårdnadsgruppen med bl a processkartläggning och aktiva 
överlämningar. 
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2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
• Ha fungerande AU-möten med tydliga mål och planering. 
• Regelbundna efterforskningar i kvalitetsregistren. Bättre kontinuitet vad gäller utbildningar 

i INCA,  
• Återkommande VP-möten. Ta del av ny information vad gäller förändringar inom den 

medicinska biten och inom omvårdnad (vårdkedja, läkemedel, undersökningar, 
behandlingar). 

• Kontinuerlig inventering av VP-grupper och INCA-inrapportörer. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning för att nå identifierade 
mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Vara behjälpliga. 
 
 
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)? 
• Rollerna har och kommer att förändras på RCC i och med den nya organisationen. Det 

behövs då ses över och förtydliga rollerna och uppdragen inom och utanför stödteamen. 
• Kontinuerlig information om verksamheten och målen. 
• Ta del av andras uppdrag, t ex aktivitetsledarna. 
• Ta del av andras kompetenser och erfarenheter.  
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Gynonkologi-Cervix, Corpus, Ovarialcancer  
och Vulva-Vagina 
Stödteam: Statistiker: Erik Bülow, Kvalitetsreg: Britt-Marie Landin, Vårdutv: Anna-Karin Dahl 
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Kvalitetsregister-Regionalt; årshjul, verksamhetsanalys, överlevndasanalyser, enskilda frågor, 
INCA-mallar, täckningsgrader, INCA utbildning för sekreterare på Gyn onkologen SU/SS, 
 
Kvalitetsregister-Nationellt; årshjul, arbetsgrupps möten med delregisteransvariga och 
registerhållare (6 ggr), stödteams möten med registerhållare, diagnosspecifika utbildningsdagar 2 
st för monitorer, statistiker och utvecklingssjuksköterskor. Stormöte 1 gång per år för alla 
inrapportörer. Internat 1 gång per år för styrgrupp, monitorer, statistiker, representanter för 
GKR och Gynop-register samt arbetsgrupper PROM/PREM, Patientanpassad återkoppling, 
Svenska Gyncancergruppen Swe GCG för forskningsintresserade styrgruppsmedlemmar, 
styrgruppsmöten 2 ggr/år samt telefonmöten 4 st/år, monitormöte 2 ggr/år i samband med 
styrgruppsmöten, INCA-mallar, årsrapport, nyhetsbrev (skriva artiklar, sammanställa 
täckningsgrader, distributionslista), täckningsgrader, statistik, revidering av samtliga INCA 
formulär i de fyra delregistren samt uppdatering av registermanualer, monitormanualer, 
kontrollmallar och inklusionskriterier, överföring av data från GKR och Gynop registren till 
INCA (registerkonstruktion), 
 
Vårdprogramprocessen-Regionalt; årshjul, vårdprogram totalt 12 ggr, omvårdnadsmöten 3 
ggr/år, gynonkologiskt forum 1 gång/år, enskilda frågor, Globe Athon 29 september, 
Täckningsgrader och statistik. 
 
Vårdprogramprocessen-Nationellt; Globe Athon 29 september, vårdprogrammöten ovarial 6 st 
(corpus och cervix förarbete uppstart 2014). Täckningsgrader och statistik   
 
Gemensamt; AU-möten med processägarna 2 ggr/år, Utbildningsdag inrapportörer, Processturné 
regionens kvinnokliniker och SU/SS Onkologen v 36 (samma varje år), Ny stadieindelning för 
ovarialcancer 2014 (ändringar i vårdprogram och kvalitetsregister) 
 
Kvalitetsregister och vårdprocess arbete går hand i hand mycket tydligt inom gynprocesserna. 
Samtliga möten genererar mycket för-under och efter arbete för hela stödteamet. Detta genom att 
förbereda, organisera, deltaga aktivt eller leda, skriva protokoll, följa upp och återrapportera. 
 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(Exempelvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, 
kvalitetsregister, regionala och nationella riktlinjer) 
 
2. Resultat av arbetet  
(Medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-
styrdiagram”, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vad det gäller nationellt vårdprocessarbete så implementeras detta genom vårdprogram i 
regionen enligt beslutsprocess. När det gäller kvalitetsregister arbete så implementeras detta inte 
lika styrt och därför ”tappas” information t.ex. om överenskomna ledtider mm 
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Detta kan kanske avhjälpas med ett regionalt stormöte över gränserna där nationella beslut 
rörande INCA och vårdprocessarbete avhandlas 1 gång/år efter det nationella stormötet. 
(Kommentar: det var lättare att få ut information om kvalitetsregistret när vi hade en regional 
vårdprogramgrupp. Då kunde stödteamet vara med på de flesta möten och INCA information 
fanns som en stående punkt på agendan. Nu finns ingen möjlighet att delta i alla möten.) 
 
Ärendehantering/frågelåda; där hanteras frågor från inrapportörer och monitorer gällande 
registren. Finns tillgänglig på INCAs hemsida för alla (framtagen av stödteamet). 
 
Styrgruppen för nationella kvalitetsregistret har under året utökats med patientföreträdare och 
omvårdnadssjuksköterska.  
 
Regional tillämpning Nationellt Corpus vårdprogram klart 1/11. 
Regional tillämpning Nationellt Epitelialt ovarialvårdprogram-remiss  
 
Omvårdnadsgruppen är ansvariga för den specifika omvårdnaden i varje vårdprogram. I 
vårdprogramgrupperna finns omvårdnadsrepresentant med. Hälsodeklaration och checklista i 
samband med nytt corpus vårdprogram i regionen har gjorts på uppdrag av 
vårdprogramgruppen.   
 
Vid den regionala processturnén efterfrågas angående hur kvinnokliniken arbetar med 
kontaktsjuksköterskor, psykosocialt stöd, rehabilitering, individuell plan för utredning och 
behandling patientmedverkan i de regionala vårdprogramgrupperna. 
Kliniken får också redovisa antalet givna cytostatikabehandlingar, antalet behandlingsplatser-
öppenvård, antalet administrerande sjuksköterskor och hur många som gått det regionala 
cytostatikakörkortet.  
 
2. Arbetsfördelning 
I teamet har vi ett gott samarbete med klar rollfördelning. Britt-Marie ansvarar för 
kvalitetsregister och är nationell koordinator. Anna-Karin ansvarar för utvecklingsarbete i 
vårdprocessgrupperna och är ansvarig för omvårdnadsfrågor nationellt i olika arbetsgrupper. 
 
Erik H och Anna-Karin representerar Regionalt cancercentrum och omvårdnadsfrågor i 
styrgruppen för nationella kvalitetsregistren. Övriga Stödteamet är adjungerade i styrgruppen. 
 
3. Kompetensförsörjning 
Vi önskar ett styrdokument och arbetsbeskrivning över stödteamets arbetsuppgifter 
detta både för regionalt och nationellt arbete. Nu får varje stödteam själva ”komma på ” hur man 
skall gripa sig an uppgiften. Därför upplever vi att de olika stödteamen arbetar mycket olika.  
Stödteamet behöver en roll-beskrivning för de olika funktionerna, vad kan förväntas av mig som 
del i stödteamet. Kravspecifikation bör finnas/arbetas fram för ordföranden i 
vårdprogramgrupperna nationellt respektive regionalt.  
 
Internt behöver informationsflödet till det stödteam det berör snabbas upp men även till den 
enskilda rollen/funktionen. 
Organisationspsykologi för att ges förståelse om hur vi som stödteam skall kunna påverka 
utvecklingen av patientprocesserna. 
 
5. Forskning och innovation 
Corpus-överlevnadsstudie långtid skillnad mellan vårdprogrammen. 
Ovarial-överlevnad och robotkirurgi. 
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Forsknings ansökningar har inkommit till styrgruppen för nationellt kvalitetsregister och avslagits 
pga. att registerdata inte är validerade. 
SweGCG-valideringsstudier  
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
Kvalitetsregister; 
• PROM/PREM pilotstudie cervix cancer i Linköping och Västra Sjukvårdsregionen planeras. 
• Patientanpassad rapport av registerdata och vårdprogram. 
• INCA-körkort; Webbaserad utbildning med syfte att förbättra kvalitén i inrapportering av 

data.  Innehåll INCA uppbyggnad och struktur, presentation av manualer och frågelåda mm. 
• Detta med minst 90 % rätta svar innan godkänd! 
• Fortbildning monitorer, statistiker och omvårdnadssjuksköterskor för nationellt 

kvalitetsregister. 
• Ovanstående arbetsgrupper medför extra arbete för stödteamet. 

 
 
Vårdprogramprocessen; 
• Nationellt Cervix vårdprogram-nytt 
• Nationellt corpus vårdprogram-revidering 
• Nationellt ovarial vårdprogram-revidering epiteliala 
• Uppstart av nationell omvårdnadsgrupp som arbetsgrupp till de tre nationella 

vårdprogrammen, där ordföranden ger arbetsgruppen uppdrag. 
• Regional anpassning Nationellt Icke epiteliala ovarial vårdprogrammet 
• Cervix riktlinje regionalt avslut arbete till beslutsprocessen 

 
Gemensamt 
Informationsdag för öppenvårdsgynekologer 31 januari 2014 detta för att öka samarbetet mellan 
KK-kliniker och öppenvårds gynekologer och förbättra ledtider framförallt inom corpus. 
Information kommer att ges om kvalitetsregister, Nya nationella vårdprogram och om Regionalt 
Cancercentrums arbete. 
 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
Se Kompetensförsörjning
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ALL, AML, KLL, KML, Lymfom, MDS, MPD och Myelom 
Stödteam: Statistiker: Anna Genell, Kvalitetsregister: Lena Nilsson,  
Vårdutveckling: Anna-Karin Dahl 
 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(exvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, kvalitetsregister, regionala och 
nationella riktlinjer) 
 
MYELOM: 
• Stödteamsmöten 
• AU-möten 
• Framtagande och presenterande för regional processägare av olika alternativa grafiska 

presentationer av ledtider 
• Täckningskontroller 
• Täckningsgrader 
• Inrapporteringstakt 
• Regiondagar 
• Hematologinytt 
• Turnébesök och i Borås, dialogmöte med bl.a. verksamhetschef 
• Personlig utbildning INCA-inrapportörer 
• Vårdprogrammöten 
• Omvårdnadsmöten 
• Monitortelefonmöte (ibland med medverkan av statistiker) har hållits av RCC STHLM för 

alla blodregister samlat och där ansvarar varje region för det/de register de har nationellt 
ansvar för – i RCC västs fall myelom. 

• Program för kvalitetsindikatorer-återrapportering 
• Registrets styrgrupp har haft nationella telefonmöten 
• Beslut om införande av nya variabler i registret 
• Påbörjat en översyn av rapportmallar och kvalitetsindikatorer, där det framkommit att 

klargörande behövs vad gäller förekommande alternativa definitioner av 
kvalitetsindikatorer 

• Årsrapport 
• Publikation New England 
• Rapportmallar 

 
LEUKEMIER: 
• Stödteamsmöten 
• AU-möten 
• Framtagande och presenterande för regional processägare av olika alternativa grafiska 

presentationer av ledtider 
• Täckningskontroller 
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• Täckningsgrader 
• Inrapporteringstakt 
• Regiondagar 
• Hematologinytt 
• Turnébesök och i Borås, dialogmöte med bl.a. verksamhetschef 
• Vårdprogrammöten 
• Omvårdnadsmöten 
• Monitortelefonmöte (ibland med medverkan av statistiker) har hållits av RCC STHLM för 

alla blodregister samlat och där ansvarar varje region för det/de register de har nationellt 
ansvar för – i RCC västs fall myelom. 

• Patientmedverkan i förbättringsarbete 
• Vårdprogram regionalt 
• Levererat historiska data KML 
• Börjat följa ledtider 

 
LYMFOM: 
• Stödteamsmöten 
• AU-möten 
• Framtagande och presenterande för regional processägare av olika alternativa grafiska 

presentationer av ledtider 
• Täckningskontroller 
• Täckningsgrader 
• Inrapporteringstakt 
• Regiondagar 
• Hematologinytt 
• Turnébesök och i Borås, dialogmöte med bl.a. verksamhetschef 
• Vårdprogrammöten 
• Omvårdnadsmöten 
• Monitortelefonmöte (ibland med medverkan av statistiker) har hållits av RCC STHLM för 

alla blodregister samlat och där ansvarar varje region för det/de register de har nationellt 
ansvar för – i RCC västs fall myelom. 

• Patientmedverkan i förbättringsarbete 
• Patientmedverkan vårdprogram Gerd De Nergaard, utbildning SKL 
• Personlig utbildning INCA-inrapportörer 
• Frågor/svar monitor 
• Täckningsgrader 
• Framtagning av statistik vid specifika förfrågningar 
• Infört bättre anpassad efterforskning av hänsyn till arbetsbelastning För inrapportörer 
• Börjat följa ledtider 

 
KLL: 
• Stödteamsmöten 
• AU-möten 
• Framtagande och presenterande för regional processägare av olika alternativa grafiska 

presentationer av ledtider 
• Täckningskontroller 
• Täckningsgrader 
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• Inrapporteringstakt 
• Regiondagar 
• Hematologinytt 
• Turnébesök och i Borås, dialogmöte med bl.a. verksamhetschef 
• Personlig utbildning INCA-inrapportörer 
• Vårdprogrammöten 
• Omvårdnadsmöten 
• Monitortelefonmöte (ibland med medverkan av statistiker) har hållits av RCC STHLM för 

alla blodregister samlat och där ansvarar varje region för det/de register de har nationellt 
ansvar för – i RCC västs fall myelom. 

• Processägare infördes 2013 
 
 
 
2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, förändringar i 
regionala vårdprogram, projekt) 
 
• Hematologinytt 
• Program för kvalitetsindikatorer-återrapportering 
• Årsrapport 
• Publikation New England 
• Mallar 
• Rapportmallar 
• Patientmedverkan i förbättringsarbete 
• Börjat följa ledtider 
• Studie om ej canceranmälda KLL-fall och jämförelse mellan två diagnosperioders 

överlevnad hos KLL-patienter samt en eventuell överlevnadsskillnads eventuella koppling 
till förändrade behandlingsstrategier 

 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
 
• Turnébesök och i Borås, dialogmöte med bl.a. verksamhetschef 
• Studie om ej canceranmälda KLL-fall och jämförelse mellan två diagnosperioders 

överlevnad hos KLL-patienter samt en eventuell överlevnadsskillnads eventuella koppling 
till förändrade behandlingsstrategier. Journalgenomgångar har gjorts lokalt på sjukhus. 

 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
 
Om ”grupperna” avser vårdprogram-/processgrupperna inom våra processer d.v.s. hematologiska 
grupperna kan vi konstatera att det i vissa avseenden börjar märkas en mognad men att det i 
andra avseenden finns ett påtagligt motstånd. Patientmedverkan i förbättringsarbete har mottagits 
mycket positivt då grupperna tagit del av processägarnas redovisning av detta. Ledtidsmätningar 
och redovisningar har däremot bemötts med mycket skepsis. Likaså har 
kontaktsjuksköterskefunktionen inte vunnit stående ovationer utan mött mycket ifrågasättande i 
grupperna, trots tappra försök från processägare att förklara behovet och konceptet. 
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3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
 
Under första delen av året var Erik Holmberg den statistiker som var nationellt ansvarig för 
myelomregistret och han har tagit fram statistiken för årsrapporten, publikationen i New England 
och postern till ASH. Anna har under året tagit över rollen som nationell statistiker. 
 
Vi har under året arbetat fram ett fungerande teamarbete, där vi som team har haft ett bra 
arbetsklimat och sett samarbetet som meningsfullt och viktigt. Alla har varit delaktiga och känt 
arbetsglädje. Vi som team har upplevt att arbetet bidragit till ökad effektivitet och högre kvalitet 
samt att arbetsuppgifterna passat för teamarbete. 
 
Anna-Karin har väglett och stöttat processägarna genom kontinuerligt pågående dialog angående 
individuell utrednings- och behandlingsplan, kontaktsjuksköterskefunktionen-
uppdragsbeskrivning, patientmedverkan, ledtidsmätningar, vårdprogramsarbete, turnéplanering, 
nationellt samarbete. 
 
Anna har tagit fram mallar, rapportmallar, statistik till nyhetsbrev, statistik till återrapportering på 
regionala möten, statistik till återrapportering vid turnébesök samt vissa enskilda statistikuttag på 
förfrågan. Därutöver har Anna gjort uttag av patientdata som stöd till teamets/monitors 
registerarbete, uttag och leveranser till andra regioner av historiska data, vitaldata till andra 
regioner, täckningsgrader och data till täckningskontroller. Vid några tillfällen har Anna också 
haft konsultation med regional processägare ang. hur man hittar mallar etc. på INCA. 
 
Lena har koordinerat och stöttat inrapportörernas arbete med registren, monitorerat alla 
inrapporterade ärenden, stött på i processägarnas arbete och i den mån det funnits möjlighet sett 
till att de fått hjälp där det inte fungerat ute på klinikerna med inrapportering.  
Lena har även haft enskilda utbildningar för inrapportörer i INCA . 
 
I samarbete med statistiker Anna har Lena gjort regelbundna täckningskontroller och 
efterforskningar för att få in data till registren. Anna och Lena har haft ett nära samarbete med 
arbete som gäller registren. 
 
I teamet har vi haft regelbundna AU-möten med processägarna. Under våra återkommande 
stödteamsmöten har vi bland annat informerat varandra om vad som händer och hur vi går 
vidare i vårt arbete. 
 
I arbetet med Hematologinytt har arbetet varit fördelat på både stödteamet, kommunikatören 
och de regionala processägarna. 
 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Det finns en hematologisk omvårdnadsgrupp regionalt, som har tagit fram ett 
omvårdnadsprogram (enligt ”gamla” modellen) som under 2014 kommer att genomgå 
beslutsprocessen. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
 
Vi ser att kompetensförsörjning och utbildningsbehov är viktigt för att inte säga avgörande för 
att teamet skall kunna fylla sina åtaganden och fullgöra sina uppdrag. Det är frågor vi tror att 
RCC ständigt måste hålla aktuella och vara beredda att göra förändringar utifrån, om man menar 
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allvar med att utföra de uppdragspunkter man åtagit sig att utföra för att förbättra cancervården. 
Vi tror också att RCC tar dessa frågor på allvar. Vi känner ingen större oro på detta område. Se 
dock vidare våra tankar i nästa stycke. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
Vi ser att de kompetenser och förmågor som redan finns inom stödteamet kommer till god 
användning i processarbetet. Många av kompetenserna och förmågorna inom teamet är rent av 
nödvändiga i arbetet. Ofta räcker kompetenserna och förmågorna inom teamet för att lösa alla 
teamets arbetsuppgifter. Dock ser vi, i och med den stora mängd arbetsuppgifter vi står inför och 
i och med ökande behov av att utnyttja varje medarbetares kompetenser mer optimalt, behov 
eller utrymme för vissa kompetenshöjningar, kompletteringar eller förbättringar: 
 
• Viss utökad kompetens hos monitor i att göra enklare uttag och mallar i INCA 
• Ökad kännedom/kunskap om de olika diagnoser som förekommer inom teamets process- 

och registerarbete för att bättre förstå vad registerinnehåll egentligen betyder/står för 
• Mer data-manager-tid/kompetens i arbete med datauttag, datahantering, registervård, 

variabelhantering och dylikt samt för kommunikation med konstruktörer vad gäller nyss 
nämnda arbetsuppgifter samt konstruktion 

• Kanske inte mer statistikerkompetens men ytterligare statistikertid 
• Kanske inte mer monitorkompetens men ytterligare monitortid 
• Kanske inte mer utveckling-stödpersonkompetens men ytterligare utveckling-stödpersontid 
• Kanske mer forskningskompetens eller åtminstone mer tid för forskningsstödjande 

verksamhet åt registerforskning inom processerna. 
• Utökad förmåga hos (eller mandat för, eller stöd till) stödteamet att vid AU-möten, 

dialogmöten, regionala turnéer och andra möten med processerna påverka processägare, 
processgrupper eller verksamhetsföreträdare i en riktning som vi inom RCC kunnat 
konstatera är nödvändig eller önskvärd för patienternas skull. 

 
 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
 
Vi stödjer de forskningsprojekt som inom ramen för registerarbetet kommer till vår kännedom. 
Aktuellt just nu är 
 
• Forskning som samtidigt innebär registerförbättring: ST-läkare Varberg (Sara L) 

journalgranskat 2004-2008 och funnit en mängd orapporterade KLL-fall vid jämförelse 
mellan journaler och cancerregistret. Även överlevnadsanalys skall göras och jämföras med 
överlevnadsresultat från tidigare diagnosperiod 

• Doktorandprojekt (Hege G) – Studie om MDS följt av AML. RCC väst stödteam stött med 
viss inledande rådgivning och framöver troligen stödjer med bl.a. statistiska analyser 

• Plasmocytomstudie pågår där delar av statistiska dataanalyser gjorts under 2013 men där en 
stor del av analyserna kommer att göras även 2014 

 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

   20 

Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? (regionala skillnader, införande, lokalt och 
regionalt) 
 
ALLA HEMATOLOGISKA PROCESSER: 
Område Regiondagar: Verka för att arrangerandet av Regiondagar införlivas i RCC:s verksamhet. 
Idag arrangeras det av kliniskt verksamma individer i samarbete med läkemedelsindustri. RCC 
bidrar till Regiondagar med registerarbete, statistiska sammanställningar och presentationer samt i 
allmänhet genom samarbete med processerna. På Regiondagar diskuteras ofta ämnen relaterade 
till INCA, registren eller RCC. Trots detta har det återkommande förekommit att RCC stödteam 
glömts bort vid inbjudningar till Regiondagar och vid upprättande av Regiondags-programmet. 
Område Sjuksköterskemedverkan i vårdprogramsarbete. Se över sjuksköterskerepresentationen 
och säkerställa att denna representation förankras i hela regionen 
Område kontaktsjuksköterskefunktionen. Verka för införande av 
kontaktsjuksköterskefunktionen med uppdragsbeskrivning, frigörande av tid/tillgänglighet inom 
verksamheten 
Område individuell utrednings- och behandlingsplan. Verka för införande av individuell 
utrednings- och behandlingsplan, bland annat genom att för regional processägare demonstrera 
goda exempel från hjärntumöreprocessen och bröstprocessen samt informera om den mall som 
arbetas fram inom cancervårdsprocessen. 
 
MYELOM: 
Område vårdprogram. Verka för att RCC väst blir nationellt ansvariga för vårdprogram, vilket nu 
produceras av SFH. Det skulle öka sannolikheten för minskade regionala skillnader eftersom det 
inom RCC samverkan skulle följa med resurser till vårdprogram-produktionen, och eftersom ett 
vårdprogram som genomgått beslutsprocessen i en region är sanktionerat av landsting och man 
kan då förvänta sig att detta vårdprogram får genomslag i den konkreta vården. 
Område patientmedverkan. Verka för patientmedverkan i vårdprogramarbetet 
 
LEUKEMIER: 
Område patientmedverkan. Verka för patientmedverkan i vårdprogramarbetet 
 
LYMFOM: 
Område vårdprogram. Verka för att vårdprogram går i beslutsprocess 
 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
 
ALLA HEMATOLOGISKA PROCESSER: 
Dialogmöte i Borås med medverkan av RCC stödteam, Hema-regional processägare och Claes, 
för att försöka förmå ledningen i Borås att sätta av resurser för inrapportering i de hematologiska 
registren. 
Turnevecka i regionen med lokala möten om ledtider, ”mjukdata” m.m. följt av rapport (mall 
gynprocesserna). 
 
MYELOM: 
Återkommande nationella möten för alla landets monitorer 
Klargörande av vilka definitioner som gäller avseende kvalitetsindikatorer, så att dessa kan börja 
redovisas och följas 
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3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning 
för att nå identifierade mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
 
HEMATOLOGISKA PROCESSER: 
Erbjuda regional processägare utbildning vad gäller rapportuttag m.m. inom INCA.  
Kartläggning av inrapportörer, deras yrkeskategorier och utbildningsbehov avseende 
inrapportering och användande av online-återrapportering, följt av inrapportörsmöten 1 
gg/termin där kartlagda behov tillgodoses. 
 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
 
Vi kan stödja och stödjer de forskningsprojekt som inom ramen för registerarbetet kommer till 
vår kännedom och. Exempel på detta är 
• Forskning som samtidigt innebär registerförbättring: ST-läkare Varberg (Sara L) 

journalgranskat 2004-2008 och funnit en mängd orapporterade KLL-fall vid jämförelse 
mellan journaler och cancerregistret. Även överlevnadsanalys skall göras och jämföras med 
överlevnadsresultat från tidigare diagnosperiod 

• Doktorandprojekt (Hege G) – Studie om MDS följt av AML. RCC väst stödteam stött med 
viss inledande rådgivning och framöver troligen stödjer med bl.a. statistiska analyser 

• Plasmocytomstudie (Hareth N) pågår där delar av statistiska dataanalyser gjorts under 2013 
men där en stor del av analyserna kommer att göras även 2014 

• Aktionsforskning genom patientmedverkan i förbättringsarbete med stöd av 
aktivitetsperson och modellen ”4 steg”. 

 
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 kan göra följande insatser för att stimulera, underlätta och förstärka det pågående arbetet. 
• Låta monitor få viss utbildning i att göra enklare uttag och mallar i INCA 
• Låta teamet bjuda in regionala processägare eller motsvarande specialister att föreläsa om 

de olika diagnoser som förekommer inom teamets process- och registerarbete 
• Anställa en data-manager som kan stödja teamet genom samarbete med framförallt 

monitor men även statistiker i arbete med datauttag, datahantering, registervård, 
variabelhantering och dylikt samt genom att vara ett stöd i kommunikation med 
konstruktörer vad gäller nyss nämnda arbetsuppgifter samt konstruktion 

• Införa mail-grupper eller maillistor per process så att alla inom ett process-team nås av 
samma information. 

• Påskynda Sogetis arbete med att genomföra önskade förbättringar i INCA systemet. 
• Anställa ytterligare minst en statistiker. 
• Frigöra arbetsuppgifter från monitor för att möjliggöra att vederbörande kan jobba mer i 

processen. 
• Frigöra arbetsuppgifter från statistikern för att möjliggöra att vederbörande kan jobba mer i 

processen och med forskningsstödjande arbetsuppgifter. 
• Frigöra arbetsuppgifter från utveckling-stödperson till mer specifikt processarbete. 
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• Utökat stöd från medicinskt ansvarig och verksamhetschef för dialogmöten under den 
regionala turnén. 

• Stöd genom verksamhetschef i RCC samverkan att starta myleomvårdprogram. 
• Verka för att regiondagarna blir läkemedelsföretagsfria RCC arrangemang 
• Arrangera APT något oftare. Det skulle smörja maskineriet i arbetet att något oftare ta del 

av allas tankar och idéer tvärs över team och professioner 
• Skicka ut agendor, mötestider, dagordningar program eller vad som kan vara aktuellt, inför 

alla gemensamma möten t.ex. processägarinternat och kansligemensamma arbetsdagar. 
Detta skulle effektivisera arbetet avsevärt genom att dels underlätta planering dels 
möjliggöra vissa förberedelser. Det vore mycket värdefullt om vi kunde börja få denna 
information utskickad. Idealt kunde informationen då gärna få vara oss medarbetare 
tillhanda i god tid innan förekommande möten. 
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Huvud- och halscancer 
Stödteam: Statistiker: Erik Holmberg, Kvalitetsregister: Susanne Amsler Nordin, 
Vårdutveckling: Malin Samuelsson 
	  
	  
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(Exempelvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, 
kvalitetsregister, regionala och nationella riktlinjer) 
 
• Stödteam för nationella och regionala grupperna. Klara roller inom stödteamet med väl 

fungerande utbyte av information. 
• 3 st kombinerade internat för Nationella kval.regmöten och VP har genomförts. 
• Fungerat som ett stödteam för AU-gruppen för styrgruppen, med förmöten och 

förberedelser inför internaten. AU-gruppen består av fyra personer med uppdelade 
ansvarsområden; register, forskning och VP. 

• Fortsatt skrivning av nationellt vårdprogram.  
• Regionala VP-möten med kvalitetsregister 
• Telefonmöte monitorer. 
• Rapportmallar för ledtider i INCA för klinikerna jmfr regionalt och nationellt. 
• Anmälningsblanketterna är omgjorda, uppföljningsblanketterna sparas automatiskt i INCA 

från inrapportörerna. 
• Beh.blanketten är nu uppdelade i kir/onk för att i framtiden också automatsparas. 
• Mycket arbete med revidering av manualen som nu gjorts i nytt format. 
• I november uppdaterat 2014´s underlag för blanketterna som ska gälla fr o m 2014. 
• Levererat data till SoS rapport ”Väntetider i cancervården”. 
• Förberedelse för ett gemensamt möte med inrapportörer och monitorer 2014. 
• QoL stöttat nationellt genom att lägga in de inkomna formulären i INCA för fyra regioner. 

Har även nationellt uppdaterat histopatologin i databaserna för fyra regioner. 
• Levererat statisk till VGR´s verksamhetsanalys, visa bild. 
• Mycket statistik levereras från kval.reg till VP.  
• Eftersom vi är nationellt stödteam ansvarar vi för mallar och rapporter ur INCA för 

onlineuttag.  
• Medförfattare och analysarbete till ett abstrakt för Nordiskt larynxcancermöte.  
• Bidrar med statistik från kval.regitret för olika forskningsprojekt. 
• Patientrepresentanter är aktiva både i den regionala och nationella processen. 

 
2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-
styrdiagram”, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
Utvecklingsarbetet på regional nivå pågår ständigt. Det som vi har jobbat med och fortlöpande 
jobbar med är nedan: 
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• Abstrakt för Nordiskt larynxcancermöte.  
• Levererat statisk till VGR´s verksamhetsanalys och till SoS rapport ”Väntetider i 

cancervården”. 
• Epidemiologisk statistik från register framtaget till det nationella vårdprogrammet. 
• Regionala vårdprocessmöten med kvalitetsregister och vårdprogram på agendorna. 
• Ny inrapporteringshandläggning med automatsparande blanketter. 
• QoL – haft under året samarbete med ÖNH på SU/S gällande utskick av gemensamma 

formulär. 
• Bidragit med underlag inför arbetet med kostnadsanalys som Martin Beran och Per Sjöli 

jobbar med. 
• Fungerande kvalitetsregsiteruppföljningar av inrapporterad info i INCA tillsammans med 

registerhållaren.  
 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
Långt framme med ett väl fungerande arbete både regionalt och nationellt. Har täta avstämningar 
och kontakter med processägarna samt registerhållare och VP-ordförande. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
• Väl fungerande fördelning. 
• Erik tar hand om utdata och statistiska bearbetningar, täckningskontroller, mallar, 

rapporter och stöd till AU-gruppens forskningsdel. 
• Susanne handhar indata för kvalitetsregistret inklusive blanketter, manualer. Nationell 

monitor och stödteamsansvarig för kvalitetsregistret. 
• Malin handhar allt som rör vårdprocessen regionalt och nationellt. 

 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Planerad start 2014. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
• Fortlöpande information och utbildning regionalt och nationellt. 
• Säkerställa att insamlandet av data visar en korrekt bild av förutsättningarna. 
• Viktigt att det inte finns utrymme för feltolkningar. 

 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
I ett stödteam behöver vi kompetens från utv.ssk, statistiker, monitorer. Vid behov behöver vi 
adjungera medicinsk kompetens i gruppen. 
Ta vara på varandras kompetenser och ha en kontinuerlig kommunikation. 
 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
• Pågår hela tiden ett aktivt arbete tillsammans med FoU-ansvarig i AU-gruppen. 
• Abstrakt till nordiskt larynxcancermöte. 
• QoL formulär för orofarynxcancer. 
• Överlevnadsanalyser för olika diagnoser per region, stadium och andra faktorer som finns 

insamlat i det nationella registret. 
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Planerade aktiviteter 2014 
 
• Inrapportörsmöte regionalt och nationellt. 
• Bildande av regional omvårdnadsgrupp/kssk. 
• QoL formulär för ny diagnosgrupp inom HH. 
• Eventuellt patientmedverkan, upplevelsebok, på någon av enheterna i regionen. 
• Översyn och uppdatering av befintligt regionalt vårdprogram alla diagnoser. Ev skrivs en 

regional medicinsk riktlinje beroende på när det nationella vårdprogrammet blir klart. 
• Statistisk årsrapport från registret 
• Studie vid laraynxcancer som skall publiceras i vetenskaplig tidskrift. 

 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? (regionala skillnader, införande, lokalt och 
regionalt) 
 

• Man kan alltid förbättra men vi fortsätter att jobba på med stödjande verksamhet.  
• Är öppna för nya förslag. 
• Erbjuda och stödja  

o Vid kommande dialogmöten 
o Valideringsarbete (regionalt och nationellt) 
o PROM och PREM 
o Patientmedverkan 

• Fortsätta att ta fram mallar som visar kvalitetsindikatorer nationellt, regionalt och på 
sjukhusnivå. 

  
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
Man kan alltid förbättra men vi fortsätter att jobba på med stödjande verksamhet. Är öppna för 
nya förslag. 

• Önskan om tätare efterforskningsrutiner. 
• Anpassade rapportmallar på kliniknivå som visar följsamheten av uppsatta mål för 

nationella och  regionala kvalitetsindikatorer. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning för att nå identifierade 
mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Inga för tillfället. Frågan tas upp till handläggning vid behov. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Vara behjälplig med att ta fram statistik och föreslå metodik och analyser för de olika 
forskningsprojekten som utgår från det nationella kvalitetsregistret. 
 
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)? 
 
• Kontinuerlig information om verksamheten och målen. 
• Ta del av andras kompetenser och erfarenheter. 
• Ta del av aktivetsledarnas arbete och föra med informationen i vårdprocessarbete.  



	  
	  

   26 

Hjärntumörer 
Stödteam: Statistiker: Anna Genell, Kvalitetsregister: Lena Nilsson,  
Vårdutveckling: Anna-Karin Dahl 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(exvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, kvalitetsregister, regionala och 
nationella riktlinjer) 
 
• Stödteamsmöten 
• AU-möten 
• Framtagande av statistik 
• Täckningskontroller 
• Täckningsgrader 
• Inrapporteringstakt 
• Genom samverkan mellan regional processägare, patolog, regional statistiker, onkolog, 

regional monitor och nationell styrgrupp har införande av nya variabler i registret 
• Medverkan på nationella styrgruppsmöten för registret  
• Vårdprogram möten/internat 
• Processkartläggning med CHI 
• Framtagning av patientpärmsmaterial 
• Turné till viss del även dialogmöte verksamhetschef 

 
 
2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, förändringar i 
regionala vårdprogram, projekt) 
 
Hjärntumörprocessen får anses vara att lysande exempel på hur en process, ledd av en ambitiös 
och kunnig regional processägare, kan arbeta. Under året har följande införts 
• Processkartläggning klar 
• Patienter får nu individuell utrednings- och behandlingsplan 
• Gott samarbete i regionen 
• VP klart 
• Turné genomförd 

 
Ett intensivt arbete med att få igång inrapportering och därmed få upp täckningsgraden till 
acceptabel nivå har genomförts under året med gott resultat. 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
• Patienter får nu individuell utrednings- och behandlingsplan 
• Patientmedverkan 
• Kontaktsjuksköterskefunktion har införts (Uppdragsbeskrivning) 
• VP klart 
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• Processkartläggning klar 
• Gott samarbete i regionen 
• Den kraftiga svackan i täckningsgrad är analyserad och åtgärdad, nu god täckningsgrad 
• Turné genomförd 

 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
På denna punkt hänvisar vi till denna rapports sammantagna innehåll då det torde ge en 
rättvisande bild av det framgångsrika lärandet och den snabba mognaden. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
Vi har under året arbetat fram ett fungerande teamarbete, där vi som team har haft ett bra 
arbetsklimat och sett samarbetet som meningsfullt och viktigt. Alla har varit delaktiga och känt 
arbetsglädje. Vi som team har upplevt att arbetet bidragit till ökad effektivitet och högre kvalitet 
samt att arbetsuppgifterna passat för teamarbete. 
 
Anna-Karin har väglett och stöttat processägaren genom kontinuerligt pågående dialog angående 
individuell utrednings- och behandlingsplan, kontaktsjuksköterskefunktionen-
uppdragsbeskrivning, patientmedverkan, ledtidsmätningar, vårdprogramsarbete, turnéplanering, 
nationellt samarbete. 
 
Anna har tagit fram statistik, mallar, statistik till återrapportering vid turnébesök samt vissa 
enskilda statistikuttag på förfrågan. Därutöver har Anna gjort uttag av patientdata som stöd till 
teamets/monitors registerarbete, uttag och leveranser till andra regioner av historiska data, 
vitaldata till andra regioner, täckningsgrader och data till täckningskontroller. 
 
Lena har koordinerat och stöttat inrapportörernas arbete med registren, monitorerat alla 
inrapporterade ärenden, stött på i processägarnas arbete och i den mån det funnits möjlighet sett 
till att de fått hjälp där det inte fungerat ute på klinikerna med inrapportering.  
Lena har även haft enskilda utbildningar för inrapportörer i INCA . 
 
I samarbete med statistiker Anna har Lena gjort regelbundna täckningskontroller och 
efterforskningar för att få in data till registren. Anna och Lena har haft ett nära samarbete med 
arbete som gäller registren. 
 
I teamet har vi haft regelbundna AU-möten med processägaren. Under våra återkommande 
stödteamsmöten har vi bland annat informerat varandra om vad som händer och hur vi går 
vidare i vårt arbete. 
 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Ingen specifik omvårdnadsgrupp finns utan i vårdprogram/processgruppen finns flera 
kontaktsjuksköterskor, en kurator och adjungerande paramedicinare. Hjärntumörsprocessen har 
genom sitt arbete visat att det går att genomföra ett utmärkt arbete tvärprofessionellt såsom 
arbetet sker kliniskt. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
Vi ser att kompetensförsörjning och utbildningsbehov är viktigt för att inte säga avgörande för 
att teamet skall kunna fylla sina åtaganden och fullgöra sina uppdrag. Det är frågor vi tror att 
RCC ständigt måste hålla aktuella och vara beredda att göra förändringar utifrån, om man menar 
allvar med att utföra de uppdragspunkter man åtagit sig att utföra för att förbättra cancervården. 
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Vi tror också att RCC tar dessa frågor på allvar. Vi känner ingen större oro på detta område. Se 
dock vidare våra tankar i nästa stycke. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
Vi ser att de kompetenser och förmågor som redan finns inom stödteamet kommer till god 
användning i processarbetet. Många av kompetenserna och förmågorna inom teamet är rent av 
nödvändiga i arbetet. Ofta räcker kompetenserna och förmågorna inom teamet för att lösa alla 
teamets arbetsuppgifter. Dock ser vi, i och med den stora mängd arbetsuppgifter vi står inför och 
i och med ökande behov av att utnyttja varje medarbetares kompetenser mer optimalt, behov 
eller utrymme för vissa kompetenshöjningar, kompletteringar eller förbättringar: 
 
• Viss utökad kompetens hos monitor i att göra enklare uttag och mallar i INCA 
• Ökad kännedom/kunskap om de olika diagnoser som förekommer inom teamets process- 

och registerarbete för att bättre förstå vad registerinnehåll egentligen betyder/står för 
• Mer data-manager-tid/kompetens i arbete med datauttag, datahantering, registervård, 

variabelhantering och dylikt samt för kommunikation med konstruktörer vad gäller nyss 
nämnda arbetsuppgifter samt konstruktion 

• Kanske inte mer statistikerkompetens men ytterligare statistikertid 
• Kanske inte mer monitorkompetens men ytterligare monitortid 
• Kanske inte mer utveckling-stödpersonkompetens men ytterligare utveckling-stödpersontid 
• Kanske mer forskningskompetens eller åtminstone mer tid för forskningsstödjande 

verksamhet åt eventuell registerforskning inom processerna. 
 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
Vi stödjer de forskningsprojekt som inom ramen för registerarbetet kommer till vår kännedom. 
Just nu har vi inte kännedom om någon aktuell studie, förutom ett ST-läkarprojekt i Varberg där 
ST-läkaren ville ha, och fick, inledande råd om studiedesign, statistik och möjliga avgränsningar. 
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? (regionala skillnader, införande, lokalt och 
regionalt) 
Se följande fråga/svar 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
Under 1 och 2 skall processen underhållas och förfinas med en ny turné under 2014. Detta för att 
inhämta kunskap om hur väl såväl vårdprogram som patientpärm fungerar att arbeta med samt 
samverkan med regionens neurokirurgiska klinik och neuronkologiska rond. 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning för att nå identifierade 
mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Erbjuda regional processägare utbildning vad gäller rapportuttag m.m. inom INCA.  
Kartläggning av inrapportörer, deras yrkeskategorier och utbildningsbehov avseende 
inrapportering och användande av online-återrapportering, följt av Inrapportörsmöten 1 
gg/termin där kartlagda behov tillgodoses. I samband med införande av uppföljningsblankett 
kommer extra utbildningsbehov att behöva tillgodoses. 
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4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Vi kan, genom stöd med design, statistisk analys, administration m.m., stödja de 
forskningsprojekt som inom ramen för registerarbetet kommer till vår kännedom. 
 
 
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 kan göra följande insatser för att stimulera, underlätta och förstärka det pågående arbetet. 
 
• Låta monitor få viss utbildning i att göra enklare uttag och mallar i INCA 
• Låta teamet bjuda in regionala processägare eller motsvarande specialister att föreläsa om 

de olika diagnoser som förekommer inom teamets process- och registerarbete 
• Anställa en data-manager som kan stödja teamet genom samarbete med framförallt 

monitor men även statistiker i arbete med datauttag, datahantering, registervård, 
variabelhantering och dylikt samt genom att vara ett stöd i kommunikation med 
konstruktörer vad gäller nyss nämnda arbetsuppgifter samt konstruktion 

• Införa mail-grupper eller maillistor per process så att alla inom ett process-team nås av 
samma information. 

• Påskynda Sogetis arbete med att genomföra önskade förbättringar i INCA systemet. 
• Anställa ytterligare minst en statistiker. 
• Frigöra arbetsuppgifter från monitor för att möjliggöra att vederbörande kan jobba mer i 

processen. 
• Frigöra arbetsuppgifter från statistikern för att möjliggöra att vederbörande kan jobba mer i 

processen och med forskningsstödjande arbetsuppgifter. 
• Frigöra arbetsuppgifter från utveckling-stödperson till mer specifikt processarbete. 
• Arrangera APT något oftare. Det skulle smörja maskineriet i arbetet att något oftare ta del 

av allas tankar och idéer tvärs över team och professioner 
• Skicka ut agendor, mötestider, dagordningar program eller vad som kan vara aktuellt, inför 

alla gemensamma möten t.ex. processägarinternat och kansligemensamma arbetsdagar. 
Detta skulle effektivisera arbetet avsevärt genom att dels underlätta planering dels 
möjliggöra vissa förberedelser. Det vore mycket värdefullt om vi kunde börja få denna 
information utskickad. Idealt kunde informationen då gärna få vara oss medarbetare 
tillhanda i god tid innan förekommande möten. 
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Hypofys 
Stödteam: Statistiker: Anna Genell, Kvalitetsregister: Lena Nilsson 
	  
 

Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(Exempelvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, 
kvalitetsregister, regionala och nationella riktlinjer) 
 
• Stödteamsmöten (Anna och Lena) 
• Uppstarts-/Inrapportörsmöte 
• Medverkan på nationella styrgruppsmöten för registret 

 
2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, förändringar i 
regionala vårdprogram, projekt) 
 
Utanför RCC/INCA har registret funnits sedan 1991. 
Registret har kommit igång under året, fall har börjat rapporteras in, historiska data har levererats 
till nationellt ansvarigt RCC. I samband med att historiska data överförts har man upptäckt 
väldigt många hypofystumörer som blivit missade att anmälas till cancerregistret och som Lena 
har lagt in som nya. Detta kommer att medföra att det kommer att bli en ökning av 
hypofystumörer i landet. En stor mängd okopplat material föreligger och arbete med detta har 
påbörjats. 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
Ej aktuellt 
 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
Gruppen är ny och dess arbete avser endast registret 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
Lena och Anna har haft ett första uppstarts möte i Hypofysregistret som är nytt på INCA men 
som funnits sedan 1991 och där man överfört all historisk data till INCA. I samband med detta 
har man upptäckt väldigt många hypofystumörer som blivit missade att anmälas till 
cancerregistret och som Lena har lagt in som nya. Detta kommer att medföra att det kommer att 
bli en ökning av hypofystumörer i landet. 
 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Ej aktuellt 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
Vi ser att kompetensförsörjning och utbildningsbehov är viktigt för att inte säga avgörande för 
att teamet skall kunna fylla sina åtaganden och fullgöra sina uppdrag. Det är frågor vi tror att 
RCC ständigt måste hålla aktuella och vara beredda att göra förändringar utifrån, om man menar 
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allvar med att utföra de uppdragspunkter man åtagit sig att utföra för att förbättra cancervården. 
Vi tror också att RCC tar dessa frågor på allvar. Vi känner ingen större oro på detta område. Se 
dock vidare våra tankar i nästa stycke. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
Vi ser att de kompetenser och förmågor som redan finns inom stödteamet kommer till god 
användning i processarbetet. Många av kompetenserna och förmågorna inom teamet är rent av 
nödvändiga i arbetet. Ofta räcker kompetenserna och förmågorna inom teamet för att lösa alla 
teamets arbetsuppgifter. Dock ser vi, i och med den stora mängd arbetsuppgifter vi står inför och 
i och med ökande behov av att utnyttja varje medarbetares kompetenser mer optimalt, behov 
eller utrymme för vissa kompetenshöjningar, kompletteringar eller förbättringar: 
 
• Viss utökad kompetens hos monitor i att göra enklare uttag och mallar i INCA 
• Ökad kännedom/kunskap om de olika diagnoser som förekommer inom teamets process- 

och registerarbete för att bättre förstå vad registerinnehåll egentligen betyder/står för 
• Mer data-manager-tid/kompetens i arbete med datauttag, datahantering, registervård, 

variabelhantering och dylikt samt för kommunikation med konstruktörer vad gäller nyss 
nämnda arbetsuppgifter samt konstruktion 

• Kanske inte mer statistikerkompetens men ytterligare statistikertid 
• Kanske inte mer monitorkompetens men ytterligare monitortid 

 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
Just nu har vi inte kännedom om någon aktuell studie.  
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? 
(regionala skillnader, införande, lokalt och regionalt) 
Det skulle behöva införas och tillsättas en processägarfunktion för denna process.  
 
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
Se föreg. punkt 
 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning för att nå identifierade 
mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
Erbjuda en eventuell regional processägare utbildning vad gäller rapportuttag m.m. inom INCA.  
Kartläggning av inrapportörer, deras yrkeskategorier och utbildningsbehov avseende 
inrapportering och användande av online-återrapportering, följt av Inrapportörsmöten 1 
gg/termin där kartlagda behov tillgodoses. 
 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Vi kan, genom stöd med design, statistisk analys, administration m.m., stödja de eventuella 
forskningsprojekt som inom ramen för registerarbetet kommer till vår kännedom. 
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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)? 
 
RCC kan göra följande insatser för att stimulera, underlätta och förstärka det pågående arbetet. 
• Låta monitor få viss utbildning i att göra enklare uttag och mallar i INCA 
• Låta teamet bjuda in regionala processägare eller motsvarande specialister att föreläsa om 

de olika diagnoser som förekommer inom teamets process- och registerarbete 
• Anställa en data-manager som kan stödja teamet genom samarbete med framförallt 

monitor men även statistiker i arbete med datauttag, datahantering, registervård, 
variabelhantering och dylikt samt genom att vara ett stöd i kommunikation med 
konstruktörer vad gäller nyss nämnda arbetsuppgifter samt konstruktion 

• Införa mail-grupper eller maillistor per process så att alla inom ett process-team nås av 
samma information. 

• Påskynda Sogetis arbete med att genomföra önskade förbättringar i INCA systemet. 
• Anställa ytterligare minst en statistiker. 
• Frigöra arbetsuppgifter från monitor för att möjliggöra att vederbörande kan jobba mer i 

processen. 
• Frigöra arbetsuppgifter från statistikern för att möjliggöra att vederbörande kan jobba mer i 

processen och med forskningsstödjande arbetsuppgifter. 
• Frigöra arbetsuppgifter från utveckling-stödperson till mer specifikt processarbete. 
• Arrangera APT något oftare. Det skulle smörja maskineriet i arbetet att något oftare ta del 

av allas tankar och idéer tvärs över team och professioner 
• Skicka ut agendor, mötestider, dagordningar program eller vad som kan vara aktuellt, inför 

alla RCC västs gemensamma möten t.ex. processägarinternat och kansligemensamma 
arbetsdagar. Detta skulle effektivisera arbetet avsevärt genom att dels underlätta planering 
dels möjliggöra vissa förberedelser. Det vore mycket värdefullt om vi kunde börja få denna 
information utskickad. Idealt kunde informationen då gärna få vara oss medarbetare 
tillhanda i god tid innan förekommande möten. 
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Lever- och gallvägscancer 
Stödteam: Statistiker: Kátrin Gunnarsdottír, Kvalitetsregister:  
Susanne Amsler Nordin, Vårdutveckling: Malin Samuelsson 
 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)?  
(Exempelvis lokala, regionala och nationella möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, 
kvalitetsregister, regionala och nationella riktlinjer) 
 
• Stödteam för nationella och regionala grupperna. Klara roller inom stödteamet med väl 

fungerande utbyte av information. 
• Genomfört möten både nationellt och regionalt. 

o 5-6 st kombinerade internat för kval.regmöten och VP har genomförts. 
o Nationellt inrapportör- och monitormöte. 
o Telefonmöten för monitorer och styrgrupp. 
o Många teammöten för omarbetning av blanketter och manualer. 
o Regionalt VP-möte. 

• Nationella VP  
o Nationellt Omvårdnadsgrupp finns som är knuten till den medicinska. 
o levercellscancer pågår och klart våren 2014. 
o uppstartsmöte för nationellt VP för Gallvägscancer. 

• Påbörjad skrivning av regionala medicinska riktlinjer för levercellscancer. 
• Årsrapport – omfattande. Data levereras till VP. 
• Nationellt kvalitetsregister. 
 
• Blankett 1 Anmälan är reviderad avseende 2013, samt revidering för 2014 och är klar och 

ligger på ”vänt” hos konstruktörerna. 
• Blankett 2a Beh.blankett/tum.ingrepp -är reviderad avseende 2013, revidering för 2014 

pågår – ej klar.  
• Blankett 2b xxxx nytt formulär – arbete pågår. 
• Blankett 3 Uppföljning – är reviderad avseende 2013, revidering för 2014 pågår – ej klar.  
• Blankett 4 – ny blankett xxx – är klar, lämnad till AKI och ligger på ”vänt” hos 

konstruktörerna. 
• Manual avseende blankett 1 och 4 klar. Revidering och komplettering pågår rörande 2a, 2b 

och 3. 
 

• Mallar och rapportmallar finns för egen uppföljning och uttag i INCA. 
• Arbete med t ex återrapportering i form av dokument online finns på INCA, t ex postrar. 

 
Ingen patientrepresentant finns. 
PROM och PREM ett testprojekt som pågår. I dagsläget problem att få fram data. 
Patientmedverkan på leverteamet på SU/S. 
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2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för?  
(medicinsk kvalitet som rapportering, mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-
styrdiagram”, förändringar i regionala vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
Regionala VP-möten.  
Regionalt inrapportörsmöte för kval.reg 
Påbörjat skrivning av regionala medicinska riktlinjer (klart jan/febr 2014). 
Patientmedverkan på leverteamet SU/S. 
Påbörjat arbete med att få bättre representation av inrapportörer regionalt. 
 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
Finns förbättringspotential för att få möten att fungera bättre. Stödteamet arbetar vidare. 
 
3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
Väl fungerande fördelning. 
Katrín tar hand om utdata och statistiska bearbetningar, mallar, rapporter och stöd till gruppens 
forskningsarbete. 
Susanne handhar indata för kvalitetsregistret för indata inklusive blanketter, manualer. Nationell 
monitor och stödteamsansvarig för kvalitetsregistret. 
Malin handhar allt som rör vårdprocessen regionalt och nationellt. 
 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Ja, både en regional omvårdnadsgrupp för ÖGI samt en nationell för primär levercancer. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på RCC´s kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
Fortlöpande information och utbildning regionalt och nationellt. 
Säkerställa att insamlandet av data visar en korrekt bild av förutsättningarna. 
 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
I ett stödteam behöver vi kompetens från utv.ssk, statistiker, monitorer. Vid behov behöver vi 
adjungera medicinsk kompetens i gruppen. 
Ta vara på varandras kompetenser och ha en kontinuerlig kommunikation. 
 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
Samarbetsprojekt med RCC norr rörande patienter med levermetastaser ur 
Kolorektalcancerregistret som ska matchas ihop med NLGR. 
 
 
Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? (regionala skillnader, införande, lokalt och 
regionalt) 
• Medverka vid en extern revision på transplantation på SU/S, mars 2014.  
• Möten monitorer är inplanerat, både nationellt och regionalt. 
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• Kombinerat nationellt möte för inrapportörer och monitorer uppdelat geografiskt på två 
platser - får bort regionala skillnader. 

• VP-möten inplanerade regionalt och nationellt. 
• Regionala medicinska riktlinjer klart våren 2014 och införes därefter i regionen. 
• Fortsatt arbete med patientmedverkan. 
• Fortsatt arbete i den regionala omvårdnadsgruppen med bl a processkartläggning och 

aktiva överlämningar. 
 
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
• Uppdatera årshjul samt rutiner för efterforskning.  
• Kontinuerliga täckningskontroller. 
• Bevakningsmallar för behandlingsblanketter ska ses över och ev revideras. 
• Utforma en mall för ett ”faktablad” för kvalitetsindikatorer. 
• Återkommande regionala VP-möten. 
• Avstämningsmöten i stödteamet kvartalsvis. 

 
3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning för att nå identifierade 
mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
• Utforma en mall för ett ”faktablad” för kvalitetsindikatorer. 
• Återkommande regionala VP-möten. 
• Avstämningsmöten i stödteamet kvartalsvis. 
• Utforma en generell mall nationellt för presentationer av kvalitetsregistret.  

 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Jobba för att se till att kval.registren blir så kompletta och korrekta så det går att ta ut data som 
underlag. 
 
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)? 
 
Kontinuerlig information om verksamheten och målen. 
Ta del av andras kompetenser och erfarenheter. 
Ta del av aktivetsledarnas arbete och RCC´s forskningsprojekt (exv närståendestudien) och föra 
med informationen i vårdprocessarbete. 
Mer gemensamt arbete mellan RCC samverkan, alla kategorier.  
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Lungcancer och njurcancer 
Stödteam: Statistiker: Erik Bülow, (Erik Holmberg och Leyla Nunez),  
Kvalitetsregister: Susanne Amsler-Nordin, Vårdutv: Marie Boëhtius 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
I lungcancerprocessen har vi haft två möten i år i vårdprocessgruppen och ett möte för 
inrapportörer. Har även haft ett arbetsutskottsmöte.  
Två arbetsplatsbesök för registerfrågor KSS och NÄL 
Vi har nu fått med en patient i vårdprocessgruppen. 
Gruppen arbetar med det regionuppdrag som finns sedan förra året. 
 
I njurcancerprocessen har vi haft ett möte i vårdprocessgruppen och ett arbetsutskottsmöte. 
Vi har knutit en kurator till gruppen. 
Regionalt vårdprogram har gått upp till berörda förvaltningar för synpunkter. 
Sjuksköterksenätverk finns. 
 
2. Resultat av arbetet 
I lungcancerprocessen har gruppen arbetat med fasta tider till PET-CT och det har utformats en 
checklista att följa vid utredning av lungcancer. Är ännu inte implementerad. 
Regionala processägare har enats om mål och indikatorer för lungcancerprocessen. 
 
Regional processägare är motiverad och intresserad av datauttag från INCA. Han har därmed valt 
att själv djupdyka i sitt dataunderlag. Han konstruerar egna mallar samt undervisar och inspirerar 
sina kollegor i dessa frågor. Stödteamet har dock varit behjälpligt avseende regionens 
verksamhetsanalys. Vi sammanställer också årligen ett större tabellverk i Excel med tabeller 
definierade av processägaren (som sedan själv nyttjar dessa grunddata för egna grafer och 
sammanställningar.) Mindre frågor från enskilda kliniker och sjukhus hanteras också löpande. 
 
Levererat data för nationell avstämning med avseende på anmälan och uppföljning jmf 
täckningsgrad 100 % fr.o.m. 2002 - 2011. Väl fungerande nätverk för inrapportering i regionen.  
 
I njurcancerprocessen har Sahlgrenska Urologmottagningen starta projekt i patientmedverkan 
”Upplevelseboken” som Anna Ringheim och Marie Boëthius stödjer. Fungerande nätverk med 
förbättringsmöjligheter på vissa enheter vad gäller inrapportering. 
 
Nationellt vårdprogram kom våren 2013. 
Regionalt VP 
 
Levererat data för nationella data för avstämning med avseende på anmälan och 5-årsuppföljning. 
Täckningsgrad mot ca reg avseende anmälan är 100 % fr.o.m. 2005 fram till 2012. Sämre när det 
gäller 5-årsuppföljningen. 
 
Regional statistiker har utgjort stöd till nationell statistiker genom medverkan vid, och 
förberedelser inför nationella sammankomster. Det regionala statistikerarbetet har därmed förts 
upp till nationell nivå efter processägarens initiativ. Regionala årliga sammanställningar av 
fördefinierade grafer och tabeller har också producerats. Stödteamet har också (tillsammans med 
övriga statistiker) ansvarat för underlag till regional verksamhetsanalys.  
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3. Arbetsfördelning 
Erik Bülow (stödpersoner Erik H och Leyla N) tar hand om utdata och statistiska bearbetningar, 
mallar, rapporter och stöd till regional registerhållare. 
Marie tar hand om allt som rör vårdprocessen regionalt  
Susanne tar hand om indata för kvalitetsregistret  
 
4. Kompetensförsörjning 
Marie Boëthius, önskar tillgång till INCA för att följa kunna följa upp vården, målindikatorer, 
rapportmallar 
Stödteamet behöver hitta former för att arbeta tillsammans.  
 
5. Forskning och innovation 
Uttag av regionala data för forskningsprojekt. 
 
 
Planerade aktiviteter för 2014. 
 
Lungcancerprocessen 
• Fortsätta arbetet med regionuppdraget och ha vårdprocessmöten och inrappoteringsmöten. 
• Dialogmöten - turné april -14 
• Kommer att starta ett sjuksköterskenätverk. 
• Fortsätta att arbeta med införandet av kontaktsjuksköterskor, IVP och psykosocialt stöd i 

vårdprocessgrupperna. 
• Implementering av de nya nationellt VP som kommer planeras våren 2014.  
• Anpassade regional tillämpning av nationella VP skall skrivas under 2014. 
• Få en kurator till vårdprocessgruppen. 
• Införande av processregistrering av den onkologiska behandlingen i INCA 
• Fortsatt insamling av registerdata 2013 - 2014 

 
Njurcancerprocessen 
• Implementera regionalt vårdprogram från 2014 - våren 2014. 
• Vårdprocessmöten  
• Dialogmöten - turné under våren -14 
• Fortsatt arbete med att stödja projektet inom patientmedverkan ”Upplevelseboken” på 

Sahlgrenska Urologmottagningen. 
• Att fortsätta att arbeta med införande av kontaktsjuksköterska, IVP och psykosocialt stöd i 

vårdprocessgrupperna. 
• Införande av processregistrering av den onkologiska behandlingen i INCA 
• Fortsatt insamling av registerdata 2013 – 2014  



	  
	  

   38 

Maligna hudtumörer  
Stödteam: Statistiker: Erik Bülow, Kvalitetsregister: Kerstin Dreymertz,  
Vårdutveckling: Marie Boëhtius 
 
Redovisning 2013 
 
1. Aktiviteter 
• Årliga Västsvenska Hudmelanommötet 17 maj 2013 
• Verksamhetsanalys 
• Registerrapporten 
• Nationellt vårdprogram blev färdigt våren 2013 
• Regionalt vårdprogram är under utarbetning 
• Har haft två möten i vårdprogramgruppen och sjuksköterskegruppen har haft fyra möten. 
• Patientens väg genom melanomprocessen, processkarta sjuksköterskegruppen 
• Sporadiska frågeställningar från enskilda kliniker och sjukhus angående utdata (patientlistor 

och enklare sammanställningar) har inkommit och behandlats fortlöpande. 
• Det pågår ett arbete med överläsning av historiska data till INCA. Processen leds från 

nationellt stödteam i Linköping men regionalt stödteam är behjälpligt (men arbetet just nu 
något vilande). 

 
2. Resultat av arbetet 
Se aktiviteter ovan. Ökat täckningsgraden till 97,6% för 2012 
 
3. Arbetsfördelning 
Erik Bülow tar hand om utdata och statistiska bearbetningar, mallar, rapporter och stöd till 
regional registerhållare. 
Marie Boëthius tar hand om allt som rör vårdprocessen regionalt  
Kerstin Dreymertz tar hand om indata för kvalitetsregistret 
 
4. Kompetensförsörjning 
Marie, tillgång till INCA och få kunskap för att följa vården, målindikatorer och rapportmallar 
 
5. Forskning och innovation 
Vi har fått en del förfrågningar om registeruttag samt konsultation kring forskningsprojekt. Vi 
har haft en del inledande möten med olika intressenter men inget djupgående arbete med 
konkreta (publicerade) resultat. 
 
Planerade aktiviteter 2014 
• Att få en eller två processägare till gruppen. 
• I sjuksköterskegruppen arbeta fram hur en egenvårdutbildning ska se ut med stöd av den 

medicinska gruppen. 
• Marie, Kerstin och Erik ska arbeta mer ihop gällande INCA, utdata och övriga aktiviteter. 
• Västsvenska Melanomdagen 8 maj 2014 
• Implementera det regionala vårdprogrammet 
• Dialogmöten 
• Att tillsammans med aktivitetsledare Shirin göra någon aktivitet kring förbyggande av 

malignt melanom.  
• Fortsätta att arbeta med införandet av kontaktsjuksköterskor, IVP och psykosocialt stöd i 

vårdprocessgruppen.  
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Palliativa processen 

Stödteam: Vårdutveckling: Kristina Palmberg 
	  
Redovisning 2013        
 
1. Aktiviteter 
• Samtalsutbildning ” Det nödvändiga samtalet” för läkare. Under våren och hösten 2013 har 

24 läkare utbildats. Det administrativa stödet har skötts av utvecklingssjuksköterska vid Rcc 
väst. 

• Referensgruppsmöten för det regionala vårdprogrammet för palliativ vård.  
• Nätverksträffar för avdelningschefer/ enhetschefer och utvecklingsledare för specialiserad 

palliativ vård .Under året har även hospicecheferna involverats i nätverket. 
• Nätverksträff för utvecklingsledare/plattformsledare för palliativ vård i 

närsjukvård/kommuner. 
• Nätverksträff för utvecklingssjuksköterskor för palliativa processen vid samtliga RCC i 

Sverige. Initierat av utvecklingssjuksköterska vid Rcc väst och genomförts hösten 2013. 
• Undersökning och sammanställning av specialiserade palliativa vårdplatser inom Rcc-

områdena i Sverige. Gjord av utvecklingssjuksköterka vid Rcc väst. Redovisas i bilaga 1. 
• Nationell processledarträff tillsammans med Svenska palliativregistret. 
• Dialogmöten med inventering av specialiserade palliativa verksamheter i VGR och Norra 

Halland. Möten vid nio enheter inom regionerna. 
• Praxisundersökning/sammanställning av inventering av palliativa verksamheter i VGR och 

Norra Halland. Redovisas i bilaga2. 
• Upprepade möten med Svenska palliativregistrets företrädare. 
• Möten med utvecklingsledare i Göteborg. LGS mfl. 
• Representant i ledningsgrupp för specialistutbildning för undersköterskor i palliativ vård 

vid Plushögskolan Göteborg. 
• Regionalt vårdprogramarbete 
• Arbete med regionuppdraget för palliativ vård. 

 
2. Resultat av arbetet  
• Det regionala organisatoriska vårdprogrammet för palliativ vård har färdigskrivits och är 

ute i beslutsprocessen i regionen. 
• Implementering av det kunskapsstöd för palliativ vård som socialstyrelsen utkommit med 

under året har planerats och kommer att genomföras tillsammans med implementeringen 
av det regionala vårdprogrammet under 2014. 

• Sjukhusen behöver stöd för att anslutas till Svenska Palliativregistret. De behöver arbeta 
med förbättringsarbeten utifrån resultaten. Här har vi från den palliativa processen vid våra 
besök i regionen betonat vikten av detta arbete. Förståelsen för vikten av 
kvalitetsförbättring med resultaten från registret som grund har varit olika i regionen. Vid 
våra möten har vi bett att få träffa verksamhetschefer för att presentera resultat från 
registret. Det har varit ett bra sätt att kommunicera resultat och reflektera tillsammans med 
palliativregistrets representant. 
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3. Arbetsfördelning 
• Processägare och processamordnare/utvecklingssjuksköterska har gemensamt och 

tillsammans med representant från Svenska palliativregistret genomfört dialogmöten med 
specialiserade palliativa enheter. 

• Statistiker har tagit fram statistik till inventeringsunderlag samt sammanställning av 
specialiserade  palliativavårdplatser /Rcc-område. 

• Processägare och processamordnare har haft kontinuerliga möten för planering och 
uppföljning av den palliativa processen. 

• Metod- och utvecklingsstöd har givits av ansvarig vid Rcc väst. 
 

4. Kompetensförsörjning 
• Fler nationella kontakter även på sjuksköterskenivå . Detta är önskvärt för att följa den 

nationella utvecklingen och hitta stöd för att utveckla regionalt.  
• Ett mer uttalat teamarbete i processen kan utvecklas. Ex. En speciell statistiker,  

kommunikatör, processägare och processamordnare kan lägga upp en gemensam årsplan 
samt ha avstämningsmöten under året. Övriga professioner kopplas in vid behov. 

• Psykosociala processen och palliativa processen skulle kunna samordnas mer. 
• Ökad koppling till FOU och forskning bör utvecklas. 
• Tekniskt stöd med utveckling av dokumentation och presentationsteknik inom Rcc 

önskvärt. 
 

5. Forskning och innovation 
• Närståendestudien berör den palliativa processen. Läkare med patienter anslutna till studien 

går samtalsutbildning ”Det nödvändiga samtalet”. Kursen förmedlas och administreras via 
Rcc väst. 

• Samtalsutbildning ” Det nödvändiga samtalet” är en utbildning som erbjuds 
specialistläkare. Rcc väst står för merparten av kurskostnaden. Detta är en utbildning där 
man praktiskt får träna tillsammans med bla skådespelare. Ansvarig för kursen är professor 
Carl Johan Fürst. 24 läkare har utbildats under 2013 och ytterligare 24 läkare kommer att 
utbildas under 2014. Planen är också att utbildare ska kunna utbildas för Rcc västs område. 
På så vis kan utbildningen nå ut till fler läkare i vårt område och stöd kan då ges för att 
brytpunktssamtal och nödvändiga samtal ska kunna genomföras med god kvalitet. 
 

 
Planerade aktiviteter 2014 
 
Sex indikatorer och tre utvecklingsindikatorer ska spegla kvaliteten i den palliativa vården och de 
rekommendationer som beskrivs i kunskapsstödet. 

1. Täckningsgrad för Svenska palliativregistret 
2. Två eller fler inskrivningar i slutenvården under de sista trettio dagarna i livet  
3. Förekomst av trycksår (grad 2-4) 
4. Dokumenterad individuell ordination vid behov av ångestdämpande läkemedel. 
5. Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opoid. 
6. Dokumenterad munhälsobedömning 
7. Samtal om vårdens innehåll och riktning(brytpunktssamtal) 
8. Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet. 
9. Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument  
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Utvecklingsindikatorer är: 
1. Kommunikation(brytpunktssamtal) med patient om vårdens inriktning och mål i livets 

slutskede. Datakälla är Svenska palliativregistret. 
2. Smärtanalys och regelbunden smärtskattning. Datakälla Svenska palliativregistret. 
3. Regelbunden användning av smärtskattningsinstrument. Datakälla Svenska 

palliativregistret. 
 

Patientprocessen - Palliativ vård, regionala kvalitetsmål: 
1. Täckningsgrad i registret 70% 2014 ,80% 2015.  
2. Två eller fler inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet bör följas under 2014 och 

därefter formuleras ett målvärde.  
3. Förekomst av trycksår ska följas. Inget målvärde 2014. 
4. Dokumenterad vid behovs-ordination av ångestdämpande läkemedel. Målvärde 90% 
5. Dokumenterad vid behovs-ordination av opioid. Målvärde 90%. 
6. Validerad munhälsobedömning. Mål 2014 70% 

 
Det finns regionala skillnader i täckningsgraden till Svenska palliativregistret och i hur man 
arbetar med förbättringsarbeten utifrån resultaten. 
• Alla enheter som vårdar svårt sjuka patienter ska rapportera till Svenska palliativregistret.  
• Täckningsgraden till Svenska palliativregistret ska öka och vi ska stimulera till 

förbättringsarbeten utifrån resultaten. De specialiserade palliativa enheterna bör vara 
föregångare. 

 
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
• Plan och önskan finns om att Referensgruppen ska kunna omvandlas till palliativt råd. 

Plattformsledare och utvecklingsledare kommer att adjungeras till gruppen. 
 

3. Vilka aktiviteter planerar ni för särskilda utvecklingsbehov och kompetensförsörjning för att nå identifierade 
mål (arbetsfördelning, utbildning)? 
• Webb-utbildning i allmän palliativ vård.  

Arbetet är påbörjat med att inventera utbildningsalternativ.  
•  Delregionala konferenser planeras. 

När det regionala vårdprogrammet godkänts kommer implementering tillsammans med 
socialstyrelsens kunskapsstöd. Det kommer att ske delregionalt. 

• Samtalsutbildning för läkare 
Två kurser är planerade under 2014. Professor Carl Johan Fürst är ansvarig kursledare.  

 
4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
• Samverka med bla. RCC Syd.  
• Samverka med Palliativt Centrum vid SU . 
• Tätare kontakt med de specialiserade palliativa enheterna för att följa upp FOU och 

forskningssatsningar.  
• Samarbete med ansvariga för Närståendestudien. 

 
Regionalt cancercentrums utvecklingsstöd 
• Underlätta för nationellt nätverk även på sjuksköterskenivå.. 
• Öka samverkan mellan och med övriga patientprocesser.  

Palliativa processen bjuder in sig till de övriga processerna för samverkan under 2014. 
• Fortsatt stöd av kommunikatör för att utveckla hemsida och nyhetsbrev.  
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Prostatacancer  

Stödteam: Statistiker: Leyla Nunez, Erik Holmberg, Kvalitetsregister: Marie-Louise 
Jakobsson, Vårdutveckling: Marie Boëhtius 
 
Redovisning 2013        
 
1. Aktiviteter 
• Vi har haft två vårdprocessmöten och två dialogmöten ett i Borås och ett Varberg. 
• Nationellt inrapporteringsmöte vid två tillfällen (maj, november) i Uppsala. (Marie-Louise) 
• Vi har haft två arbetsutskottsmöten. 
• Nationellt vårdprogram blir klart i början av 2014. 
• Nationella riktlinjer för prostata kommer att bli färdigt i början av 2014. 
• Städning i INCA register och cancerregister (Leyla). 
• 4/2 föreläsning om kastrationsresistens prostatacancer för läkare i regionen (Ann-Sofi) 
• Studiebesök på urologen SU i två dagar (Marie). 
• Erik och Leyla tagit fram data inför dialogmöten. 

 
2. Resultat av arbete 
Gjort efterforskningar i registret och har ca 100 % täckningsgrad i registret. 
Vid dialogmötet i Borås togs beslut om MDT-konferens skulle ske varannan vecka.  
 
3. Arbetsfördelning 
Leyla Nunez och Erik Holmberg tar hand om utdata och statistiska bearbetningar, mallar, 
rapporter och stöd till regional registerhållare. 
Marie-Louise Jakobsson tar hand om indata för kvalitetsregistret. 
Marie Boëthius tar hand om allt som rör vårdprocessen regionalt. 
Vi behöver diskutera våra roller och arbetsfördelning i teamet. 
Finns inget sjuksköterskenätverk idag men planera att starta 2014. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Marie Boethius vill få tillgång till INCA för att kunna följa vården målindikatorer, rapportmallar. 
 
5. Forskning 
Ett forskningsprojekt Patientinvolvering för en jämlik design kring tidigt upptäckt och vård av 
prostatacancer har kommit igång tillsammans med urologen Jonas Hugosson i samarbete med 
RCC, Kunskapscentrum för jämlik vård och CHI.  
 
Planering inför 2014 
• Vårdprocessmöten, dialogmöten, AU-möten och regionalt inrapportörsmöte i våren 2014. 
• Nationellt vårdprogram och riktlinjer ska implementeras och regionalt VP ska revideras. 
• Starta upp sjuksköterskenätverk på RCC 
• Fortsätta att arbeta med införande av kontaktsjuksköterskor, IVP och psykosocialt stöd i 

vårdprocessgruppen. 
• Stödteamet planerar att träffas en gång i månaden. 
• Stödja projektet Patientinvolvering för en jämlik design kring tidig upptäckt och vård av 

prostatacancer. 
• Starta ett patientinvolveringsprojekt ex upplevelseboken ute i regionen med någon klinik 

som kan vara intresserad, ev. Uddevalla.  
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Tyreoideacancer 
Stödteam: Statistiker: Kátrin Gunnarsdottír, Kvalitetsregister: Susanne Amsler Nordin, 
Vårdutveckling: Malin Samuelsson 
 
 
Redovisning 2013  
 
1. Aktiviteter 
Vilka aktiviteter har du/ni genomfört/medverkat i för att stödja patientprocessens(ernas) mål? Hur har 
aktiviteterna varit kopplade till målen för patientprocessen(erna)? (Exempelvis lokala, regionala och nationella 
möten, arbetsutskottsmöten, utbildningar, kvalitetsregister, regionala och nationella riktlinjer) 
 
• Stödteam för nationella och regionala grupperna. Klara roller inom stödteamet med väl 

fungerande utbyte av information. 
• Genomfört möten både nationellt och regionalt. 
• Nationellt VP klart och distribuerat våren 2013. 
• Nationellt kvalitetsregister startar våren 2013 med inklusion fr o m 1/1-13. 
• Startmöten nationellt och regionalt för kval.reg. 
• Regional VP-möten och internat för skrivning av regionala medicinsk a riktlinjer. 
• Blankett 1 Anmälan är sjösatt, och revidering för 2014 genomförd. 
• Blankett 2 Behandlingsblankett - klar och ligger på ”vänt” hos konstruktörerna. 
• Blankett 3 Uppföljning – ej klar. 
• Manual avseende blankett 1 och 2 klar. 
• Blankett AKI-gruppen avseende blankett 1 och 2 klar. 

 
• Mallar finns för egen uppföljning finns i INCA. 
• 3 st Nationella styrgruppsmöten varav ett var startmöte för kvalitetsregistret, maj 2013.  
• Planering av överföring från  … pågår. Vilket kommer att generera delvis förifyllda 

variabler. 
• Monitormöte. 
• Ingen patientrepresentant finns. 

 
 
2. Resultat av arbetet  
Vilket utvecklingsarbete på regional nivå har ni varit stöd för? (Medicinsk kvalitet som rapportering, 
mallar, indikatorer och mål, ”instrumentpanel-styrdiagram”, förändringar i regionala 
vårdprogram, projekt) 
 
Vilka utvecklingsarbeten har påbörjats/genomförts vid de olika sjukhusen och som ni varit stöd för? 
• Regionala VP-möten – regional cancerstatistik.  
• Regionalt uppstartsmöte för kval.reg 
• Påbörjat skrivning av regionala medicinska riktlinjer (klart jan/febr 2014). 
• Vad ska hända med det befintliga regionala kvalitetsregistret? 

 
Hur upplever ni lärandet/mognaden i de olika grupperna? 
Finns förbättringspotential. Stödteamet arbetar vidare. 
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3. Arbetsfördelning 
Hur har ansvaret för olika åtgärder fördelats i stödteamet? 
• Väl fungerande fördelning. 
• Katrín tar hand om utdata och statistiska bearbetningar, mallar, rapporter och stöd till 

gruppens forskningsarbete (regionalt). 
• Susanne handhar indata för kvalitetsregistret för indata inklusive blanketter, manualer. 

Nationell monitor och stödteamsansvarig för kvalitetsregistret. 
• Malin handhar allt som rör vårdprocessen regionalt och nationellt. 

 
Finns det sjuksköterskenätverk till patientprocessen(erna)? Hur har de stödjande aktiviteterna sett ut? 
Finns ej.  Endast ett nätverk för ssk/kssk planeras att starta 2014. 
 
4. Kompetensförsörjning 
Hur ser du på RCC´s kompetensförsörjning och övriga utbildningsbehov för stödja processerna? 
• Fortlöpande information och utbildning regionalt och nationellt. 
• Säkerställa att insamlandet av data visar en korrekt bild av förutsättningarna. 

 
Vilka kompetenser och/eller förmågor behövs i stödteamet för att uppnå önskade resultat? 
Ta vara på varandras kompetenser och ha en kontinuerlig kommunikation. 
 
5. Forskning och innovation 
Vilka forskningsstödjande insatser görs i stödteamet för patientprocessen(erna)? 
Uttag av regionala data för forskningsprojekt. 
Medförfattare till abstrakt rörande trender för incidensökning inom Tyreoideacancer presenterat 
vid American Thyroid Association, San Juan - Puerto Rico. 
 
 

Planerade aktiviteter 2014 
 
1. Utifrån patientprocessen(erna) nuläge - vilka områden har ni identifierat för fortsatt utveckling/förbättring? 
Hur är de kopplade till patientprocessen(erna) övergripande mål? (Regionala skillnader, införande, lokalt och 
regionalt) 
• Möte monitorer är inplanerat, både nationellt och regionalt. 
• Möten inplanerade regionalt och nationellt. 
• Regionala medicinska riktlinjer klart våren 2014, med implementering i regionen. 

 
2. Hur ser planerna ut för förbättrat stöd till patientprocessen(erna)?  
• Mallar kommer att utökas i kval.reg allt eftersom registret byggs på med inkommande data. 
• Skapa årshjul samt rutiner för efterforskning.  
• Kontinuerliga täckningskontroller. 
• Bevakningsmallar för behandlingsblanketter. 
• Återkommande regionala möten. 
• Avstämningsmöten i stödteamet kvartalsvis. 

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

• Utforma en mall för ett ”faktablad” för kvalitetsindikatorer. 
• Återkommande regionala VP-möten. 
• Avstämningsmöten i stödteamet kvartalsvis. 
• Utforma en generell mall nationellt för presentationer av kvalitetsregistret.  
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4. Hur kan ni medverka till att utöka forskningsinsatserna? 
Jobba för att se till att kval.registren blir så kompletta och korrekta så det går att ta ut data som 
underlag. 
 
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)? 
 
Kontinuerlig information om verksamheten och målen. 
Ta del av andras kompetenser och erfarenheter. 
Ta del av aktivetsledarnas arbete och föra med informationen i vårdprocessarbete. 
 
 



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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