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Förord 
Regionalt cancercentrum väst arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region 
Halland och är i dag en välintegrerad del av Västra sjukvårdsregionens cancervård. Sedan starten 
för sex år sedan har Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) vuxit och verksamheten omfattar 
nu ett femtiotal fastanställda och nästan lika många regionala processägare. I vårt fortsatta 
utvecklingsarbete Ett ännu bättre RCC Väst som också är en del av koncernkontorets 
värdegrundsarbete, har vi under 2017 arbetat vidare med att stärka medarbetarperspektivet och 
målfokus. 

Tillsammans med Patient- och närståenderådet har vi fortsatt vårt omfattande arbete för att 
stärka patientens ställning i vården, ett arbete som på många sätt har varit framgångsrikt. Flera 
exempel går att nämna såsom en nationell spridning av informationsmaterialet Så vill vi ha det, 
förlängning och förhoppningsvis permanentning av Flexibel sjukskrivning samt beslutet om att 
starta upp Kraftens hus Sjuhärad i Borås med delfinansiering från Västra Götalandsregionen.   

En av många viktiga uppgifter för RCC Väst är att skapa plattformar för ett gemensamt lärande 
och erfarenhetsbyte kring förbättringsområden i cancervården. Det handlar bland annat om att 
metodiskt driva utvecklingen mot en mer patientcentrerad och jämlik cancervård samt att 
utjämna observerade skillnader i cancervården. Arbetet tar avstamp i den regionala 
utvecklingsplanen för cancervården från 2015, En ännu bättre cancervård. Utvecklingsplanen, som är 
en av de tio nationella kriterierna för uppbyggnaden av Sveriges sex regionala cancercentrum, har 
under året utvärderats av RCC Väst tillsammans med Centre for Healthcare Improvement (CHI) 
vid Chalmers tekniska högskola, och University of Cincinnati, Ohio, USA.  

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen genomför RCC Väst regionala utredningar. Under 
2017 har två stora utredningar genomförts med syftet att säkerställa en patient- och framtidssäker 
tillgänglighet till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen samt att undersöka förutsättningar för 
en organiserad PSA-provtagning i Västra Götalandsregionen. 

Verksamhetsberättelsen för 2017 beskriver verksamhetens samlade aktivitet, dess målbild och hur 
vi under året tillsammans aktivt arbetat med att utveckla gemensamma och mätbara mål, ledning 
och styrning samt medarbetarbetareskap vid RCC Väst. 

 

 

Marie Andreasson Röllgårdh  Thomas Björk-Eriksson 
Ordförande    Verksamhetschef 
RCC Västs styrgrupp   RCC Väst  
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MÅL OCH UPPDRAG 
De båda regionerna i Västra sjukvårdsregionen har inrättat Regionalt cancercentrum väst  
(RCC Väst) som ett led i att uppfylla målen för en god cancersjukvård och cancerforskning. 
Målen för cancersjukvården är enligt En nationell cancerstrategi för framtiden att:  

• minska risken att insjukna i cancer  
• förbättra omhändertagandet av patienter med cancer  
• förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten  

efter diagnos  
• minska regionala skillnader i överlevnadstid  
• minska skillnader mellan befolkningsgrupper i  

insjuknande och överlevnadstid  

Inrättandet av ett regionalt cancercentrum är en del av arbetet med att förverkliga den nationella 
cancerstrategins mål. Visionen är En ännu bättre cancervård. För att uppnå visionen måste hela 
cancersjukvården utvecklas för människors behov, genom människors samlade kompetens med 
gemensamma resurser.  

För att leva upp till målen i den nationella cancerstrategin och lyckas utveckla ett värdeskapande 
och hållbart system för patienter, närstående och medarbetare inom cancervården, krävs 
välfungerande samarbeten och en stark samverkan. RCC Väst har en långtgående samverkan med 
medarbetare, patienter och närstående. Samverkan sker både nationellt och regionalt på såväl 
politisk som organisatorisk nivå och i en tät dialog med exempelvis akademin, sektorsråd samt 
med regionala vårdprocess- och omvårdnadsgrupper. 

Under 2017 har bland annat ett nytt reglemente för RCC Västs 
styrgrupp utarbetats vilket tydligt beskriver dess uppdrag, 
bemanning, mandat och mötesformer. För att sätta styrgruppens 
reglemente i sitt sammanhang beskriver dokumentet även mål, 
uppdrag och organisation för RCC Väst.  

Ett utvecklingsarbete med syfte att förtydliga verksamhetens mål, 
generellt och på enhetsnivå, har också initierats under året. En 
särskild dokumentmall för att arbeta med mål har tagits fram. 
Måldokumentet inkluderar förutom de tio kriterierna (2011) och 
den regionala utvecklingsplanen (2015) också positionspapperet 
från Regionala cancercentrum i samverkan (2017). Det 
sistnämnda dokumentet beskriver hur RCC vill möta framtiden 
med patientinflytande, prevention, processarbete och 
kunskapsstöd från vårdens professioner 

Så har RCC Väst arbetat med de tio kriterierna under 2017 
Arbetet vid RCC Väst ska bedrivas i enlighet med de tio kriterier som Socialdepartementet har 
beslutat ska gälla för regionala cancercentrum. 

Under 2017 har verksamheten fortsatt att leva upp till de tio kriterierna och att stödja arbetet för 
en ännu bättre cancervård. Arbetet har skett lokalt, regionalt och nationellt tillsammans med både 
patienter, närstående, vårdmedarbetare, universitet, myndigheter, företag, organisationer och 
regionernas förvaltningar.  
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Nedan listas exempel på insatser. Mer utförliga beskrivningar finns under respektive område 
längre fram i verksamhetsberättelsen.  

Förebyggande insatser och tidig upptäckt  
• Nytt nationellt vårdprogram och regionala riktlinjer för cervixcancerprevention. 
• Kvalitetsregistret Cytburken täcker nu över 60 procent av den kvinnliga befolkningen, har 

nio anslutna landsting och har tecknat avtal för ytterligare sju landsting.  
• Regionalt genomförande och nationell samordning av kampanjen Cellprovsveckan i 

samarbete med Närhälsan och Centrum för sexuell hälsa. 
• Deltagande i HPV-vaccindagen och kolposkopiutbildning. 
• Utveckling och utbildning inom mammografi- och tarmcancerscreening. 
• Regionalt stöd vid införandet av ytterligare 10 standardiserade vårdförlopp.  
• Konferenser på tema mat och cancer i Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Vårdprocessarbete 

Ett 30-tal vårdprocesser drivs av regionala processägare med stöd av utvecklingsledare, statistiker, 
registerkoordinatorer, kommunikatörer och patient- och närståenderepresentanter för att arbeta 
för en jämlik vård utifrån bästa tillgängliga kunskap samt genomföra förbättringar. 

Psykosocialt stöd, rehabilitering, palliativ vård och patientens ställning i vården 

• Nätverksträffar för kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister i cancervården. 
• Beslut om uppstart av Kraftens hus Sjuhärad, som ska ge stöd och kraft till cancerberörda. 

Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående och ett flertal organisationer.  
• Uppstart av kompetenshöjande utbildning för kuratorer omfattande 30 högskolepoäng. 
• Vidare implementering av Min vårdplan.  
• Spridning av webbutbildningen i allmän palliativ vård.  
• Arbete med flexibel sjukskrivning, tillsammans med Försäkringskassan. 
• Projektplan för ett pilotprojekt med mobilt palliativt team för barn och unga. 

Utbildning och kompetensförsörjning  

• Utbildning av kontaktsjuksköterskor. 80 procent av patienterna inom de flesta 
cancerbehandlande specialiteterna i VGR har nu en kontaktsjuksköterska.   

• Utbildning av kuratorer i cancervården. 
• Utbildning i säker cytostatikahantering. 
• Klinisk forskarskola.  
• Utbildningar inom standardiserade vårdförlopp till olika verksamheter i VGR. 
• Utbildningar för patient- och närståendeföreträdare.  
• Webbutbildning allmän palliativ vård. 

Kunskapsstyrning  

• Under 2017 har 13 nationella vårdprogram ute på remissrunda 1 och 2 och 17 nationella 
vårdprogram godkändes i RCC Samverkan. 13 regionala medicinska riktlinjer har godkänts 
och 10 nya standardiserade vårdförlopp har kommit igång.  

• Utveckling av kvalitetsregistren för att förbättra och stödja vårdprocesserna.  
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Forskning och innovation  

• Medverkar i forskningsprojekt inom överlevnad, cancerprevention, standardisering av data, 
förbättrad behandling och eftervård. Studier inom epidemiologi, socioekonomi, onkologi, 
intensivvård samt vårdkonsumtion och systemdynamisk modellering av behandlingsförlopp 
pågår också. Många av studierna utgår från nationella kvalitetsregister. 

• Gör kontinuerliga sammanställningar av forskningsprojekt inom cancerområdet.  
I Västra sjukvårdsregionen pågår närmre 650 projekt, varav majoriteten inom barncancer 
och bröstcancer. 

• Medverkar i utvecklingen av infrastruktur för cancerforskning nationellt och regionalt, bl.a. i 
Sjöbergsstiftelsens satsning Partnership for Precision Cancer Medicine (PPCM).   

• Stödjer det regionala införandet av IT-lösningen för strålbehandlingsdata (MIQA) som 
möjliggör semiautomatisk insamling och överföring av stråldata från landets 
strålbehandlingsavdelningar till det nya nationella kvalitetsregistret för strålbehandling. 

• RCC Västs läroplattform är ett aktionsforskningsprojekt vid Centre for Healthcare 
Improvement vid Chalmers. 

Ledningsfunktion, RCC i samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet  

Under 2017 har RCC Väst:  

• Deltagit i utvecklingen av nationella kvalitetsregister på INCA-plattformen och funktioner 
för återrapportering. I Koll på läget syns aktuella data i form av kvalitetsindikatorer för den 
egna enheten jämfört med regionala och nationella data, samt utveckling över tid. Ett 
begränsat antal kvalitetsindikatorer visas också externt utan inloggning på Vården i siffror och 
på cancercentrum.se.  

• Tagit fram rapporter med ledtider för de standardiserade vårdförloppen (SVF), 
baslinjemätningar med ledtider före införandet av SVF, samt aktuella online-rapporter för 
jämförelser både per sjukhus, regionalt och nationellt.  

• Deltagit i samverkansgruppen och flertalet nationella arbetsgrupper. 

Utvecklingsplan för cancervården  

Under 2017 slutfördes en studie, med syftet att ta fram kunskap om implementering och 
användning av den regionala utvecklingsplanen. Metoden Concept Mapping används. Till skillnad 
från i sedvanliga enkätundersökningar växer frågeställningar och lösningar fram under projektet 
och det är intressenterna själva som definierar och värderar dessa. Utifrån frågeställningen: ”För 
att den regionala utvecklingsplanen i cancervård ska vara användbar och en naturlig del i mitt 
arbete behöver…”, fyllde deltagarna i 2–5 fullständiga meningar med förslag. Av 387 förslag 
gallrades 100 ut som därefter sorterades utifrån hur 16 deltagare ansåg att de hörde ihop. 
Resultatet av sorteringen översattes i steg 3 med hjälp av dataanalys till en Concept map, en så 
kallad konceptkarta. Med hjälp av konceptkartan gick det att identifiera sju genomgående teman 
bland påståenden, så kallade kluster. Viktigaste fyndet var att kompetensförsörjning ansågs som 
det allra viktigaste området, men också som det minst genomförbara. Hela studien finns 
presenterad i en rapport på hemsidan och kommer också publiceras i vetenskapliga artiklar. 

Nivåstrukturering  

• Arbete med regional- och nationell nivåstrukturering. 
• Uppföljning av nivåstrukturerade åtgärder inom Västra sjukvårdsregionen  
• Spridning av kunskap om nationell nivåstrukturering och dess effekter till förvaltningarna.   
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RCC VÄSTS VERKSAMHET: ORGANISATION 
OCH PERSONAL  

Regionalt och nationellt stöd till processutveckling  
Regionalt stödjer RCC Väst de olika vårdprocessgrupperna i framtagandet av regionala 
medicinska riktlinjer samt in- och återrapporteringsprocessen lokalt och regionalt för: 

Blodcancer (sju diagnoser) 
Bröstcancer  
Bukspottkörtelcancer  
Endokrina buktumörer och buksarkom 
Hjärntumörer 
Hypofystumörer 
Lungcancer  
Lymfom 
Hudcancer  
Matstrupscancer  

Magsäckscancer  
Njurcancer 
Peniscancer 
Prostatacancer  
Testikelcancer  
(seminom/icke-seminom) 
Tjock- och ändtarmscancer 
Urinblåsecancer  
Strålningsprocessen 
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Utöver lokalt och regionalt ansvar har RCC Väst också det nationella samordningsansvaret för:

• Livmoderhalscancerprevention 
• Gynekologi  

o äggstockscancer 
o livmoderkroppscancer 
o livmoderhalscancer 
o vulva/vaginalcancer 

• Huvud- och halscancer  
• Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer  
• Mammografi  
• Benignt bröstkirurgregister 
• Myelom  
• Sköldkörtelcancer 
• Nationellt kvalitetsregister för transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) 
• Nationell studie för aktiv monitorering vid prostatacancer (SAMS) 

Regionala processägare  
Vid årsskiftet var 51 regionala processägare knutna till RCC 
Västs arbete med vårdutveckling. De regionala processägarnas 
huvudsakliga arbetsinriktning är att kontinuerligt uppdatera 
kunskapsläget i form av nationella vårdprogram och regionala 
medicinska riktlinjer. Följa upp vårdens resultat genom 
kvalitetsregister samt att stimulera till lokal 
verksamhetsutveckling och lokala förbättringsarbeten genom 
dialog. 

Som ett led i att föra RCC närmare vården och vården 
närmare RCC har det under året arrangerats föreläsningar av 
de regionala processägarna för personalen på RCC. De 
områden som var med som aktuellt från processägarna under 
2017 var: hjärntumör, lungcancer, äggstockscancer, huvud- 
och halscancer, mammografi och bröstcancer. 

Vårdutveckling  
Enhetschef: Anna Karevi Verdoes 

Inom enheten Vårdutveckling finns tio utvecklingsledare och en samordnare för utbildning och 
konferens anställda på RCC Väst varav vissa har arbetat deltid under året på grund av uppdrag 
utanför RCC Väst och olika typer av ledigheter. Utvecklingsledarna arbetar både nationellt och 
regionalt med vårdprocessarbete. Stöd ges för framtagande, beredning och beslut av nationella 
vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer samt för processutveckling och förbättringsarbete 
med patienter och närstående i fokus. 

Enheten ansvarar för särskilda uppdrag kring Patientens ställning, Patient- och närstående-
samverkan, Hälsofrämjande och förebyggande insatser, Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, 
Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. 
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Registerkonstruktion/IT  
Enhetschef: Torbjörn Eles 

På enheten arbetar totalt 13 personer. Fyra systemutvecklare, en scrum master och fem 
registerproduktägare arbetar med utveckling och 
förvaltning av kvalitetsregister. Därutöver har tre externa 
konsulter arbetat heltid i utvecklingsgruppen för att stödja 
utvecklingsarbetet.  

På enheten finns även en projektkoordinator som har ett 
nationellt uppdrag att driva nationella INCA IT-projekt 
och nationella förvaltningsfrågor, en applikationsspecialist 
med uppdrag att införa och förvalta kvalitetsregistret för 
cervixcancerprevention, samt en lokal IT-administratör. 

Enhetschefen har ett nationellt uppdrag (80 procent) som 
IT-chef för INCA-plattformen och för den 
registerutveckling som sker vid RCC Norr, RCC Uppsala 
Örebro och RCC Väst.  

Under 2017 har utvecklingsgruppen:  

• förvaltat de befintliga registren för RCC Väst och RCC Sydöst: 
HuvudHals, Myelom, Tyroidea, processregistret för Cervixcancerprevention, Mammografi, 
LeverGalla, Pankreas, Melanom, GEP-NET, MARS och SCREESCO. 

• arbetat med de psykiatriska kvalitetsregistren vid Registercentrum Väst:  
BipoläR, BUSA, ECT, LAROS, PsykosR, SBR och Kvalitetsstjärnan.  

• färdigställt utvecklingen av det nationella Cancerregistret (CanINCA), 
• fortsatt ombyggnationen av Gynregistret och integrationsarbetet mellan Västmanland och 

Mammografiregistret via nationella tjänsteplattformen. 

Utvecklingsgruppen har under året skapat ett nationellt tekniskt ramverk som möjliggör att 
kodkomponenter kan återanvändas mellan de olika utvecklingsgrupperna i landet vilket lett till 
högre kvalitet och mer resurseffektiv utveckling av kvalitetsregister. 

Vidare har gruppens IT-koordinator lett arbetet med arbetspaket 2 i Swelife projektet för att skapa 
patientöversikter för cancervården samt delprojektet för semantisk interoperabilitet i Swelifes 
Sweper-projekt. 

Förvaltningsgruppen för cervixcancerprevention (Cytburken) har infört kvalitetsregistret i 
Sörmland, Västmanland, Uppsala och Västernorrland. 

Registerkoordination och kanslistöd  
Enhetschef: Susanne Amsler Nordin 

Inom enheten Registerkoordination och kanslistöd arbetar åtta administrativa koordinatorer 
(motsvarande 6,8 heltidstjänster) samt en utvecklingsledare motsvarande (1,0).  

Leveransen av canceranmälningar till Socialstyrelsen för år 2016 gjordes enligt uppdraget den 31 
oktober 2017. Regionen levererade 18 346 tumördiagnoser motsvarande en täckningsgrad på över 
99 procent av de kända tumörfallen i Västra sjukvårdsregionen för år 2016. RCC Västs regionala 
tumörregister är fortsatt det register som gör den mest kompletta leveransen till Socialstyrelsens 
nationella hälsoregister Cancerregistret. Under 2017 har det införts en ny nationell IT-plattform för 
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Cancerregistret (CanINCA). Registerinformation från år 1958 fram till 2017 migrerades då 
framgångsrikt över till den nya gemensamma nationella plattformen. 

Inom processen registerkoordination handläggs 33 regionala kvalitetsregister inom cancerområdet. 
Täckningsgraderna för de flesta registren ligger på 95–100 procent i jämförelse med 
Cancerregistret. För elva av dessa register ligger det nationella ansvaret för registerkoordination på 
RCC Väst. Enheten har samordningsansvar för 9 nationella register som består av stöd till övriga 
RCC. Enheten ger även stöd till specifika nationella registerstyrgrupper med stöd avseende bland 
annat administration, ekonomi och registerkunskap. Tillsammans med verksamhetschefen och 
ekonomiavdelningen vid koncernkontoret hanterar enheten även RCC Västs löpande 
ekonomihantering. 
 
Stöd till projekt, forskning och utveckling: 

• Medverkat administrativt med att serva en ny randomiserad studie för lungcancer (MARS) 
samt hanterar administrering av patientinkludering i den nationella studien SweLiv Downstaging. 

• Deltagit i fortlöpande nationellt arbete med att ta fram nationella gemensamma riktlinjer över 
handläggningen av cancerregisterdata i samarbete med Socialstyrelsen och RCC i samverkan. 

Påbörjat projektarbete i samarbete med Socialstyrelsen och RCC Uppsala/Örebroregionen. 
Projektets syfte är att kartlägga bortfall av inrapportering till cancerregistret för fyra diagnoser 
(lungcancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och tarmcancer). Arbetet med lungcancer 
slutfördes och avrapporterades på ANCR-möte i Stavanger augusti 2017. Arbetet med 
äggstockscancer och bukspottkörtelcancer påbörjades och beräknas avrapporteras under 2018.  

Medverkat i den ekonomiska revideringen för nationella kvalitetsregister som genomfördes av 
Ernst & Young AB för år 2016 och 2017. 

Statistik  
Enhetschef: Katrín Gunnarsdóttir 

Inom enheten för statistik finns nio statistiker anställda motsvarande drygt åtta heltidstjänster. 
Statistikerna arbetar aktivt i såväl nationella som regionala stödteam och är verksamma inom 
ramarna för flera nationella initiativ till generella lösningar för kvalitetsregister. 

För de kvalitetsregister där det nationella stödteamet finns vid RCC Väst producerar statistikerna 
registrens årsrapporter. Ett ramverk för att skapa interaktiva, öppet tillgängliga versioner av de 
nationella kvalitetsregistrens årsrapporter, så kallade Shiny-applikationer, har tagits fram i ett 
samarbete under RCC Samverkan. Statistiker vid RCC Väst har under året påbörjat arbete med att 
tillämpa detta ramverk för de nationella kvalitetsregistren som har hemvist vid RCC Väst. 

Statistikerna gör även sammanställningar av kvalitetsindikatorer och andra av registerstyrgrupperna 
definierade mått som enskilda kliniker kan följa online i INCA. Enheten producerar andra 
nationella rapporter, underlag för epidemiologiavsnitt i nationella vårdprogram, kvalitetsindikatorer 
till SKL och Socialstyrelsen, samt arbetsmaterial och beslutsunderlag inför de nationella 
registerstyrgruppernas möten. Statistikerna ansvarar tillsammans med CPUA för det praktiska 
arbetet vid utlämnande av data till forskningsprojekt då forskare ansökt om att få använda data ur 
något av de kvalitetsregister RCC Väst har det nationella samordningsansvaret för. 

Statistiker vid RCC Väst har samordnande ansvar för överföring av data från kvalitetsregister på 
INCA till presentation på den externa plattformen Vården i Siffror (ViS), som på initiativ från SKL 
har lanserats som ersättare för Öppna jämförelser. Data förs över från INCA till ViS vid nattliga 
körningar som statistiker vid RCC Väst, i samarbete med de nationellt ansvariga statistiker för 
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respektive register, lägger upp och gör kodning för. Under 2017 har överföring av data på 
sjukhusnivå till ViS, för de register som önskar detta, förberetts. 

CanINCA är en gemensam registerlösning för de regionala cancerregistren, som i april 2017 
överfördes till INCA plattformen. Statistiker vid RCC Väst samordnade överföring av historiska 
data för hela Sverige från 1958 och framåt till det nya registret. Vidare har en statistiker vid RCC 
Väst nationellt samordningsansvar avseende statistik för CanINCA, och har genom att etablera 
generella strukturer för arbete med cancer- och kvalitetsregister på INCA skapat förutsättningar 
för att automatisera bland annat uttag av listor för efterforskning och beräkning av 
täckningsgrader. 

Statistikerna är representerade i alla regionala 
registerstödteam där de bidrar med underlag för det 
fortlöpande registerarbetet i form av till exempel 
kontrollmallar och patientlistor. De producerar även 
regionala sammanställningar för regionmöten och som 
stöd för utvecklingsledare och regionala processägare, 
bland annat för det löpande förbättringsarbetet och de 
årliga dialogturnéerna. I det regionala arbetet har 
statistiker också deltagit i att arrangera utbildningar för 
INCA-användare, bland annat utbildning av 
inrapportörer och ”Hitta-statistik”-utbildningar. 

Statistiker vid RCC Väst har i samarbete med 
processägare och kommunikatör sammanställt underlag 
för 11 cancerdiagnoser för redovisning i Västra 
götalandsregionens Verksamhetsanalys 2017. Vidare 
redovisas data för indikatorer fastställda i Västra 
götalandsregionens förteckning över kvalitetsindikatorer 
online på plattformen Kvartalen. Under 2017 fanns fyra 
kvalitetsindikatorer för två cancerdiagnoser med i förteckningen men under hösten gjordes en 
revision och ett tjugotal indikatorer för ytterligare nio cancerdiagnoser lades till. 

Sammanställningar görs även av regional cancerstatistik från regionala cancerregistret och 
kvalitetsregistren enligt externa förfrågningar, framför allt från forskare och sjukvårdspersonal.  

Statistiker med samordningsansvar för SVF-registret på INCA finns vid RCC Väst och har under 
året säkerställt att sjukhusanslutna till registret har tillgång till realtidsrapporter som för alla aktiva 
vårdförlopp redovisar uppnådda ledtider och måluppfyllelse enligt vårdförloppets definition. 
Under året har även ett flexibelt, interaktivt ledtidsverktyg utvecklats, där ledtiden mellan vilka som 
helst registrerade mätpunkter kan granskas i detalj. 

Enheten har varit delaktig i ett flertal regionala och nationella forskningsprojekt. Statistik har 
sammanställts till manuskript och abstracts i samband med vetenskapliga publikationer inom bland 
annat Myelomregistret, Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer, Svenska registret för cancer i lever och 
gallvägar och Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer. Statistikerna har dessutom medverkat i ett 
antal vetenskapliga publikationer baserade på cancer- och kvalitetsregisterdata och gett stöd med 
statistiska analyser i samband med doktorsavhandlingar. Några av statistikerna har under året 
medverkat vid utbildningstillfällen för forskarstuderande. 

Enheten medverkar kontinuerligt i utveckling av nya mer professionella, enhetliga och 
användaranpassade sätt att presentera registerdata. Statistikerna tar ett aktivt ansvar för 
utvecklingen av INCA-plattformen genom att formulera utvecklingsärenden och bevaka och testa 
ärenden som implementerats innan dessa görs tillgängliga i INCA:s produktionsmiljö. En av 
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statistikerna har ett uppdrag motsvarande 20 procents tjänst som RCC Västs representant i 
Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI). Arbetsgruppens uppdrag är att nationellt samordna 
landets RCC i arbetet med nationella kvalitetsregister och IT-plattformen INCA. Två statistiker 
delar på uppdraget att vara regional systemadministratör på INCA-plattformen. 

Forskning och utveckling 
FoU-ansvarig: Caroline Olsson. Deltagande: Jesper Lindberg, Frida Smith, Ann-Charlotte Waldenström Lundin 
och Eliza Åkesson. 

Funktionen bemannas just nu av två heltidsarbetande och tre deltidsarbetande/konsulterande 
personer: en FoU-ansvarig docent, två forskare, en forskarstuderande och en administrativ 
koordinator. FoU-ansvarig har ett strategiskt ansvar för forskningsstöd vid RCC Väst och 
arbetsledande/handledande ansvar för forskare och forskarstuderande knutna till funktionen. 
Medarbetare från RCC västs enheter kommer att engageras i olika utsträckning beroende på det 
aktuella uppdragets utformning. 

Sammanställning om pågående cancerforskning i västra 
sjukvårdsregionen: Projekten har identifierats via 
direktkontakt med regionens cancerforskare och via nationella, 
regionala och lokala anslagsgivare och källor. För 2017 ses en 
tydlig ökning av antalet identifierade projekt, i årets rapport 
finns 605 projekt jämfört med 534 föregående år.  

Uppdragsbeskrivning och mål för forskningsstöd vid RCC 
väst: FoU-stödet ska arbeta med målet att all hälso-och 
sjukvårdspersonal i regionen som vill bedriva forskning inom cancerområdet, oavsett 
forskningserfarenhet, ges redskap för att göra detta i alla delar av forskningsprocessen. 
Verksamhetschefen tar ställning till uppdraget årligen; för 2017 har två specifika arbetsområden 
identifierats, framför allt utifrån önskemål från processägare vid RCC väst, där medarbetare från 
enheterna registerkonstruktion/IT och statistik också kommer att delta. 

Stöd till projekt: FoU-funktionen har hittills bidragit med stöd till forskningsrelaterat arbete och 
projekt inom ramen för RCC Västs verksamhet. Några exempel är: 

• Forskningsprojektet Systemdynamisk modellering av strålbehandling: Tagit fram 
projektplan och etikansökan som godkänts av Göteborgs etikprövningsnämnd samt skrivit 
ansökan om finansiering som bifallits av Vetenskapsrådet (2018–2020: 3 450 000 kr). Driver 
nu projektet i operativ fas, del ett av fyra.  

• Nationella satsningen för Sjöbergsstiftelsen Partnership for Precision Cancer Medicine 
(PPCM): Tagit fram ansökan om regional nodbildning inom satsningen tillsammans med 
sjukvården och Göteborgs universitet som bifallits av stiftelsen (2018–2019: 2 000 000 kr). 
Deltar i samordnandet av arbetet i operativ fas tillsammans med regional nodsamordnare samt 
regionala och nationella aktörer. 

• Utredningen En ännu bättre strålbehandling: Deltagit i utredningen, både med centralt 
och perifert arbete. 

• Vårdprocess Strålbehandling: Tagit fram etikansökan gällande regelbunden ”geo-mapping” 
av tillgång till strålbehandling för regionens patienter.  
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Kommunikation  
Kommunikationsansvarig: Anna Nilsson. Kommunikatörer: Emelie Ljunggren och Karin Allander. 

Funktionen bemannas av tre personer: en kommunikationsansvarig kommunikationsstrateg och 
två kommunikatörer. Kommunikationsansvarig har ett övergripande ansvar för intern och extern 
kommunikation vid RCC Väst och arbetsledande ansvar för de två kommunikatörerna.  

Nyhetsbrev: Under året gavs 11 nyhetsbrev ut, varav ett nyhetsbrev gällde cellprovsveckan. Det 
övergripande nyhetsbrevet innehåller regionala nyheter från RCC Väst och skickades ut månadsvis 
med uppehåll under sommaren. Antalet prenumeranter är cirka 1 160. Öppningsfrekvensen var i 
snitt 32 procent för det regionala nyhetsbrevet. 

Webbplats: 48 regionala nyheter publicerades på RCC Västs webbplats under 2017, vilket är en 
ökning med 16 nyheter jämfört föregående år. Tio nationella nyheter har publicerats för de 
diagnoser där RCC Väst ansvarar för stödteam och kommunikation. Antalet besök på webbplatsen 
(så kallade sessioner) från 1 januari - 28 november 2017 uppgick till 77 518 jämfört med 70 669 
föregående år. De mest besökta sidorna var startsidan, sök, information om standardiserade 
vårdförlopp. Deltagande i nationellt webbutvecklingsprojekt med införande av nya block för 
kontaktuppgifter.   

Nyheter i facktidskrifter: Ett längre reportage om den 
nationella patientöversikten som förbättrar vården vid 
avancerad prostatacancer publicerades i Svensk onkologi i 
Sverige (2017:2) (Bild till höger).  

Ny gemensam nationell grafisk profil: Det interna 
implementeringsarbetet av den grafiska profilen fortsatte 
under våren 2017. En nya grafisk profilen arbetades fram i 
nationell arbetsgrupp 2016. 

Sociala medier: RCC Väst har en företagssida på det sociala nätverket LinkedIn. Syftet är att 
sprida information om utveckling inom cancervården som sker regionalt och nationellt på RCC 
och inom hälso- och sjukvården. Syftet är även att ge en inblick i verksamheten och sprida 
platsannonser vid rekrytering. I november 2017 hade sidan 128 följare, vilket är en ökning med 71 
personer jämfört med föregående år. Fyrtiofem inlägg publicerades under året dessa visades 50 154 
gånger i nätverket, det vill säga cirka 1 100 gånger per inlägg.  

Stöd till projekt: Kommunikationsfunktionen har bidragit med stöd till flertalet vårdprocesser, 
utvecklingsområden och projekt inom ramen för RCC Västs verksamhet. Några exempel är: 

• Standardiserade vårdförlopp och diagnostiska centrum: Uppdatering och framtagning av 
regionalt material, informationsspridning, nyhetsproduktion, med mera. 

• Utredningen En ännu bättre strålbehandling: Framtagning av kommunikationsplan, 
webbnyhet, och pressmeddelande samt löpande kommunikationsrådgivning till 
projektgruppen. 

• Prevention: Framtagning av material, inbjudan samt nyhet om konferensen Mat och cancer, 
Kunskapsspridning om cervixcancerprevention med exempelvis nyheter nationellt/regionalt 
om införande av nationellt vårdprogram samt genom informationsmaterial om gynekologiskt 
cellprov som delades ut vid WestPride. 
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• Nationella vårdprogram: Kommunikationsstöd till ett flertal nya nationella vårdprogram, 
inklusive framtagning av kommunikationsplaner, trycksaker och nyheter. Nytt infomaterial för 
deltagande i screeningen har tagits fram som stöd till införandet av nationella vårdprogrammet 
för cervixcancerprevention för användning från 2018. Innehåll i nationella mallar för kallelser 
och svarsbrev har också uppdaterats i samarbete med experter inom vårdprogramgruppen och 
utbildningsmaterial har setts över och publicerats.   

• Cellprovsveckan: Kampanjmaterial uppdaterades och 
distribuerades inom regionen. Skyltar på spårvagnar och bussar 
informerade om kampanjen. Pressmeddelande och nyhet 
publicerades. Ett Instagram-konto skapades även för kampanjen. 

• Palliativ vård: Tryck och spridning av material framtaget 2016, dels 
handboken i palliativ vård som riktar sig till primärvården och dels 
en inplastad checklista i fickformat som riktar sig till sjukhusvården.  

• Bröstcancer: Patientinformationen Rosa boken har reviderats under 
året, utökats med fler checklistor och ifyllbara sidor för patienter 
samt bytt namn till Min vård och rehabiliteringsplan. Materialet trycks 
och distribueras under våren 2018. 

• Patient- och närståendesamverkan: En nationell version av broschyren Så vill vi ha det med 
patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården, 
har tagits fram. En ny logotyp togs även fram i samband med att Patient- och 
närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst bytt namn till Patient- och 
närståenderådet (PNR) för att ha samma namn som råden knutna till övriga RCC.   
Kraftens hus: Informationsblad, informationskort och affisch som bland annat använts i 
samband med Kretsloppet i Borås. Inför uppstart av Kraftens hus Sjuhärad i Borås har också 
informationsmaterial uppdaterats och en film publicerats på Youtube och spridit i sociala 
medier. Det har även publicerats nyheter, tagits fram roll ups och visitkort för att underlätta 
kommunikation och kunskapsspridning. 

• Verksamhetsanalys: Den årliga verksamhetsanalysen arbetades fram under våren i samarbete 
med enheten för statistik och berörda regionala processägare på uppdrag av koncernavdelning 
Data och analys i Västra Götalandsregionen. Verksamhetsanalysen innehåller data för 
indikatorerna multidisciplinär konferens, väntetid från första besök till start av behandling och 
relativ överlevnad. Verksamhetsanalysen går att ta del av på 
http://analys.vgregion.se/2017/medicinsk-kvalitet/cancer/ 
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FÖREBYGGANDE INSATSER, SCREENING OCH 
TIDIG UPPTÄCKT AV CANCER  

Hälsofrämjande och förebyggande insatser  
Utvecklingsledare: Shirin Bartholdsson, Projektkoordinator: Ellen Bryneskog  

Cancerpreventionsplanen antogs under våren 2017 av 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
och Regionstyrelsen i Region Halland. Den kan användas 
som ett stöd för insatser och prioriteringar i det lokala 
folkhälsoarbetet. Planen kompletteras med en affisch 
med den europeiska kodexen mot cancer som riktar sig 
till allmänheten och kan sättas upp i väntrum och 
allmänna utrymmen. 

En kartläggning av kommunala solarier i Västra Götaland 
och Halland genomfördes under 2017 och 
sammanställdes i rapporten ”Finns solarierna kvar?”. 

Andra aktiviteter som genomfördes: 

• Utbildning inom screening, tidig upptäckt och 
levnadsvanor för Hälsoguider i samarbete med 
Göteborgs stad. 

• Konferens på tema mat och cancer i 
samarbetet med Dietisternas riksförbund med 
föreläsare från World Cancer Research Fund 
(se bild). 

• En föreläsningsturné genomfördes för 
allmänheten på temat livsstil och cancer. 

• Stöd till utveckling av Quit and win-modell kallad Tobaksstopp. 
 

Livmoderhalscancerprevention  
Processägare: Ann Ekeryd Andalen. Statistiker: Chenyang Zhang. Utvecklingsledare: Mia Westlund. 
Registerproduktägare: Madeleine Book. IT-samordnare: Ulrika Hermansson. Systemutvecklare: Emil Selmeryd. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Ett nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention utifrån Socialstyrelsens 
rekommendationer gällande screening fastställdes 2017-01-12. Arbetet har letts av RCC Väst 
som är Stödjande RCC i den nationella vårdprocessen. 

• Under våren utarbetades en regional medicinsk riktlinje (RMR) för cervixcancerprevention i 
Västra sjukvårdsregionen. Detta är en regional tillämpning av det nationella vårdprogrammet 
och ersätter två tidigare RMR. Riktlinjerna fastställdes av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den  
28 september. 
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• Ordnat införande med stöd till omställning av IT-system, kallelsesystem, och 
laboratorieverksamhet till det nya vårdprogrammet genomförs. Införandet beräknas minska 
nyinsjuknande (incidens) av livmoderhalscancer och minska behov av ingrepp som fråntar 
kvinnor deras fertilitet. Vårdprogrammet leder till en mer effektiv vård och det ordnade 
införandet möjliggör att säkra vårdkedjan och minska manuell hantering med dess 
medföljande risker för patientsäkerhet. 

• Gynekologimottagningarna som utreder kvinnor med cellförändringar får bidrag till 
bilddokumentation vilket ger en säkrare vård. 

• Upprättande av sen regional telefontjänst för kvinnor med avvikande cellprover i Västra 
Götalandsregionen – Gynekologiska cellprovslinjen – kommer att starta under 2018. 
Telefontjänsten möter kvinnors oro vid avvikande screeningfynd. 

Resultat i processen 

• Täckningsgraden (andel kvinnor inom en tidsperiod som tagit cellprov) ligger kvar på ungefär 
samma nivåer. Av regionens 55 kommuner når 22st målvärdet på 85 procent. 

• I det nationella vårdprogrammet och aktuell RMR finns riktlinjer för hur man skall arbeta för 
att nå långtidsuteblivare med telefonsamtal och självtest. 

• Kvalitetsutfall för utförda koniseringsoperationer hålls, även om det finns enheter som 
behöver förbättra sina resultat. 

• Svarstiden för flera laboratorier ökade vilket innebär att utredande enheter har svårt att klara 
tidsgränser. 

• Långa svarstider från patologi-cytologilaboratorier i regionen innebär att man inte håller 
kvalitetsmått och utsätter kvinnor med cellförändringar för en risk. Detta kan till stor del 
betraktas som en undanträngningseffekt av den nationella satsningen med standardiserade 
vårdförlopp. 

Kommunikations- och kompetensutvecklingsinsatser regionalt och nationellt 

• Framtagande av nationell webbutbildning och utbildningsmaterial, som stöd i införandet av 
det nationella vårdprogrammet, tillsammans med SKL och med stöd av kommunikatör. 

• Kunskapsspridning regionalt och nationellt som stöd för införandet av det nationella 
vårdprogrammet till såväl berörda medarbetare i vården som allmänhet. Via 
informationsspridning, pressmeddelande och medverkan i media.  

• Nationell 3-dagarskurs i kolposkopi för gynekologspecialister. RCC har också bidragit till 
andra nationella och internationella kurser. 

• Fortlöpande utbildning av barnmorskor och läkare - grundutbildning och fortbildning. 

Forskning och utveckling 

• Forskningsinsatser gällande screeningdeltagande hos kvinnor med psykisk sjukdom, 
presenterades under året. Manus till en artikel pågår. 

• En studie avseende socioekonomiska faktorers betydelse för deltagande i 
screeningprogrammet för cervixcancerprevention är inskickat för publikation. 

• Pågående studier undersöker samband mellan tidigare cervixdysplasi och risk för vaginalcancer 
samt en studie som undersöker dysplasiutveckling i Sverige. 

• Utveckling av Cytburken har skett under året. Registret omfattar nu mer än 70 procent av 
landets kvinnor. Ytterligare 4 landsting kommer att vara anslutna 2017. Första användarmötet 
omfattande deltagande landsting hölls i oktober 2017. 
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Mammografisk hälsokontroll 
Processägare: Maria Edegran. Statistiker: Chenyang Zhang. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 
En ny regional medicinska riktlinje för MR-undersökningar av bröst har arbetats fram och antagits. 

Viktiga resultat under året 

• Kvalitetsregistret för mammografiscreening är ännu inte igång. En förstudie pågår. 
• Ett register för benigna bröstoperationer har startat under året.  
• MR-ledda bröstbiopsier kan nu genomföras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilket 

innebär en säkrare vård med möjlighet att utreda malignitetsmisstänkta fynd vid MR-bröst på 
ett patientsäkert sätt inom regionen. 

• Unilabs i Göteborg har börjat genomföra corebiopsier av förändringar i bröst vid behov, 
istället för som tidigare bara finnålspunktioner. Detta innebär mer jämlik och säkrare vård och 
ett snabbare vårdförlopp för patienter i Göteborg, samt att färre patienter behöver remitteras 
vidare till mammografin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset från Unilabs för vidare 
utredning. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

• Den modell för strukturerat arbete med positionering och bildkvalitet vid 
mammografiundersökningar som används i VGR har presenterats vid svensk bröstradiologisk 
förenings årsmöte. 

• Föreläsningar om bröstdiagnostik och mammografiscreening har hållits i olika sammanhang. 
• Antalet läkare som arbetar med mammografi i VGR har minskat vilket leder till att en redan 

stor brist på mammografiläkare ytterligare har förvärrats 
• Alla mammografiavdelningar i VGR har nu ett strukturerat bildkvalitetsarbete, och flera 

avdelningar arbetar aktivt för ökat deltagande i screeningen. Ett projekt för ökat deltagande i 
mammografiscreeningen, i samarbete mellan Unilabs, Angered närsjukhus och RCC Väst, 
fortgår i Göteborg.  

• Mammografisjuksköterskor i VGR och Region Halland har fortsatt med regelbundna möten, 
med besök på varandras avdelningar, för utbyte av erfarenheter och kunskaper. 

Utmaningar under året 

• Det är mycket svårt att få fram tillförlitlig statistik om mammografiscreeningen på grund av 
avsaknad av kvalitetsregister. 

• Införandet av ett stort antal standardiserade vårdförlopp har exempelvis inom NU-sjukvården 
och vid Skaraborgs Sjukhus lett till kraftigt försämrade svarstider för PAD-svar. 
Patologklinikerna är medvetna om problemet men det är svårlöst på grund av personalbrist. 

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Unilabs i Göteborg arbetar delvis med samma 
patientgrupp men har inte tillgång till varandras databaser vilket leder till brister i 
patientsäkerheten och en hel del extraarbete.  
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Standardiserat vårdförlopp  
Projektledare: Nina Modig jan-maj, Linda Tedenbrant jun-dec. Utvecklare Standardiserade vårdförlopp: Linda 
Tedenbrant jan-maj, Sandra Skogum jan-mar, Johan Ivarsson jan-mar, Caroline Trowald aug-dec, Per Eklöf okt-
dec. Produktägare SVF INCA: Johan Ivarsson apr-dec. Projektledare registrering och uppföljning: Johan 
Gustavsson. Medicinsk rådgivare: Marcela Ewing. 

  
Västra Götalandsregionen har gett RCC Väst i uppdrag att 
leda arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp 
(SVF) i Västra Götalandsregionen. Inom ramarna för 
projektet som löper under 2015–2018 har många aktiviteter 
genomförts under året. 
 
 
Regional heldag om standardiserade vårdförlopp 
I syfte att utbyta erfarenheter och goda exempel samt föra dialog kring SVF hölls en regional 
heldag om SVF i början av året med cirka 200 deltagare. Målgruppen för dagen var politiker, 
tjänstemän, patient- och närståenderepresentanter samt berörda medarbetare inom cancervården i 
Västra sjukvårdsregionen. 
 
Projektledning, processutveckling och administrativt stöd 

• Framtagning och inlämnande av handlingsplan och uppföljningsrapport i enlighet med 
Socialdepartementets krav för tilldelning av statliga medel. 

• Projektgruppsmöten hölls 10 gånger under 2017. Projektgruppen har bestått av representanter 
för offentliga och privata förvaltningar, primärvårdsrepresentanter och patientrepresentanter. 
Projektgruppen har beslutat om projektets riktning. 

• Facilitering av beslut om uppstartsdatum för berörda SVF och processtöd vid införandet. 
• Flaskhalsinventering för alla förlopp som införts 2015, 2016 och för de som skulle införas 

2017. Med syfte att kartlägga utmaningar samt stötta införandet och det fortsatta arbetet. 
• Flaskhalsturnéer på de största förvaltningarna för samtal med lokala processledare och 

koordinatorer kring flaskhalsinventeringen och erfarenheter av arbetet med SVF. 
• Framtagning av nulägesbeskrivningar med baslinjemätningar för de cancerdiagnoserna  

där standardiserade vårdförlopp skulle införas under 2017. 
• Utveckling av handlingsplan och budget för 2017 i nära samarbete med projektgruppen. 

Handlingsplanen baserades bland annat på resultatet av nulägesanalyserna och 
baslinjemätningarna samt flaskhalsinventeringarna. 

• Fortsatt utveckling av systemstöd för patient- och ledtidsuppföljning på INCA-plattformen. 
• Fortsatt utveckling av befintlig lösning för registrering och uppföljning av ledtider samt 

rapportering av dessa till nationell ledtidsdatabas. 
• Extra stöttning i arbetet med införande av SVF för sköldkörtelcancer. 
• Samarbete med Diagnostikrådet och regionala processägare för att arbeta fram standardiserade 

svarstider och undersökningstider för samtliga SVF. 
• Dialogbesök på regionens fem diagnostiska centra för att stötta i arbetet med SVF allvarliga 

ospecifika symptom. 
• Kontinuerlig bevakning för att identifiera eventuella undanträngningseffekter inom alla olika 

delar av cancervården. 
• Påbörjat framtagandet med modell för fortsatt finansiering av SVF efter 2018.  
• Arbete kring framtida roll för regional processägare inom SVF påbörjades i december.  
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Utbildningar, kunskapsspridning och interna möten 

• Stöttning till förvaltningar med anordnande av primärvårdsdagar i syfte att informera om 
uppstartskriterier för de olika förloppen samt primärvårdens roll i satsningen. 

• Erfarenhetsutbyten med tre studiebesök fördelade på radiologen på Södra Älvsborgs sjukhus 
samt One-stop-clinic Bröstkirurgi och Urologi inom NU-sjukvården. 

• Nätverksträff för koordinatorer där totalt 75 koordinatorer deltog. Dagen resulterade bland 
annat i en gemensamt framtagen redovisning av allt positivt som SVF bidragit till. 

• Information om senaste nytt inom SVF har delgivits regionala processägare regelbundet vid 
processägarinternat. 

• Utbildning i ledtidsregistrering i samband med ett antal vårdprocessgruppsmöten. 
• Interna projektarbetsmöten har hållits cirka 2–3 gånger per månad. 

Tidig upptäckt  
Processägare: Marcela Ewing. Statistiker: Chenyang Zhang. 

I uppdraget för tidig upptäckt ligger ett stort behov av att överföra kunskap mellan primärvården 
och slutenvården. Detta eftersom symtomatologin för patienter med symtom som kan bero på 
cancer skiljer sig åt, beroende på om man studerar patienter i primärvården eller slutenvården.  

Främst har processen arbetat med tidig upptäckt kopplat till införande av standardiserade 
vårdförlopp, start av diagnostiska centrum och studien Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och 
allmänna symtom i primärvården.  

De välfungerande diagnostiska centrumen som nu funnits under drygt 1,5 år och som inte bara 
utreder patienter med misstänkt cancer, utan också okänd primärtumör (CUP). Patienterna är 
mycket nöjda över vårdens kvalité, snabbhet och kontinuitet. Personalen på diagnostiska centrum 
känner stolthet och stor tillfredsställelse över att genom denna nya organisationsform få hjälpa 
patienter som tidigare skickades runt i sjukvården. 

Viktiga resultat 

• Av de patienter som genomgick utredning på ett diagnostiskt centrum enligt det 
standardiserade vårdförloppet ”Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer” fick 16 
procent en cancerdiagnos. 

• Mediantiden för utredning av patienter som fick en cancerdiagnos var 10 kalenderdagar. 
• Mediantiden för utredning av patienter där cancermisstanke avskrevs var 27 kalenderdagar. 
• Ledtiden för utredning i SVF för allvarliga ospecifika symtom (22 dagar) uppfylldes av 88 

procent av patienterna med cancerdiagnos, men bara 40 procent för patienter som fick annan 
diagnos än cancer. 

• Alla patienter som utreds inom SVF för allvarliga ospecifika symtom har en 
kontaktsjuksköterska som är knuten till ett diagnostiskt centrum.  

 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 
• Regionala SVF-dagen: Föreläsning tillsammans med allmänläkare om tidig upptäckt av cancer 

och vilken betydelse SVF har haft för primärvården i VGR. 
• Utbildning för koordinatorer inom SVF: Föreläsning om diagnostiska centrums arbete och 

vilka remisskriterier som gäller. 
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• Utbildning av lokala processledare i Halland: Föreläsning om tidig upptäckt av cancer, 
diagnostiska centrum och forskningsresultat hittills från studien Tidig upptäckt av cancer med 
alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården. 

• Utbildning för allmänläkare på Frölunda Vårdcentral: Föreläsning om standardiserade 
vårdförlopp och diagnostiska centrum. 

• Nationellt möte om diagnostiska centrum i Sverige: Föreläsning om hur diagnostiska centrum 
arbetar i VGR. 

• Anordnande och genomfört två regionala möten med utbildning för alla medarbetare på 
diagnostiska centrum i VGR och även annan personal som arbetar med standardiserat 
vårdförlopp för CUP (okänd primärtumör). 

• Planering och genomförande av nordiska forskningsmöten i Oslo och Köpenhamn om hur vi 
kan samarbeta med gemensam forskning på SVF (pakkeförlopp) i Norden. 

• Presentation ett abstact, VitaminB12 deficiency anaemia, a risk marker for non-metastatic cancer, på 
den tionde årliga kongressen Cancer and Primary Care Research International Network (Ca-
PRI) i Edinburgh, Skottland.  

• Sammanställning och författande av två vetenskapliga artiklar om kliniska tecken på icke 
spridd lungcancer och vad som karakteriserar patienter som söker många gånger i 
primärvården före sin cancerdiagnos. 

• Publikation i British Journal of General Practice Open av artikel om kliniska tecken på icke-spridd 
lungcancer accepterad för  

• Pågående avhandlingsarbete om tidig upptäckt av cancer. 
 

Utmaningar under året 
• Att informera primärvården om hur de bäst ska använda sig av SVF och att det finns utrymme 

till förbättring när det gäller att skriva fullständiga remisser till diagnostiska centrum.  
• Skillnader mellan diagnostiska centrum angående arbetssätt, så att patienternas tillgång till 

jämlik vård säkras oavsett var i VGR de bor. 
• Utredning av patienter från Halland som utreds av diagnostiska centrum i VGR.  Ej samstämd 

syn på provtagning som ska vara gjord innan remiss, och avslutningskodning av patienterna. 
• Ta hand om oro från personalen på diagnostiska centrum om fortsatt finansiering efter maj 

2018, då de ska ingå i vårdöverenskommelsen. 
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EFFEKTIVISERING AV VÅRDPROCESSER OCH 
CANCERVÅRDENS KVALITET 

Barncancer  
Processägare: Marianne Jarfelt/Gustaf Österlundh. Utvecklingsledare: Jessica Mellquist 

Regional medicinsk riktlinje och nationellt vårdprogram 

• Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer publicerades i april 2016. 
Under hösten 2017 har arbetet på börjats med att revidera vårdprogrammet. Arbetet ska vara 
klart under våren 2018. Marianne Jarfelt kvarstår som ordförande.  

• Under hösten 2017 har arbetet påbörjats med nationellt vårdprogram för palliativ vård för 
barn och ungdomar. Gustaf Österlundh deltar i styrgruppen från RCC Väst.  

• Beslut har tagits om introduktionsfinansiering i två år för ”Uppföljningsmottagning för unga 
vuxna efter barncancer”. Mottagningen är nu en permanent verksamhet inom 
verksamhetsområde Onkologi SU/Sahlgrenska. Detta innebär en ökad kapacitet på 
mottagningen, vilket kommer att gagna fler patienter.  

• Vi har även arbetat med en mer strukturerad uppföljning mellan 13 och 18 års ålder på 
barnkliniken vid drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus och en bättre struktur för 
överföringen till vuxenvården. Detta kommer att motverka att patienter ”tappas bort” i 
samband med att de fyller 18 år. Alla kommer att få erbjudande om besök på 
uppföljningsmottagningen senast vid 24–25 års ålder och alla kommer att ha fått information 
om vart de kan vända sig. 

Resultat i processen 

• 2017 kommer att vara det första året då alla barncanceröverlevare, från Barncancer-
centrum Göteborg, som fyller 18 år får en skriftlig sammanfattning av sin behandling med 
uppföljningsrekommendationer. Sammanfattningen är ett utdrag i pdf-format från 
SALUB-registret (svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer) vilket är 
en del av Svenska Barncancerregistret.  

• En barnsjuksköterska har gått kontaktsjuksköterskeutbildningen och ytterligare en går den för 
närvarande. På Barncancercentrum i Göteborg har vi sedan många år tillbaka en 
konsultsjukskötersketjänst för barn med hjärntumörer och 1,5 tjänst för de andra 
barncancerbarnen. Dessa tjänster finansieras idag av Barncancerfonden. Konsult-
sjuksköterskorna sköter kontakter med och utbildning av skola, förskola och hemsjukvård. 
Planering pågår för att skapa kontaktsjukskötersketjänster för benign hematologi och för 
uppföljningsmottagning för barn <18 år. Dessa tjänster skall kombinera sjuksköterske-
/mottagningsarbete (80 %) och "kontaktsköterskearbete" (ca 20 %). På sikt skall fler liknande 
tjänster komma för andra diagnosgrupper (solida tumörer/leukemier/ hjärntumörer) men idag 
finns ingen kontaktsjuksköterska motsvarande de som finns i vårdprocesserna på vuxensidan. 

• Inom barncancervården finns nu även en vårdplan för uppföljning kallad ”Sammanfattning av 
cancerbehandling och uppföljningsrekommendationer” 

• Under året har den regionala vårdprocessgruppen arbetat fram en enkät angående upplevelser 
inom vården som distribuerats till föräldrar inom Barncancercentrums upptagningsområde. 
Resultatet av enkäten kommer att vara underlag för diskussioner om den fortsatta 
utvecklingen och samarbetet mellan Barncancercentrum och länssjukhusen.  
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Forskning 
I februari 2017 publicerades ”Barncancervården - översyn av kompetensförsörjningen inom 
barncancervården på kort och lång sikt” från SKL. Marianne Jarfelt har deltagit i arbetsgruppen 
kring detta från RCC Väst. Angående kontaktssjuksköterskor se ovan.  

Blodcancer: Myelom 
Processägare: Cecilie Hveding Blimark. Statistiker: Anna Genell.  
Registerkoordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Standardiserat vårdförlopp 
I data från Cognos kan man se följande från 1 jan-15 nov i VGR: 

• 147 patienter har startat SVF 
• 88 patienter har startat första behandling, (inklusive skärpt expektans för 15 procent 

asymtomatiska myelom) 
• 52 patienter har avslutat SVF utan myelomdiagnos.  
• 63 procent av de som genomgått SVF har fått den sökta diagnosen. 
• Mediantid till första behandling är 10 dagar, (måltal 20 dagar). 

 

I Myelomregistret har man ett visst eftersläp i inrapporteringen varför data för 2017 inte är helt 
uppdaterade, men man kan se cirka en halvering i mediantid från remiss till diagnos mellan 
perioderna 2013–15 och 2016–17 från 19 dagar i median: 

 

 
  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

25 

Nationellt vårdprogram och nationellt kvalitetsregister 

• En regional medicinsk riktlinje (RMR) som är en tillämpning av det nationella 
vårdprogrammet för Myelom 2016 fastställdes i VGR 2017.  

• Nationellt vårdprogram för Myelom uppdaterades under 2017 och skickades ut på 
remissrunda 2 från december 2017. Publikation planeras tidigt 2018. 

• Vi har i RMR för vårdprocessen äskat och fått medel för att ge högdos Melfalan med 
stamcellstöd upp till 70 år. Det har gett fler vårdplatser på hematologiavdelningen på 
Sahlgrenska. Det gynnar även andra patienter, då det innebär att patienterna inte är 
utlokaliserade i lika stor grad som tidigare. 

• Under 2017 avslutades det ordnade införandet för Pomalidomid för patienter i återfall. I 
princip innebär bortfallet att kostnaden för klinikerna går från 0 till 77 000 per månad. 
Möjligheten att ge ett bra relaps-alternativ som kan ges till njursviktande reduceras därmed på 
grund av återgång till ett väldigt högt pris. 

•  Ansökningar om regionalt ordnat införande har genomförts (6st). Det har dock blivit 
förseningar i TLV/NT-rådsförhandlingar och några av medlen betraktades som ej 
kostnadseffektiva och har nu fått avslag (Darzalex ensamt, Darzalex +RevDex, Darzalez 
Veldex) trots godkännande i grannländer och mycket goda effekter hos 1/3 av refraktära 
patienter där det inte finns några andra tillgängliga alternativ. 

• Carfilzomib (Kyprolis ) har blivit godkänt för nationellt ordnat införande med rak rabatt och 
används i hela regionen tillpatienter i återfall. Detta har medfört ökade behov av 
sköterskeresurser, då Kyprolis har fler infusioner och kontroller än alla andra 
återfallsläkemedel.  

• Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har också förhandlat fram ett nytt reducerat 
pris på lenalidomid (Revlimid) som är godkänt som första behandling för äldre i 
vårdprogrammet från 2016.  

Resultat i processen 

• Andel som stadieindelats med FISH-analys har nu nått nationella målet på >50 procent med 
57 procent mot cirka 30 procent 2014. 

• Vi ligger på det nationella målet på 80 procent högdos cellgift med ASCT på patienter  
< 66 år. 

• Täckningsgraden i myelomregistret ligger i väst på nära 100 procent ett år efter diagnos, och 
rapportering inom 6 månader har förbättrats under 2017 utom för Skövde som har akut läkar- 
och sjuksköterskebrist inom hematologi. 

• Alla enheter har infört kontaktsköterskefunktionen. 
• Kuratorer och dietister i Cancervårdprocessen är nu sammanslutna i regionala grupper för att 

driva sina frågor gemensamt. 
• Min vårdplan (i olika lokala former framtagna i samarbete med patienter) är införd på alla 

enheter i regionen förutom Lidköping och Alingsås, som har andra sätt att upplysa om fast 
vårdkontakt. 

• Vi har haft två regionmöten i hematologi under 2017 för läkare och sjuksköterskor med aktivt 
deltagande av processägare. Nya vårdprogram, nivåstrukturering och kompetensförsörjning 
har varit uppe till diskussion. 

• Den västsvenska myelomgruppen (vårdprocessgruppen) är mycket levande och aktiv och har 
haft två möten. Deltar även aktivt i utformande av nationella vårdprogram och RMR. Har 
kommunicerat ännu flera kvalitetsindikatorer och hanterat flaskhalsar för implementering av 
vårdprogram och RMR. 
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• Regional omvårdnadsgrupp i hematologi träffas två gånger per år och driver viktigt 
kvalitetssäkringsarbete inom hematologin. En uppdaterad version av regional medicinsk 
riktlinje för ”Omvårdnad Hematologiska maligniteter” togs fram under 2017. 

• Processägare i hematologi (lymfom, leukemi och myelom) samt ledare för regional 
omvårdnadsgrupp och stödteam har varit på en dialogturné i hela VGR och norra Halland 
våren 2017. Vi har kartlagt flaskhalsar i processerna och kommunicerat utfallsdata och i vår 
turnérapport betonar vi att det är läkar- och sjuksköterskebrist som leder till vårdplatsbrist 
som har varit i fokus. Vi har identifierat ett behov av att komma igång med behandlings-
konferenser (MDK i vissa fall) där alla regionens läkare bereds möjlighet att delta. 

• Fyra hematologisköterskor har genomgått kontaktsköterskeutbildningen och ytterligare tre 
genomgår den just nu.  

• Hematologisköterskor från Sahlgrenska, Borås, Halmstad och Varberg var deltagare på 
fortbildningsdagarna i Hematologi i Västerås och hade där ett eget seminarium: ”Sköterskor i 
Cancervård”. 

• Arbete med att implementera Cytobase, alla cytostatikakurer för myelom är klara inklusive 
provtagningsanvisningar. 

• På Sahlgrenska har vi uppdaterat alla myelom-relaterade behandlings-PM och skrivit nya till 
nya läkemedel. Dessa används flitigt av regionens hematologer via SU:s intranät. 

• Införande av interaktiv årsrapport online i Myelomregistret 
• Två artiklar från Myelomregistret (som utgår från RCC Väst) med Cecilie Hveding Blimark 

som registerhållare har publicerats 2017. Den första omfattar alla plasmocytom och 
plasmacellsleukemier i Sverige. Vi har då också validerat registret genom att konfirmera 
diagnos och behandling i sjukhusjournaler på alla patienter. Den andra omfattar nära 5 000 
myelompatienter 2008–2015, med diagnosdata och utfallsmått. I Myelomregistret har vi 
dessutom infört möjlighet att lägga in alla behandlingar i ett nytt uppföljningsformulär. Vi har 
startat ett samarbetsprojekt med LIF (läkemedelsindustriföreningen) för att öka inrapportering 
till registret och det ska mynna ut i leverans av uppföljningsdata inklusive levererad behandling 
i alla linjer till LIF-anslutna läkemedelsföretag och till NT-rådet (rådet för nya terapier) för 
uppföljning av nya kostsamma läkemedel.  

• En årsrapport från Myelomregistret publicerades december 2017 och omfattar data om 
överlevnad i myelom. 

 

Blodcancer: Leukemi 
Processägare: Hege Garelius. Statistiker: Anna Genell.  
Registerkoordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Diagnoser som ingår 
I den regionala vårdprocessen för leukemi ingår diagnoserna:  

Akut lymfatisk leukemi (ALL) 
Akut myeloisk leukemi (AML) 
Kronisk myeloisk leukemi (KML) 
Myelodyplastiskt syndrom (MDS) 
Myeloproliferativa sjukdomar (MPN) 
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Nationella vårdprogram och standardiserat vårdförlopp 

Uppdatering av nationellt vårdprogram för AML kommer 2018. Arbete är på gång med 
uppdatering av särskilda områden, exempelvis MRD-användning. 

Nytt nationellt vårdprogram för ALL publicerades våren 2017. 
Nordiska riktlinjer för MDS är klart i sin 8e uppdatering.  
Nordiskt vårdprogram för Myeloproliferativa sjukdomar blev klart våren 2017. 
Inga nya läkemedel har införts under ordnat införande i år. 
En ny metod för diagnostik är Next Generation Sequencing (NGS), denna går under ordnat 

införande 2016–17. Gäller för diagnosticering av AML och MDS. Det är en metod där 
man kan diagnosticera sjukdomar på gennivå. Nationellt har det etablerats en grupp som 
heter Genomic Medicine Sweden, som har fått beviljat 9 milj. kr för vidareutveckling av detta de 
kommande åren. NGS kommer att bli ett viktigt instrument i att prognosticera sjukdom. 
Nationellt bidrar Sverige med Blodprover i ett mycket stort internationellt program där 
syftet är att använda NGS som ett led i riskbedömningen av MDS. Här har Sverige med sin 
nationella biobank bidragit med 13 procent av fallen.  

Resultat i processen  

• ALL startade som eget SVF 1 april 2017. Innan dess hade det varit en del av Akut leukemi-
vårdförloppet. Det går inte säkert att skilja på AML och ALL innan man har en 
morfologisk diagnos, kliniskt kan de te sig mycket lika. 
  

Figur 1: lista över AML i VG-regionen:  
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Figur 2: ALL hela regionen

 
 

• Både för AML och ALL är resultaten goda för hela regionen – med få undantag. Utredning 
och start av akut leukemi har i många år varit högt prioriterat, både vad gäller inläggning och 
diagnostik. Det är därför inte anmärkningsvärd att det går så bra som det gör med ledtiderna.  

• Av 56 patienter som har startat utredning för AML de nio första månaderna är det 16 som 
inte har haft AML. De flesta av dessa patienter har en annan hematologisk malignitet, 
exempelvis MDS.  

• Det sjukhuset i regionen som har haft besvär under sommaren 2017 är Skaraborgs sjukhus 
Skövde – och Lidköping, där man på grund av sjuksköterskebrist inte har haft möjlighet att 
administrera intravenöst. cytostatika till inneliggande patienter. Dessa patienter har därför 
remitterats vidare till Sahlgrenska, och i något fall till NU-sjukvården och till SÄS. 

• Kontaktsjuksköterskefunktionen är införd på alla sjukhus i regionen, och ser ut att fungera – 
med undantag av SkaS där bemanningen är svag, i tillägg till att det har varit sjukskrivningar.  

• Susanne Lysell på Kungälvs Sjukhus går utbildningen nu, och har fysisk aktivitet hos 
cancerpatienter som sitt intresseområde. 

• På Sahlgrenska universitetssjukhuset har man infört en palliativ rond varje vecka där vi kan ta 
med patienter med leukemier eller MDS som behöver uppföljning. Detta är ett bra initiativ, 
och gör att vår kommunikation gentemot ASIH har förbättrats. 

• Vi behöver jobba mer med rehabiliteringsinsatser, där är det fortfarande mycket att göra. I 
Kungälv har man nu fått anställd en fysioterapeut till dagvården, och de har ett projekt där de 
erbjuder fysioterapi till patienter som får tung cytostatikabehandling 

• Min vårdplan är också införd och ser ut till att fungera, men har inte varit utvärderat än. 
 

Forskning och utveckling 
Vi har inte haft några nya patient-och närståendemedverkansprojekt under 2017. De regionala 
processägarna inom hematologi har medverkat vid ett möte som arrangerades av 
Blodcancerförbundet en lördag under våren. I september deltog de regionala processägarna på en 
rundabordskonferens med representanter för politiker i regionen och Blodcancerförbundet. Här 
fick vi diskuterat en del problem, och känslan var att det var ett nyttigt möte.  
 
Mycket av processägarens tid har även tillägnats forskning detta år. Bland annat genom delaktighet 
i två projekt med registerstudier från AML-och MDS-registret som kommer att bli delarbeten i en 
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doktorsavhandling. Det ena är ett projekt om Sekundär AML och allogen transplantation, det 
andra delprojektet är en samkörning mellan MDS-och AML-registret för att titta på patienter med 
sekundär AML och tidigare MDS. Har även deltagit i Concept Mapping-studien, en helt ny metod, 
men bra input från de amerikanska forskarna Lisa Vaughn och Dan McLinden. 

Blodcancer: Lymfom/KLL  
Processägare: Herman Nilsson-Ehle/Catharina Levin. Statistiker: Anna Genell.  
Registerkoordinator: Lena Nilsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Nationellt vårdprogram f aggressiva B-cellslymfom inklusive  
CNS-lymfom fastställt 2016-11-23 

• Nationella vårdprogram uppdaterade 2017: 
- Follikulära lymfom 2017-02-28 
- T-cellslymfom 2017-05-16 
- Hodgkins lymfom 2017-05-31 
- Mb Waldenström 2017-12-06 

• Nationella vårdprogram - uppdateringar på remiss 2017: 
- Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 
- Mantelcellslymfom 
- Aggressiva B-cellslymfom inklusive CNS-lymfom och HLH 
- Regionala medicinska riktlinjer fastställda 2017: 
- KLL 
- Mantelcellslymfom 
- Aggressiva B-cellslymfom 
- Omvårdnad vid hematologiska maligniteter 

 
De nationella vårdprogrammen skrivs enligt ”RCC-mall”, författas av nationella lymfomexperter 
och diskuteras i den Svenska Lymfomgruppen, som har tre fysiska möten per år. Efter två 
remissrundor, en för det sakliga innehållet och en för ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser, godkänns det av SKL:s beslutsgrupp. I VGR skrivs sedan regionala medicinska 
riktlinjer (RMR) som godkänns i Program- och prioriteringsrådet (PPR) och blir därmed styrande 
dokument. Kravet på att alla patienter oavsett hemort skall ha tillgång till samma sorts utredning 
och behandling förutsätter nivåstrukturering av båda dessa förlopp. 

Resultat i processen 

• Ansökt om ordnat införande för ett nytt läkemedel mot Hodgkins lymfom samt att för 
primära CNS-lymfom införa högdosbehandling med autologt stamcellsstöd (autolog 
stamcellstransplantation, ASCT) men fått avslag i båda fallen. ASCT för CNS-lymfom är 
infört enligt det nationella vårdprogrammet.  
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• SVF lymfom startade 2016-04-04, och inkluderade KLL 2017-04-01. Under första året sjönk 
mediantiden från remissbeslut till behandlingsstart för lymfomen i VGR från 29 till 15 dagar, 
och andelen som var klara inom stipulerad tid var 41–81 procent på de olika enheterna. De 
totala ledtiderna extraherades ur ELVIS-Cognos för alla enheter, utan möjlighet till analys av 
delledtider. Med början april 2017 då KLL inkluderades i SVF lymfom kan SU/Sahlgrenska 
följa delledtider via SVF INCA. Under 2017 var medianledtiden första kvartalet för de 36 
patienter med lymfom som startade behandling 14 dagar. Därefter har mediantiden ökat via 15 
till 19 dagar, och nu är det endast 54 (range 38–80) procent som startar behandling inom 
stipulerad tid, obs att max.-tiden nu är 18 mot tidigare 22 dagar. Tidpunkten när 80 procent är 
i mål är inte 18 utan 38 dagar. Analys av delledtiderna inom SU/Sahlgrenska visar att det 
framförallt är delledtiderna till kirurgisk biopsi och PAD-svar som är för långa. Utredning av 
detta har startats på SU för att åter minska SVF-tiderna.  

• Alla patienter i regionen kan nu erbjudas en kontaktsjuksköterska. Patienten kan ha 1–2 
namngivna sjuksköterskor med särskild tillgänglighet under kontorstid. På kvällar och helger 
hänvisas patienten till respektive vårdavdelning som vid behov kontaktar hematologjour. 
Övervägande delen av kontaktsjuksköterskorna har skriftligt uppdrag. Av de sjuksköterskor 
som har uppdraget som kontaktsjuksköterska i regionen har sex gått 
kontaktsjuksköterskeutbildning som drivs via RCC Väst. I den kurs som pågår nu deltar det 
fyra sjuksköterskor från regionen. 

• Rehabiliteringsmöjligheterna har delvis inventerats i samband med dialogturnén och även 
tagits upp vid en konferens med den nationella patientföreningen Blodcancerförbundet i vid 
ett möte i Göteborg. Det finns resurser för rehabilitering vid inneliggande vård. I 
öppenvården saknas rehabiliteringsresurser på flera håll. Den i förra årets 
verksamhetsberättelse beskrivna rehabilitering under och efter cancerbehandling för patienter i 
arbetsför ålder på SU/Sahlgrenska och för patienter i palliativt skede på Högsbo sjukhus 
fortgår. Tillgång till kurator och dietist finns på alla enheter. För barn som närstående gäller 
särskilda regler, vilket fungerar bra på alla enheter.  

• Min vårdplan används nu av alla enheter förutom Skaraborgs Sjukhus Lidköping och Alingsås 
lasarett. De olika enheterna i regionen har tagit fram ”Min vårdplan” tillsammans med 
patienter men de ser lite olika ut beroende på verksamhet. Det gemensamma är att de är i 
pappersformat och att patienten är ansvarig för den. 

• Patient/närstående deltar i förbättringsarbetet vid i fyra av de sju enheterna i regionen. 
Exempel på uppgifter är arbetet med ”Min vårdplan”. 

• Cytobase: Uddevalla är pilotcentrum för införande av ett fullständigt datoriserat system för 
ordination, beställning och administrering av cytostatika i hela VGR. Mycket tid går åt att 
lägga in kurerna från det nationella regimbiblioteket. SU/Sahlgrenska har aktivt deltagit i 
arbetet, det krävs även mallar för stödmediciner inklusive receptbelagda cytostatika, vilka inte 
kan förskrivas via Cytobase. Det är hög tid att cytostatikabehandlingarna i sin helhet 
datoriseras.  

• Vi har deltagit i Concept Mapping-studien på RCC (ref Frida Smith) av hur den regionala 
utvecklingsplanen för cancervården har tagits emot och används i verksamheten. Denna studie 
kan bli en bas för att studera tillämpningen av nationella vårdprogram (inklusive SVF) och 
RMR. 

• Regionala PET-ronder varje vecka inklusive bildvisning och diskussion av föranmälda fall har 
fortsatt. Ronden utgår från SU/Sahlgrenska och berörda remittenter kan koppla upp sig. 
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Utmaningar 

• Regional nivåstrukturering av hematologin i VGR är något som aktualiseras på alla nivåer, 
verksamhets- förvaltnings- och regionnivå. Det har diskuterats på de regionala 
hematologidagarna och ett dokument med verksamheternas syn på detta daterades 2017-06-
01. Hematologin i VGR är geografiskt decentraliserad, och förutsättningarna för detta är bland 
annat att de krav som t.ex. nationella vårdprogram stipulerar kan följas.  

• Den hematopatologiska diagnostiken av lymfom i VGR inkluderar morfologiska, 
immunfenotypiska och genetiska analyser av tumörvävnad och gränsen mellan rutinsjukvård 
och forskning är flytande och rörlig. I nuläget bedömer vi det rimligt att all diagnostik 
centraliseras till SkaS/Skövde och SU/Sahlgrenska, såsom beskrivits i av Program- och 
prioriteringsrådet godkända RMR.  

• Behandlingen av maligna lymfom utvecklas ständigt, nya läkemedel tillkommer, och tekniskt 
avancerade kurer, t.ex. HD Metotrexat vid CNS-lymfom, kan behöva decentraliseras från 
SU/Sahlgrenska.  

• Deltagande i och rekrytering till prospektiva studier behöver förbättras, det är tid för 
verksamheterna att bidra till finansiering av klinisk patientnära forskning när 
läkemedelsföretagen inte är sponsor och täcker kostnaderna. 

Bröstcancer 
Processägare: Roger Olofsson Bagge och Zakaria Einbeigi/Dan Lundstedt. Statistiker: Chenyang Zhang.  
Registerkoordinator: Elisabeth Kobb. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback. 

Resultat i processen 

• Den största framgången är det nya samarbetet med den Södra regionen i framtagandet av ett 
regionalt vårdprogram. Dessa två regioner kompletterar varandra såväl kliniskt som 
akademiskt vilket generellt höjer nivån på vårdprocessarbetet. Handläggningen av patienter i 
Halland har genom ett gemensamt vårdprogram också förenklats, tidigare hade man där två 
vårdprogram att ta ställning till.  

• Zakaria Einbeigi har slutat som processägare och ersatts av Dan Lundstedt. Detta innebär 
många nya infallsvinklar i framtida processarbete. 

• Införandet av onkoplastikkirurgi i ökad omfattning har lett till en ökning av andelen patienter 
med bröstbevarande kirurgi. MDT-konferens sker nu före respektive efter behandling på alla 
enheter med i princip alla specialiteter närvarande. Fortfarande finns dock enheter där patolog 
saknas. Onkolog finns nu på alla enheter vilket underlättar MDT och förbättrar kontinuitet för 
patienten. 

• Kortare ledtider för diagnostik och tid till start av behandling inom alla regionens enheter. 
Ingen enhet når dock SVF-målen fullt ut, och de i huvudsak begränsande resurserna är 
operationssalskapacitet, patologi samt radiologi. Fortfarande ses dock oroväckande långa 
väntetider till start av strålbehandling, denna ledtid har inte kortats efter införandet av SVF. 

• Införandet av kontaktsjuksköterska på alla enheter, alla patienter har nu en namngiven 
kontaktsjuksköterska. Dock ojämnt mellan enheterna i antalet sköterskor per patient. 

• Alla enheter erbjuder kuratorsstöd. Cancerrehabiliteringsprocessen pågår och ett stort arbete 
läggs nu ner på att implementera tidig rehabilitering. Oklarheter kvarstår dock i exempelvis 
gränssnittet mot primärvården. Alla enheter har tyvärr inte tillgång till sjukgymnast, vilket 
måste utvecklas. 
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• Ett mycket stort arbete har gjorts med att ta fram en helt ny individuell och interaktiv vårdplan 
som utarbetats regionalt inom ramen för den tidigare Rosa boken för patienter med tidig 
bröstcancer. Den nya versionen benämns ”Min vård- och rehabiliteringsplan - Till dig som har 
fått diagnosen bröstcancer och/eller förstadium till bröstcancer” och kommer att användas i 
både inom VGR och Region Halland. Patientrepresentanter har deltagit aktivt i 
omarbetningen av innehållet för att skapa ett material som är anpassat utifrån deras behov och 
önskemål. 

Kunskapsspridning och möten 

• Ett nytt regionalt vårdprogram som är gemensamt mellan Södra och Västra regionen har 
utarbetats via arbetsgrupp och gemensamt internat. Det ligger nu som förslag till ny RMR med 
förhoppning om införande under hösten 2017. Processägarna har även arbetat med 
uppdatering av det nationella vårdprogrammet, som nu är utskickat på remissrunda 2. 

• Deltagande i projektet värdebaserad vård inom SVEUS för bröstcancer, där den första 
rapporten nu publicerats och inom VGR har man beslutat om att fortsätta använda denna 
plattform. Processägarna deltar även i flera nationella samarbetsgrupper med löpande möten 
under året. 

• Införande av CDK 4/6 hämmare (palbociclib och ribociclib) i behandling av endokrinkänslig 
metastaserad bröstcancer är i införande inom ramen för ordnat införande, eventuella effekter 
för patient/vård är för tidigt att utvärdera. 

• Första patienten från Göteborg med bröstcancer är behandlad vid Skandionkliniken med 
adjuvant protonstrålsbehandling . 

Forskning och pågående projekt 

• För närvarande pågår i regionen minst 8 kliniska avhandlingsarbeten, varav en inom 
omvårdnad. Flera artiklar publiceras regelbundet.  

• Kontaktsjuksköterskeutbildningen upplevs av många enheter som alltför omfattande och 
alltför generell. Önskemål om en mer specifik och optimerad utbildning, exempelvis 
omfattande 7,5 hp istället för dagens 30 hp. 

• Fortsatt brist på i princip alla specialiteter i bröstcancervården, rekryterings och 
utbildningsinsatser pågår. 

Bukspottkörtelcancer 
Regional processägare: Svein Olav Bratlie. Statistiker: Katrin Gunnarsdóttir.  
Registerkoordinator: Siv Lantz. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Reviderat NVP fastställs december 2017. Ändringar från tidigare: 
- Nytt kapitel om handläggning av premaligna cystiska lesioner i pancreas (IPMN). 
- GemCap som standard adjuvant onkologisk behandling efter konsensus i internationellt 

möte (ASCO). 
• RMR utarbetat med lätt korrigerad surveillance-algoritm för IPMN. Inga större ekonomiska 

konsekvenser identifierade. 
• GemCap är etablerad onkologisk behandlingsstrategi där patent gått ut, och således ingen stor 

kostnad vid ändrad ”standard” vid adjuvant behandling efter kurativt syftande kirurgi mot 
pancreascancer. 
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Viktiga resultat 

• Hög täckningsgrad i register, 98%. Man anar en trend, ökande andel patienter som går till 
kurativt syftande kirurgi. 

• Efter införandet av fasta SVF-tider till röntgen, endoskopi (EUS/ERCP) och MR ser vi 
acceptabla delledtider från remiss till behandlingsrekommendation i MDK. Från MDK till 
start av behandling onkologi är ledtider bra, men från MDK till kurativt syftande kirurgi ses 
oacceptabelt långa ledtider. 

• Kontaktsjuksköterska är infört på alla förvaltningar. Kvalitetsregistret visar att 99 procent av 
patienter erhåller kontaktsjuksköterska. 

• Rehabkoordinator på 25 procent finns på SU/Sahlgrenska. Finns även öronmärkt resurs för 
kurator, dietist och kontaktsjuksköterska. Det finns även lokala varianter på Min vårdplan. 

• Norska PROM-verktyget PACADI har översatts till svenska. Validering pågår mot svensk 
population på initiativ från Göteborg med stöd från RCC Väst och i samarbete med Uppsala 
och Linköping. 

• Arbetet med nationell nivåstrukturering, kurativt syftande kirurgi mot lokalt avancerad växt av 
pancreascancer, är nu i hamn. Fr o m 2017-11-01 är Stockholm och Göteborg nationella 
centra. 

Utmaningar 

• Största utmaning är personalbrist inom radiologi, AnOpIVA. Bemanningssituationen och 
kompetensförsörjningen inom alla yrkeskategorier är dynamisk, och till tider oerhört bräcklig. 

• Regional nivåstrukturering kräver utbildningsinsatser för att fokus och kompetens kring 
pancreascancer ska upprätthållas på alla regionens förvaltningar. Roterande auskultation av 
ÖGI-inriktade kirurger från regionens förvaltningar är önskvärt.  

Endokrina buktumörer och buksarkom  
Processägare: Viktor Johansson. Statistiker: Leyla Nunez. Registerkoordinator: Kerstin Dreymertz. 
Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 
 
GEP-NET 

• Nationellt vårdprogram finns sedan 2015, revision på gång. 
• Kvalitetsregister finns sedan juni 2017. 
• SVF på gång under 2018. 
• RMR på gång. 

Binjurecancer 

• Nationellt vårdprogram finns ej. 
• Registreras i op-register för binjurar. 
• SVF på gång 2018 (ingår i GEPNET) 

Buksarkom 

• Nationellt vårdprogram finns ej, men arbetet börjar jan 2018. 
• Kvalitetsregister finns sedan flera år. 
• SVF på gång under 2018. 
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Under 2017 har processgruppen skrivit ihop ett RMR för neuroendokrina buktumörer. Vi är 
överens om att vi skall försöka föra ”tillbaka patienter” till sjukhus utanför Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, för fortsatt uppföljning och kontroll. Arbete med att ta fram RMR för 
sarkom har påbörjats 

Den första Regiondagen för endokrina buktumörer genomfördes 20 oktober 2017 och intresset 
var stort. 

Utmaningar 

• Få övriga sjukhus utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset att acceptera att ”ta tillbaka” 
patienter för fortsatt uppföljning på andra sjukhus. 

• Finansiering av flytt, kontroller, undersökningar och läkemedel till sjukhus utanför Sahlgrenska 
universitetssjukhuset. 

• Kompetensförsörjning.: Antalet endokrinkirurger utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
sjunker. Drabbar mest tyreoidea-/paratyreoidea-kirurgi. 

• Om vi skall få (endokrinkirurgiska) kollegor utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset att ta 
större ansvar för fortsatt uppföljning av patienter med endokrina buktumörer så behöver vi bli 
bättre på att bjuda in dem att vara med och operera på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
mer regelbundet arbeta periodvis på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Gynekologisk cancer: Livmoderhalscancer 
Processägare: Pär Hellberg och Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf.  
Registerkoordinatorer: Britt-Marie Landin och Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Nationella vårdprogrammet för livmoderhals- och vaginalcancer har godkänts och publicerats. 
• Regionala medicinska riktlinjer har godkänts i program- och prioriteringsrådet. Vi arbetar på 

att få ett ordnat medicinskt införande av lokal strålbehandling av livmoderhalscancer. 
• De regionala medicinska riktlinjerna ska presenteras för samverkansnämnden 2017-12-20.  
• Inga nya metoder eller läkemedel är införda inom ordnat införande. Vad gäller kirurgi har vi 

under året börjat lära oss att identifiera den lymfkörtelcancer celler först går till. 
Portvaktskörteln eller sentinel node. Detta kommer på sikt att medföra att vi inte behöver ta 
bort lika många körtlar som idag. Det innebär att det blir färre patienter som får problem med 
svullna ben s.k. lymfödem. 

Resultat i processen 

• Jämfört med tidigare år har vi haft en något kortare väntetid till operation. 
• Vi har bara under en del av året haft standardiserat vårdförlopp för utredning av 

livmoderhalscancer och det är för tidigt att redovisa resultat till följd av SVF. 
• Kontaktsjuksköterska infördes tidigt i Skövde, Borås, NÄL och i Varberg/Halmstad. Sedan 

ett par år finns det kontaktsjuksköterska på kvinnokliniken SU/S och det har nu börjat 
fungera även på Jubileumskliniken SU/S. 

• Det har inte skett någon förändring vad gäller tillgången på kuratorer eller på dietist utan det 
fungerar som tidigare. Tillgången på kuratorer varierar något över tid på de olika enheterna i 
regionen men fungerar i stort sett väl överallt. 
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• Min vårdplan har börjat införas på de olika klinikerna. I Skövde har man det för i stort sett alla 
cancerpatienter. På övriga enheter i regionen arbetar vi på att införa det. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Vad gäller forskning inom livmodertappscancer har Cecilia Malmsten sammanställt resultaten av de 
unga patienterna med tidig cancer i livmodertappen där vi kunnat behålla livmodern och därmed 
möjligheten till att få barn. Arbetet är inskickat för publicering. Det går bra för dessa kvinnor både 
vad gäller fertiliteten och att cancern inte kommer tillbaka. 

Gynekologisk cancer: Livmoderkroppscancer  
Processägare: Januz Marcickiewicz och Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf. Registerkoordinator: Susanne 
Amsler Nordin och Britt-Marie Landin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Medicinsk kvalitet, aktiviteter och resultat av arbete på regional nivå  

• Regionala möten med de lokala processägarna för corpuscancer i har genomförts vid fyra 
tillfällen under 2017. En genomgång av corpuscancerprocessen med identifikation av 
flaskhalsar har gjorts. En effektivare process har utvecklats med borttagande av de tidigare 
obligatoriska läkarbesöken på JK inför start av kemoterapi efter primäroperation.  

• Den gynekologiska cancerprocessturnén har genomförts. Aktuella data från corpuscancer- 
processen från 2016 har presenterats för verksamhetschefer, lokala processägare, 
kontaktsjuksköterskor och övrig utvald personal.  

• Multidisciplinära konferenser (MDK) med gynonkologer, tumörkirurger, radiologer och 
patologer har genomförts 1 gång/vecka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på länk till 
hela regionen. 

• ”Gynonk Forum” för regionens läkare har genomförts där de gynekologiska 
cancerprocesserna diskuterats ingående med bland annat SVF och det nya nationella 
vårdprogrammet. 

• Möten har genomförts med patologer angående receptorbestämning vid corpuscancer. 
• Regional medicinska riktlinjer blev godkända efter omfattande remissrunda och presentation 

vid Program- och prioriteringsrådets möte den 24 november 2017. 

Kvalitetsregisterarbete 

• Västra sjukvårdsregionens användning av Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer 
(INCA) har blivit en nationell referens som ett utmärkt exempel att använda registret i den 
dagliga verksamheten och förbättringsarbetet. 

• Täckningsgraden i Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer inkluderat corpuscancer 
är i stort sett 100 procent i Västra sjukvårdsregionen sedan starten 2010.  

• En regional komplikationsblankett finns och nationellt arbetas på via INCA. 
• Minimalinvasiv kirurgi vid corpuscancer är ett tydligt kvalitetsmått och regionen arbetar 

intensivt för att uppfylla målet satt för 2017. Man stötte på problem vid enskilda kliniker 
(SKAS, NÄL) som berodde på minskat operationsutrymme. 

• Stora problem med bemanning på Gynonkologen påpekades vid flera tillfällen vid mötena 
med linjeorganisationen. 
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Nationellt corpuscancerarbete 

• Revision av det nationella vårdprogrammet för corpuscancer genomfördes och 
vårdprogrammet skickades ut för remissrunda 2. 

• En regional medicinsk riktlinje (RMR) för det reviderade vårdprogrammet för corpuscancer 
har utarbetats och godkändes vid Program- och prioriteringsrådets möte den november 2017. 
Implementeringen kommer att innebära vissa förändringar som medför även ekonomiska och 
strukturella förändringar. Bland annat kommer en extra MRT-undersökning samt kvalificerat 
ultraljud att utföras på samtliga patienter i lågriskgruppen som omfattar 70 procent av 
regionens 300 patienter. Undersökningar görs inom ramen för den pågående PODEC-studien. 

• Styrgruppen för Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer genomförde under 2016 en 
pilotstudie i Västra sjukvårdsregionen och Sydöstra regionen angående PREM och 
gynekologisk cancer. Under 2017 togs det fram nya data för att utföra PREM för alla 
gynekologiska cancerpatienter i Sverige. 

• Patientvänliga data från registret publicerades offentligt på www.cancercentrum.se i maj 2015 
och uppdaterades under 2017. Västra sjukvårdsregionen har varit samordnare och 
representanter från patientföreningarna har varit med i utarbetande av patientvänliga data för 
publicering; ”Gynekologisk cancer i siffror”. 

SVF 
• Standardiserat vårdförlopp (SVF) för livmoderkroppscancer startade 1 april 2017. Arbete med 

inventering av resurser, identifiering av flaskhalsar och förbättring av patient processen pågår 
fortlöpande.   

• Flera sjuksköterskor och sekreterare från regionen har deltagit i RCC Västs 
koordinatorutbildning. 

• En SVF-gynekologisk öppenvårdsdag (tillsammans med ovarial- och cervixcancer) 
genomfördes den 13 januari 2017. 

Kontaktssjuksköterska, psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 
• Alla enheter i regionen har namngiven kontaktsjuksköterska. Dessutom finns en regional 

omvårdnadsgrupp i gynekologisk cancer och en nationell omvårdnadsgrupp är under 
etablering. 

• Kuratorer med erfarenhet av gynekologisk cancer finns och verkar vid alla enheter i regionen 
för att förbättra rehabiliteringsprocessen.  

• Palliativ vård finns på alla regionenheter i olika form. 
• Individuell vårdplan har ännu inte fullt utvecklats lokalt eller regionalt. Den regionala 

omvårdnadsgruppen har startat arbetet med ”Min vårdplan” för alla gynekologiska 
cancerpatienter. 

Patient- och närståendemedverkan 

• Kontakt med den lokala patientföreningen Ada & Beda inom Gynsam har tagits och 
patientmedverkan vid lämpliga möten planeras. 

Forskning, utbildning, kompetensförsörjning 

• Läkarkompetensförsörjning: En fortlöpande diskussion kring kompetensförsörjningen kring 
regionens läkare genomförs kontinuerligt. Några specialister har auskulterat och varit med på 
operationer på tumörteamet på KK SU/SS. Vidare har en gynekolog från Hallands 
sjukhusVarberg tjänstgjort i tre månader på Jubileums Klinikens gynmottagning under 2017.  
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• Sjuksköterskor med vidareutbildning inom onkologi, sexologi, SVF och genomgångna 
”cytostatika körkort” rapporteras vid varje dialogmöte.  

• Regional forskning corpuscancer: Doktorand projekt baserat på data från kvalitetsregistret: 
Långtidsöverlevnad och prognostiska faktorer vid livmoderscancer. 

 
• Pågående studier:  

- Prospektiv, multicenter, observationsstudie för prevalens, komplikationer och riskfaktorer 
för lymfödem efter pelvin och paraaortal lymfadenektomi (LASEC study). 

- ENGOT-EN2-DGCG, multicenterstudie för högrisk (adjuvant behandling).                        
- Pre-operativ diagnostik av endometriecancer (PODEC-studien) – jämförande preoperativ 

MRT och ultraljudsbedömning av infiltrationsdjupet. 
• Planerade studier: 

- Samarbetsprojekt med Centre for Healthcare Improvement (CHI) för 
processgenomlysning för att bland annat försöka utarbeta och utveckla 
corpuscancerprocessen med t-charts och Lexis grafer på överlevnad. 

 

Gynekologisk cancer: Vulvacancer 
Processägare: Pernilla Dahm Kähler och Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf.  
Registerkoordinator: Britt-Marie Landin och Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Nationell nivåstrukturering startades 1 januari 2018 
• Fyra nationella centra fick uppdragen; Sahlgrenska, Lund, Linköpings och Karolinska 

universitetssjukhusen. 
• Uppdraget att skriva det första nationella vårdprogrammet kring vulvacancer initierades och 

startades 2017. Vårdprogramarbetet planeras att slutföras under 2018 
• Regionala medicinska riktlinjer har funnits i flera år inom Västra sjukvårdsregionen och 

uppdaterades senast 2011. 
• Inga nya läkemedel har introducerats men en helt ny nationell nivåstrukturering har skapats. 

Regional nivåstruktureringen till Sahlgrenska har funnits sedan 90-talet i Västra 
sjukvårdsregionen. 

• Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har haft ansvaret första året för alla 
inkomna remisser och för nationella multidisciplinära konferenser (nMDK) varje vecka sedan 
starten 1 januari 2018.    

• Cirka 150 kvinnor drabbas årligen av vulvacancer i Sverige. Fyra regioner har fått uppdraget 
och estimeringen är att cirka 40 kvinnor med vulvacancer skall ”fördelas” på de nationella 
enheterna. 

• Det har varit ett gediget och intensivt arbete och samtidigt lärorikt. För patienterna i Sverige 
har det skapats ett forum och plattform för rättvis, jämlik och evidensbaserad och likvärdig 
behandling för kvinnor med vulvacancer. 

• Kvinnokliniken på Sahlgrenska har vårdat och kirurgiskt behandlat knappa 15 patienter som är 
hemmahörande utanför Västra sjukvårdsregionen. 
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Resultat i processen 

• Nationell nivåstrukturering har startat och alla kvinnor med vulvacancer rekommenderas att 
diskuteras på nMDK för en rättvis, likvärdig och evidensbaserad rekommenderad behandling. 
Än så länge kan inga resultat identifieras mer än att erfarenheten att diskutera alla kvinnor 
medför en klart förbättrad och likvärdig behandling. Sammanlagt har 208 remisser 
omhändertagits och bedömts på nMDK fram till slutet av november.  

• Fler kvinnor får möjlighet till diskussion och utförande av exempelvis ”sentinel node”-
förfarande då vissa enheter såsom Sahlgrenska har stor erfarenhet av ”sentinel node”-
operationer och har varit delaktiga i multinationella studier kring den onkologiska säkerheten. 
Vidare har strålterapin diskuterats i varje enskilt fall, med för- och nackdelar av behandlingen i 
relation med patientens status och tumörutbredning. 

Standardiserat vårdförlopp 

• SVF har ännu ej startat.   
• SVF har utarbetats under 2017 och startar nationellt 1 januari 2018, Det kommer bli en 

utmaning då vården är nationellt nivåstrukturerad till bland annat Sahlgrenska. 
• Tid från välgrundad misstanke till kirurgisk behandling är identifierad till 30 dagar, 

läkemedelsbehandling 27 dagar och till radioterapi 34 dagar. 
Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd, Min Vårdplan 

• Kvinnor med gynekologisk cancer i Västra sjukvårdsregionen har kontaktsjuksköterskor även 
om en del sjukhus har olika antal av kontaktsjuksköterskor och därav olika arbetsbelastning 
och möjlighet att fullt ut verka som kontaktsjuksköterskor. 

• Min Vårdplan finns ännu ej specifikt för vulavacancer, men en definierad läkemedelsberättelse 
för vulvacancer har skapats på Kvinnokliniken (KK) vid Sahlgrenska för att förenkla och 
förbättra för kvinnorna med vulvacancer. 

Patientmedverkan 

• En patientrepresentant har deltagit i arbetet kring nationell nivåstrukturering och var ledande 
vid utformandet av expertutlåtandet då hon sa; ”alla kvinnor med vulvacancer oavsett ålder 
vill bli behandlade på bästa sätt”, ”kring långväga resor så borde kvinnorna själv ha möjlighet 
att besluta om de vill resa och få ’bästa’ behandlingen”. 

• Nu under arbetet med SVF och det kommande första nationella vårdprogrammet har också 
patientföreträdare deltagit. 

• Nätverket mot gynekologisk cancer var ledande i att driva och identifiera vulvacancer som en 
grupp cancer som blev mycket olika behandlad i Sverige. Detta drev bland annat på processen 
kring nationell nivåstrukturering. 

Forskning 

• Forskningsaktivitet pågår med ”sentinel node”-förfarande och ny forskning har startat kring 
komplikationer och vulvacancer. 
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Gynekologisk cancer: Ovarialcancer 
Processägare: Pernilla Dahm Kähler och Karin Bergmark. Statistiker: Christian Staf. Registerkoordinator: Britt-
Marie Landin och Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 
 
Stöd till kunskapsbaserad vård 

Nationellt 

• Revidering av nationellt vårdprogram för icke epitelial ovarialcancer. 
• Start av revidering av det nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer. 

Regionalt 

• Revidering av RMR enligt det nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer och icke 
epitelial ovarialcancer. 

Nya metoder och ordnat införande 

Nationellt och regionalt ordnat införande av PARP-inhibitorbehandling med Olaparib (Lynparza) 
för BRCA-muterade kvinnor med ovarialcancer och platinumkänsligt återfall. Det har i studier 
visat en signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad, om man vid ett återfall och svarat på 
platinumbaserad kemoterapi får fortsätta med PARP-inhibitorsbehandling. Detta kan nu erbjudas 
kvinnor i Västra sjukvårdsregionen. Det väntas studier som även visar signifikant förbättrad 
överlevnad även vid primär behandlingen efter kirurgi och adjuvant kemoterapi varvid det finns 
stort intresse att testa alla kvinnor (exkl. carcinosarkom och mucinös histologi) med ovarialcancer 
för BRCA 1&2.  

Det har medfört att vi, enligt nationella och internationella aktuella rekommendationer, arbetat 
fram en specifik process för att reflexscreena kvinnor primärt vid ovarialcancer. Ett gediget 
samarbete under året har skett mellan gynekologiska tumörkirurger, gynekologiska onkologer, 
patologer, kliniska molekylärpatologer (KMP) och kliniska genetiker för att kunna erbjuda alla 
kvinnor med ovarialcancer BRCA-test. Detta arbete slutfördes under hösten 2017. 

Processen att reflexscreena kvinnor för BRCA 1&2 primärt startades 1 oktober, 2017 i hela Västra 
sjukvårdsregionen.  

Det innebär att kvinnor med ovarialcancer kan få besked om tumören är BRCA-muterad och 
erbjudas ”PARP inhibitors”-behandling med förbättrad prognos samt erbjudas vidare genetisk 
utredning som kan vara av stor betydelse för fler i familjen. 

Resultat i processen 

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset erhöll kvalitetspris 2017 för den framgångsrika regionala 
nivåstruktureringen som medfört signifikant förbättrad överlevnad, kortare ledtid från 
operation till start av kemoterapi och dessa variabler fortsätter att vara på hög nivå nationellt 
och internationellt. 

• Makroskopisk tumörfrihet vid primäroperation är fortsatt hög i Västra sjukvårdsområdet och 
ligger på 61 procent på alla med avancerad ovarialcancer 2017. Med andelen makroskopisk 
tumörfria efter primäroperation ökar överlevnaden och en stor meta-analys har visat att  
femårsöverlevnaden ökar med 5,5 procent och man kan öka andelen makroskopisk tumörfria 
med 10 procent. 

• Tiden från primäroperation till start av kemoterapi är i medeltal 21 dagar och 80 procent inom 
31 dagar för 2017 vilket påverkar prognosen. 
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• Vi har vid varje regionalt ovarialcancermöte (4ggr/år) med samtliga lokala processägare 
presenterat SVF-ledtider för vart och ett av sjukhusen i regionen och arbetat aktivt med att 
förbättra ledtiderna och göra dem valida och enhetliga. Vi har diskuterat registreringens start 
och slut så att vi har jämförbara resultat och får en samsyn. 

• SVF på INCA har startat under året och en utbildningsdag för sekreterare och koordinatorer 
har genomförts under hösten 2017. 

• Inom SVF-processarbetet har vi exempelvis tittat på aktiva överlämningar när en kvinna skall 
remitteras till Kvinnokliniken (KK) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för extensiv 
ovarialcancer kirurgi och MDK. Vi har försökt att identifiera variabler som kan förkorta SVF-
tiden när patienter omhändertas på flera sjukhus/vårdinrättningar. 

• Under 2017 klarar majoriteten av regionsjukhusen de givna 24 dagarna från välgrundad 
misstanke om ovarialcancer till start av behandling, vilket i majoriteten är kirurgi. 

• Alla kvinnor i Västra sjukvårdsregionen har nu kontaktsjuksköterska men på enstaka enheter i 
regionen är kontaktsjuksköterskorna hårt pressade och med olika villkor och 
tjänstgöringsgrader i förhållande till antalet patienter som omhändertas. Under den årliga 
dialogturnén identifierades och uppmärksammades vissa av dessa brister och 
verksamhetscheferna fått återkoppling. 

• Vi håller fortfarande på med arbetet kring ”Min vårdplan” för ovarialcancer. Den 
gynekologiska tumörkirurgiska verksamheten på KK vid Sahlgrenska håller på att arbeta med 
en specifik ovarialcancer process och i den ett förslag på ”Min vårdplan” som skulle kunna 
användas i hela Västra sjukvårdsregionen.  

• Läkemedelberättelsen håller också på att utvecklas, det är patientinformation för kvinnor som 
drabbats av ovarialcancer. 

Huvud- och halscancer  
Regionala processägare: Eva Hammerlid och Jan Nyman/Hedda Haugen Cange. Statistiker: Erik Holmberg.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback. 
 
Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Det första Nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer publicerades 2015 och de 
regionala medicinska riktlinjerna publicerades i februari 2016. Det nationella vårdprogrammet 
ska revideras under 2018. 

• Läkemedlet Nivolumab är godkänt i Sverige på indikation metastaserad sjukdom som andra 
linje efter cytostatika. Ansökan är inskickad för regionalt ordnat införande i Västra 
Götalandsregionen. Nivolumab är det första immunterapipreparat som introducerats för 
huvud- och halscancer och blir en ytterligare palliativ behandlingsmöjlighet. 

• Vid årets dialogturné på regionens ÖNH- och onkologiklinker var det mest oroande en ökad 
personalbrist på vissa enheter. Personalbristen har framförallt drabbat vårdavdelningarna och 
behandlingskapaciteten vid Sahlgrenska Universitetssjukhus där nästan all behandling av 
huvud-och halscancer sker.   

Resultat i processen 

• Kvalitetsregistrets täckningsgrad är mycket god mot Cancerregistret, 98–99 procent. Nästan 
100 procent av alla nyupptäckta huvud- och halscancerpatienter deltar i de regionala MDK 
(Multi Disciplinär Konferens).  Fem-årsöverlevnaden för huvud- och halscancer har 
förbättrats de sista åren och är nästan uppe i det nationella vårdprogrammets målnivå som är 
cirka 70 procent.   
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• SVF-processen är väl etablerad på alla ÖNH-kliniker inom regionen. Ledtiderna från 
remissankomst till MDK är ungefär desamma i regionen med viss variation från år till år. 2015 
utreddes 43 procent av patienterna inom målet det vill säga inom 25 dagar. 2016 utreddes 51 
procent inom 25 dagar. Hittills i år har 46 procent av patienterna utretts inom 25 dagar. 
Trenden är osäker, det verkar inte som att utredningstiden fortsätter att minska. Under 2017 
har väntetiderna för start av strålbehandling minskat kraftigt (medianvärdet) sedan man infört 
tre SVF-tider/vecka medan väntetiden från MDK till kirurgisk behandling har ökat.   

• Kontaktsjuksköterska finns nu på alla enheter och flertalet deltar i den regionala 
omvårdnadsgruppen som för närvarande arbetar med överlämning mellan sjukhusen.  

• Tillgången till dietist varierar i regionen men fungerar bra på de flesta enheterna. I stödteamen 
runt patienterna finns förutom dietist oftast kurator, sjukgymnast och logoped att tillgå och en 
del enheter arbetar nu mer multidisciplinärt.  

• Min vårdplan finns på de flesta enheterna men saknas fortsatt på några. 
 

Patient- och närståendemedverkan 

• Patientrepresentant/-er finns både i den regionala samt nationella vårdgruppsgruppen för 
huvud- och halscancer. 

Hudcancer 
Regional processägare: Olle Larkö. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Nytt nationellt vårdprogram för malignt melanom (MM) diskuteras. På internationell nivå 
(European Dermatology Forum) förekommer liknande diskussion. 

• Nytt nationellt vårdprogram för malignt melanom fastställt i maj. Ny bilaga har tillkommit, 
Bilaga 6, Familjärt melanom. Den har under 2017 börjat tillämpas på utredningsmottagningarna 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Skaraborgs Sjukhus och i NU-sjukvården i 
samarbete med Cancergenetiska mottagningen vid SU.  

• Det har tillkommit flera nya läkemedel vid metastaserande sjukdom.  
• Bättre överlevnad vid metastaserad sjukdom, förbättrad diagnostik vid primär diagnos.  
• AI-forskning i stora delar av världen.  
• Appar utvecklas bland annat vid hudkliniken på SU. Det finns ett projekt som ska underlätta 

överföring av bild mellan vårdcentralerna och hudkliniken via Picsara. Detta projekt ska 
breddinföras till våren. Än så länge fungerar systemet inte optimalt bland annat på grund av 
inkompatibla IT-system hos privata vårdgivare. 

SVF 

• Från 1 jan i år t.o.m. 31 aug har vi startat SVF för 675 patienter varav 369 (55 procent) 
startades efter remissbedömning och 306 (45 procent) efter besök på kliniken.  

• I 87 fall (13 procent) påvisades MM in situ och diagnostiska excisionen var tillräcklig för att 
kunna avsluta vårdförloppet. Mediantid för avslut var 42 dagar och målet på 26 dagar 
uppfylldes i 11 procent av fallen. Att inte fler kan avslutas tidigare beror främst på de långa 
svarstiderna från patologen (obs! avslut i dessa fall sker först efter MM-beskedet). 
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• I 107 fall (16 procent) påvisades invasivt MM och mediantid till utvidgad excision var 41 
dagar. Målet på 33 dagar uppfylldes i 45 procent av fallen. Jämfört med perioden 2012–2014 
så har vi verkligen förbättrat processerna här. På den tiden var mediantid till utvidgad excision 
77 dagar och målet på 33 dagar uppfylldes endast i 4 procent av fallen. Återigen är det 
främst svarstiderna från patologen som inte tillåter ännu bättre siffror.  

• I 89 fall (13 procent) gjordes excision men PAD visade benign eller annan diagnos. 

SVF-statistik Skaraborgs Sjukhus: 

• Under perioden jan-sept 2017 startades SVF för 93 patienter varav 42 (45 procent) avslutades 
med ”start av första behandling” (utv.exc/SNB/llglutrymn./expektans) och 51 (55 procent) 
avslutades med ”avslutat SVF” (annan cancer/cancerdiagnos avskrivs/pat avstår från 
beh/ingen ytterligare åtgärd).  

• I gruppen ”start första behandling” avslutades förloppet med utvidgad excision i 39 fall med 
medianledtid på 21 dagar, lymfkörtelutrymning i 2 fall med mediantid 57 dagar och expektans i 
ett fall, 119 dagar. Den sammanlagda mediantiden för detta avslut var 22 dagar och 
målledtiden uppfylldes i 67 procent av förloppen (28/42). 

• I gruppen ”avslutat SVF” kunde 30 fall helt avskrivas från malign diagnos, medianledtid 21 
dagar.  Två fall utgjordes av annan cancer, medianledtid 21 dagar. I ett fall avstod pat från beh 
och i 18 fall avslutades SVF med ingen ytterligare åtgärd, medianledtid 19 dagar.  Den 
sammanlagda mediantiden för detta avslut var 20 dagar. 

• I den sistnämnda gruppen ingår de patienter som vid primärexcision opererats radikalt för 
melanom och som jag anser egentligen borde ingå i ”start första behandling”. Andelen ”start 
första behandling” och andelen ”avslutat SVF” blir, efter att flyttat över dessa pat till rätt 
grupp, 65 procent respektive 35 procent. 

Remissbedömning vid misstanke om MM:  

• En annan siffra som stack ut i statistiken var att 204 patienter som gick in i SVF i samband 
med remissbedömningen kunde avslutas direkt efter första besöket då det visade sig vara 
benignt eller annan diagnos. Det är mer än hälften av alla SVF-bedömda remisser.  

• Det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt att minska antalet "onödiga starter av SVF" då 
registreringen av SVF-processen i INCA-registret tar extremt mycket tid och energi.    

NU-sjukvården:  

• Mellan 1januari och 30september 2017 startades SVF melanom för 190 patienter. Antal 
startade behandlingar var 134 och 44 SVF avslutades. Detta innebär att 75 procent fick 
melanomdiagnos av de som gick in i SVF (134/178).  

• Median till första behandling var 18 dagar. På hudmottagningen i Uddevalla är vi konsekventa 
att starta SVF melanom först efter hudläkarbedömning eller när remiss med PAD-bekräftat 
melanom kommer (filterfunktion). Detta förklarar det höga antalet melanom/startade SVF.  

• Patologernas svarstider är ett växande bekymmer för oss. Det finns ingen tendens till 
förbättring. 
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Resultat i processen 

• Samarbetet med melanomkirurgen har blivit mycket nära och vi upplever ett optimalt arbete 
kring patienter över specialitetsgränser. Vår gemensamma melanomrond är mycket effektivt 
och uppskattad. Patienterna får träffa båda hudläkaren och kirurgen, får diagnosbesked och 
utvidgad excision eller preoperativ diagnostik och tid för SNB/utvidgad excision. 

• Det vi är mest nöjd med är att vi, efter 10 års processarbete, utformat ett väl fungerande 
multidisciplinärt arbetssätt med gott samarbete över klinikgränser. Även om det finns mycket 
att önska vad gäller ledtider och åtgärd av flaskhalsar så har vi en grundstruktur som ger 
förutsättningar för att kunna lyckas. 

• Tidigare beskrivna problem med digital dermatoskopi. Teknik som fått priset Guldskalpellen 
2013 (!) har ej kunnat införas i VGR. I stället införs en mer arbetskrävande teknik där den del 
av primärvården som INTE tillhör Närhälsan ej kan delta. Detta innebär klara patientrisker 
och en onödig ökning av arbetsbördan och felprioritering av resurser. Det rimmar illa med 
tanken på jämlik cancervård.  

• Den långsamt ökande andelen av tunna melanom är positiv eftersom dessa har en bättre 
prognos. Upptäckt av melanom i tidigt stadium beror i hög grad på bra tillgänglighet till 
dermatologer, antigen via teledermatologi eller (ännu bättre) ”in vivo”-dermatolog-
bedömning. Detta styrks av siffrorna i Stockholm med många privatpraktiserande 
dermatologer, högst andel tunna melanom och bäst melanomspecifik överlevnad i landet. 

• ÖNH-på SU har fått bra rutin på SNB för huvud/halsmelanom. 
• SVF-ledtider har tyvärr blivit längre, huvudsakligen på grund av långa svarstider för PAD. 
• Kontaktsköterska på SU fungerar bra. Alla patienter som går på kontroller inom NU-

sjukvården får en kontaktsjuksköterska. Ett potentiellt problem är att patienterna behåller 
enligt vårdprogrammet kontaktsjuksköterskan även efter avslutade kontroller. Det resulterar i 
en ackumulation av patienter som på sikt kan bli svårt att hantera för den begränsade gruppen 
av kontaktsjuksköterskor. 

• Sedan maj 2016 och fortsatt under 2017 regional MDK varje vecka istället för varannan. 
Innebär att patienter med tjocka melanom och stadium III/IV sjukdom kan utredas och 
handläggas snabbare och säkrare (kvalitetsindikator ”Andel som diskuterats på MDK”.) 

• Införandet teledermatoskopiremisser har börjat införas. Det kommer att korta ner ledtiden 
distriktsläkare – hudläkare – excision för Närhälsans patienter. (kvalitetsindikator ”Primär 
kirurgi inom 7 dagar efter första läkarbesök”) Att observera är dock att de privata 
vårdcentralerna står utanför remissförfarandet som beskrivs ovan. 

• Kurator på hudkliniken har fr.o.m. i år avsatt tid för melanompatienter vid varje 
melanommottagningspass (onsdag eftermiddag). 

• Min vårdplan i pappersvariant delas ut till alla melanompatienter. En elektronisk version 
förväntas bli tillgängligt via 1177.se/Mina vårdkontakter vilket blir ännu bättre. 

• Processgruppen har utformat en patient-/medarbetarenkät i form av en ”Upplevelsedagbok” 
som kommer att användas för att utvärdera vårt arbetssätt kring melanompatienter.   

Utmaningar 

• PAD-beskeden kommer allt senare. 
• Att kunna behålla vårt multidisciplinära arbetssätt och rimliga ledtider trots sviktande 

bemanning på kirurgkliniken och otillräckliga patologiresurser.  
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Lever- och gallvägscancer  
Regional processägare: Magnus Rizell. Statistiker: Katrin Gunnarsdóttir.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Nationellt vårdprogram för gallblåse- och gallvägscancer publicerades januari 2017. 
• Regional medicinsk riktlinje (RMR) som komplement till det nationella programmet har under 

året gått på remiss i två omgångar. 
• Efter vårdprogramgruppens arbete vid HTA-centrum (Health Technology Assessment) vid 

Sahlgrenska publicerades i maj 2017 arbetet; Surgical treatment for gallbladder cancer - a systematic 
literature review. (Sternby Eilard M, Lundgren L, Cahlin C, Strandell A, Svanberg T, Sandström 
P.Scand J Gastroenterol. 2017 May;52(5):505–514) 

• Ordnat införande pågår för levercancer, med syfte att genomföra surveillance för riskgrupper 
för att detektera levercancer i tidigt stadium. Tumör som upptäcks inom surveillance är 
mindre och har bättre prognos. 

• I nationellt vårdprogram för galla införs adjuvantbehandling av gallvägscancer. Ytterligare stöd 
för effekt av adjuvantbehandling genom en randomiserad studie annonserades under 2017. 

 

Resultat i processen 

• Ökad täckningsgrad. 
• Kortare vårdtider under 2016 efter kirurgisk behandling, men som under 2017 återigen 

ökande. 
• Ledtiden till behandlingskonferens förkortades under 2016 men har ökat igen. 
• Regionens tvåårsöverlevnad efter kurativt syftande behandling är högst i landet. 
• Sahlgrenska är från 1 nov 2017 ett av två nationella centra för perihilär gallgångscancer. 
• Att vi efter diskussion i processgruppen har förändrat den regionala behandlingskonferensen. 
• Samverkan med patologer i Sverige har kommit igång under ett projekt som syftar till 

ombyggnation av kvalitetsregistret SweLiv. 
 
Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• En fortsatt aktivitet i vår omvårdnadsgrupp ger fortsatt stimulans och möjlighet till 
nätverksskapande. Begreppet kontaktsjuksköterska är etablerat, men fortfarande ifrågasätts om 
kontaktsjukskötersketid skall få ta tid när så kallade ”kärnområden” är svåra att täcka upp. 

• Min vårdplan används för en majoritet av patienterna, men det finns inte minst teknisk 
förbättringspotential! 

 
Patient- och närståendemedverkan 

• Vi är glada över vår patientrepresentant i vårt regionala processarbete, men vi har under 2017 
inte mäktat med några förbättringsarbeten som involverar patient och anhörig.  

• Vi har publicerat ett arbete under 2017 om livskvalitet vid levercancer, där ett stort antal 
patienter deltog från Västra sjukvårdsregionen. 
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Utmaningar 

• Läkarbristen inom den diagnostiska radiologin på Sahlgrenska.  
• Väntetid till ingrepp (kapacitetsproblem på Sahlgrenska där vi inte har kunnat få avlastning 

från andra regionala enheter). 
• Kompetensbortfall av kontaktsjuksköterskor vid regional klinik. 
• Ovilja att genomföra RMR vid framförallt medicinkliniker med ekonomiska och medicinska 

argument. 
• Motivation låg för att dubbelregistrera information inom SVF men även i kvalitetsregister. 

Lungcancer  
Processägare: Bengt Bergman och Jan Nyman. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Nationella vårdprogrammet har uppdaterats under året och är nu ute på remiss till och med 15 
december 2017. Förändringarna gäller framför allt medicinsk behandling där immunterapi har 
tillkommit som första behandlingsalternativ för patienter med icke-småcellig lungcancer och 
högt PD-L1-uttryck, och som andra linjens behandling för övriga. För patienter med specifika 
tumörmutationer i EGFR har tredje generationens målriktade läkemedel tillkommit, och för 
patienter med ALK-rearrangemang finns nu andra generationens mer effektiva målriktade 
läkemedel tillgängliga. Panoramat och behandlingsalternativen har blivit mer komplexa, men 
leder sannolikt till förbättrad överlevnad. 

• Patologiska klassifikationen av lungcancer har också reviderats avseende adenocarcinom vilket 
också förs in i nya vårdprogrammet liksom en reviderad TNM-klassificering och 
stadieindelning som tillämpas från 2018-01-01. 

• Läkemedel: Det är viktigt att rätt patient får rätt läkemedel och det finns nu ett antal 
prognostiska och prediktiva markörer för behandlingsrespons som kan testas på 
tumörbiopsier. Rutinmässig testning av PD-L1-uttryck för respons på immunterapi infördes 
för alla nya patienter med icke-småcellig lungcancer i regionen 2017-07-01. Alla nya patienter 
med icke-småcellig cancer av annan typ än skivepitelcancer som diagnostiseras på SU, NÄL 
och SÄS, testas på KMP-lab vid SU med en så kallad NGS-panel där förekomsten av >20 
genetiska förändringar kartläggs. För flera av dessa finns specifika behandlingsmöjligheter. På 
SkaS, som anlitar Unilabs för tumörgenetiska analyser, testas för de vanligast förekommande 
förändringarna i EGFR och ALK. 

• Sedan 2017-10-01 utförs också analyser av tumör-DNA i blodprov (s.k. liquid biopsy) på 
KMP-lab vid SU, där exempelvis resistensmutationer för vissa läkemedel kan detekteras. 

• Immunterapi med två nya läkemedel; nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda), 
har fått ordnat införande under året. Båda har signifikant bättre effekt än cytostatika avseende 
överlevnad på gruppnivå. 
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Resultat i processen 

• En dialogturné genomfördes under maj månad till samtliga enheter i regionen som utreder och 
behandlar lungcancer. Vi kunde konstatera att det mesta är bra organiserat med avsatta tider 
för nybesök, CT-undersökningar, PET-CT, CT-ledd punktion, bronkoskopier, så kallade 
EBUS-undersökningar och funktionsutredningar. Koordinatorsfunktion och 
kontaktsjuksköterskeskap är väl utbyggt. Dock föreligger en del personalbrister avseende 
lungläkare (SkaS, NÄL och Halmstad), patologer (NÄL) och sjuksköterskor (SÄS och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset). De förbokade tiderna för till exempel PET-CT är 
otillräckliga (SkaS, NÄL, SÄS). Vi har lyckats förhandla fram ytterligare en tid i veckan till 
Skövde. Brist på slutenvårdsplatser och strålbehandlingsresurser är ett problem på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset.  

• Det nationella kvalitetsregistret har sedan 2014/15 en ny och mer omfattande 
uppföljningsmodul, som inkluderar detaljerade uppgifter om given behandling och 
behandlingseffekter. En ”bonusfunktion” i uppföljningsregistret är en grafisk översiktsvy över 
given behandling hos en enskild patient. Till registret har det även kopplats en 
molekylärpatologisk modul. Den ökade datamängden och komplexiteten i registret har tyvärr 
bidragit till sämre inrapportering. Vi har under året haft möten och initierat åtgärder för att 
förbättra detta. 

• Multidisciplinär konferens, MDK, hålls två gånger per vecka. Antal patienter som diskuteras 
där ökar sakta, tekniken har förbättrats något och formerna för konferensen har diskuterats 
och optimerats. En brist är att vissa önskvärda specialiteter inte är representerade (patologi, 
nuklearmedicin), och att Halland inte deltar. 

• Två välbesökta regionala vårdprocessmöten har genomförts under året där även patienter har 
varit representerade. 

SVF 

• Av de patienter som påbörjar ett SVF-förlopp med frågeställning lungcancer får ca 50 procent 
den diagnosen, vilket är ett högst rimligt antal.  

• Det har funnits vissa problem med kodning i patientadministrativa system av SVF-förlopp 
som påbörjats i regionen och avslutats på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Detta är nu under 
åtgärdande.  

• Tyvärr ser vi trots ansträngningar ännu inte att ledtiderna förbättrats, ingen enhet klarar 
målvärdena för utrednings- och behandlingsstarttiderna. 

 
Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• Alla enheter i regionen har kontaktsjuksköterskor för patienter som fått lungcancerdiagnosen. 
För patienter under utredning har en del namngiven kontaktsjuksköterska medan andra har en 
koordinatorfunktion med angivet telefonnummer. En enhet har inte namngivna 
kontaktsjuksköterskor utan en grupp på sex alternerande personer (Halland). 

• Två sjuksköterskor har gått kontaktsjuksköterskeutbildningen och en sjuksköterska går 
utbildningen. 

• Min vårdplan är infört eller under införande på samtliga enheter men innehållet i Min vårdplan 
skiljer sig mellan förvaltningarna. Målet är att innehållet och erbjudandet med Min vårdplan 
ska bli likvärdigt i regionen. Det finns en aktiv omvårdnadsgrupp inom lungcancerprocessen 
som arbetar med frågan regionalt. 
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Patient- och närståendemedverkan 

• Patientrepresentanter har deltagit i de regionala vårdprocessmötena och 
omvårdnadsgruppsmötet under året. 

 
Utmaningar 

• Att ledtiderna trots SVF-införande, förbokade tider och en ökad medvetenhet ännu inte går 
ner. 

• Personalbrister inom lungmedicin och patologi regionalt samt brist på sjuksköterskor i 
slutenvården. 
 

Matstrups- och magsäckscancer 
Processägare: Ulrika Smedh. Statistiker: Chenyang Zhang.  
Registerkoordinator: Siv Lantz. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• En uppdaterad version av nationellt vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer har 
antagits 2017, där RPÄ har bidragit, och en Konsekvensbeskrivning har gjorts. 

• Regionala medicinska riktlinjer (RMR) har tagits fram för diagnoserna.  
• Medel för införande av PET undersökningar för patienter med matstrups- och 

magsäckscancer i SVF enligt ordnat införande har äskats, men tyvärr inte bifallits med 
motiveringen att gynekologiska cancerprocesser tidigare erhållit medel för PET. PET har ändå 
införts för matstrups- och magsäckscancerprocessen som rutin enligt nationella riktlinjer och 
inom ramen för SVF.  

Resultat i processen 

• Ny minimalinvasiv operationsteknik för i första hand matstrupscancer har börjat 
implementeras under 2016 och 2017. Under året har 11 patienter hittills opererats med 
minimalinvasiv metod, 3D-laparoskopi, på Sahlgrenska som ansvarar för den kurativa kirurgiska 
behandlingen i regionen. 

• Onkologisk behandling av magsäckscancer med FLOT regim som neoadjuvans har 
introducerats under 2017. Detta protokoll har visat ge förbättrade överlevnadsresultat i 
kliniska studier.  

• Postoperativt omhändertagande enligt så kallat early recovery program, ERP, har implementerats. 
Effekterna av detta har ännu inte kunnat utvärderas lokalt, men evidens finns för patientnytta 
och minskade vårdtider postoperativt. 

• VGR och Region Halland har fortsatt, jämförbart andra svenska centra, goda resultat vad 
gäller överlevnad efter kurativt syftande behandling för cancerformerna enligt nationella 
registret NREV’s årsrapport.   

• Koordinatorer och kontaktsjuksköterskor har gjort ett fantastiskt och viktigt arbete med att 
underlätta patienternas väg genom vården. 
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• SVF INCA har gått från teoretisk modell till praktisk verklighet och kommer att vara ett 
mycket värdefullt instrument för att kunna monitorera och mäta SVF-processen på ett 
tillförlitligt sätt i realtid, både för koordinator, verksamhet och framförallt för patienten som 
kan logga in via 1177!  SVF INCA kommer också att vara ett viktigt verktyg i att kunna 
validera SVF-data, vilket annars inte är möjligt, då den nationella SIGNE-databasen ju inte 
innehåller patientuppgifter. 

• Täckningsgraden i NREV är 93 procent för 2016.  
• Regional utbildning för inrapportörer i NREV har äntligen hållits med fokus på nya 

registerstrukturen.  
• Region Halland kommer under 2018 att få en egen PET-kamera, vilket kommer att avlasta 

PET-enheten i Göteborg, och minska ledtider i Halland för patientgruppen. 

 
Standardiserat vårdförlopp 

• Preliminärt under 2017 har den andel av patienterna i regionen som fått ett terapibeslut inom 
20 dagar från remissankomst ökat till 81 procent.  

• 98 procent av patienterna som insjuknat i matstrups- eller magsäckscancer i regionen under 
2017 har fått sitt fall diskuterat vid multidisciplinär behandlingskonferens. 
 

Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• Av patienterna med matstrups- eller magsäckscancer i regionen har nu 98 procent en 
namngiven kontaktsjuksköterska, jämfört med riket som är 94 procent. 

• Ett välbesökt nationellt temamöte om rehabilitering efter matstrups- och 
magsäckscancersjukdom hölls i Stockholm i oktober. Mötet arrangerades av NREV, 
koordinator Åsa Bergström från Sahlgrenska och NREV var en av organisatörerna. Regional 
processägare föreläste om Aktiva överlämningar och Min Vårdplan, och deltog i paneldebatt. 
Moderator var patientrepresentant Erik Blix från Göteborg. Flera engagerade patienter och 
närstående deltog som åhörare. 

• Ett rehabiliteringsprojekt för patienter i yrkesverksam ålder som opererats för cancer har 
startats på Sahlgrenska.  

• Alla berörda kliniker i regionen utom en har tillgång till, och kan erbjuda patienterna 
dietiststöd.   

• En mall för enkel bedömning av nutritionell risk hos patienter med cancer har utarbetats av 
dietisterna på Sahlgrenska, och erbjuds till regionala enheter.  

• Min Vårdplan har i olika varianter införts på de flesta berörda kliniker.  
 

Patient- och närståendemedverkan 

Det har länge varit svårt att få patientmedverkan i olika förbättringsarbeten då diagnoserna är 
ovanliga och de drabbade patienterna oftast är mycket svårt sjuka. Glädjande nog har den 
nationella patientföreningen PALEMA startat 2015, och patientrepresentant från PALEMA har 
bjudits in att medverka vid vårdprocessmöten och temamöten.  

Forskning och utbildning 

• En doktorsavhandling som berör sväljningssvårigheter och matstrupscancer har lags fram 
under 2017 vid Sahlgrenska Akademin (Jan Persson: Aspects of mechanical dysphagia, Assessment, 
treatment and Consequences).  
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• En mastersuppsats har påbörjats under 2017 som berör hur könsskillnader påverkar 
behandlingsval vid matstrupscancer. Den kommer att presenteras i januari 2018.  

• Ytterligare två kontaktsjuksköterskor har genomgått kontaktsjuksköterskeutbildning under 
2017. 

Utmaningar 

• Brister framförallt vad gäller kompetens och bemanning har inneburit stora utmaningar, och 
direkt påverkat framförallt ledtider till behandling. Det gäller specialiserade övre gastro-
radiologer, samt operationssjuksköterskor, anestesiläkare och anestesisjuksköterskor. 

• Dessutom viss brist på onkologer och framförallt onkologisjuksköterskor 

 

Njurcancer 
Processägare: Magnus Fovaeus och Åsa Jellvert. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Ett uppdaterat nationellt vårdprogram för njurcancer har arbetats fram under året. 
Förändringar i vårdprogrammet genererar ökade kostnader för att åstadkomma snabbt 
omhändertagande och behandling. Därtill kommer investeringskostnader för att i högre grad 
kunna operera patienter minimalinvasivt. Dessutom ökade kostnader för radiologi, ökade 
resurser för återbesök efter kirurgi samt nya besök i dagvård inom onkologi för intravenös 
behandling. 

• Framtida nivåstrukturering av kirurgi kräver omfattande omorganisation av verksamheten vid 
regionens urologenheter där det fordras helhetssyn för att inte riskera förlust av urologisk 
kompetens. 

• Nya onkologiska behandlingar vid metastaserad sjukdom har tillkommit som är mer effektiva 
men också mer resurskrävande. Medianöverlevnaden för patienter med spridd sjukdom är 
över två år och ökar succesivt. Nytt för vårdprogrammet är två nya läkemedel i andra linjen 
vid metastaserad sjukdom; cabozantinib, Cabometyx®, och nivolumab, Opdivo®. De två nya 
preparaten har båda visat en total överlevnadsvinst för patientgruppen om fem månader mot 
behandling med ett gängse andra linjens läkemedel; everolimus, Afinitor®. Tidigare 
rekommenderade bromsmediciner i andra linjen har endast påvisat nytta i form av förlängd 
progressionsfri överlevnad. De nya biverkningarna bedöms för patientgruppen njurcancer inte 
innebära några ökade risker. Det är dock angeläget att preparaten bara ordineras och ges på 
enheter och av personal som stor erfarenhet. 

Resultat i processen 

• Den relativa femårsöverlevnaden ökar på grund av tidig diagnostik och ökad användning av 
moderna läkemedel. Överlevnaden är nu uppe i 71 procent.  

• Regionalt har vi minskat antalen sjukhus som opererar njurcancer. Det har möjliggjort en mer 
differentierad kirurgi och med bättre kvalitet.  

• Multidisciplinär videokonferens med deltagande av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra 
Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Uddevalla Sjukhus och Hallands Sjukhus Varberg 
sker veckovis. 
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Standardiserat vårdförlopp – nuläge och utmaningar 

• Njurcancerprocessen har regionalt bara två signifikanta flaskhalsar; regional brist på 
urologspecialister och brist på operationsresurser. Detta påverkar tid till nybesök på 
mottagning och ger långa väntetider eftersom kirurgi är den dominerande behandlingen. 
Dessa problem har man försökt hantera och lösa med varierande framgång vid olika sjukhus i 
vår region efter SVF-införandet april 2017. 

• Gemensamt för alla vårdgivare är att alla tagit sig an uppgiften med stor seriositet och 
entusiasm. Det finns enorm förbättringspotential och man upplever både frustration och 
misslyckande – men också en del goda och framgångsrika exempel.  

• Även vårdgivare med mindre volym som Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och privata 
vårdgivare jobbar hårt för att förbättra processen och registrera. Det krävs inte minst för dem 
utbildningsinsatser och bättre IT-system för att registrering och överrapportering ska fungera. 

• På det stora sjukhuset i Göteborg brottas man med väntetider till operation som är sämst i 
hela regionen. Resurserna har under året ytterligare försämrats med akut påkommen brist på 
postoperativa intensivvårdsresurser som påverkar alla verksamheter. Utgångsläget före SVF-
införandet var att under 2016 fick 3 procent av njurcancerpatienterna behandling inom 27 
dagar och 80 procent behandlades inom 130 dagar. 

• Sedan införandet av SVF april 2017 fram till nu förefaller det vara en viss förbättring med 33 
procent opererade inom stipulerad tid och 80 procent behandlade inom 73 dagar. 

• Det ”goda exemplet” kommer från Urologenheten i Uddevalla. Urologin i Uddevalla har stor 
volym och upptagningsområde, större än två av våra universitetssjukhus. Man hade redan före 
införandet av SVF de kortaste ledtiderna i regionen men har med strukturerat arbete sedan 
april redan lyckats korta ledtiderna ytterligare. Av de njurcancerpatienter som hunnit gå 
igenom SVF-förloppet sedan april har 80 procent handlagts inom stipulerad tid. Man har 
prioriterat tidiga nybesök med 40 förbokade tider/vecka för all urologisk cancer. Denna siffra 
är beräknad att få en ”80-procentig beläggning” om man räknar på det genomsnittliga 
behovet. Detta för att klara av tillfälliga toppar i tillströmningen. För att korta tider till 
operation försöker man arbeta flexibelt med op-planeringen och försöka undvika fasta op-
tider för subspecialiteter Det finns ingen vårdplatsbrist i Uddevalla! Ingen akutverksamhet och 
inga strykningar av patienter! 

• Arbetet i Uddevalla måste få bli en modell och inspirationskälla för urologin i övrigt i 
regionen. 

Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• Andelen patienter med namngiven kontaktsjuksköterska har ökat över tiden. 
Kontaktsjuksköterska för njurcancer finns vid alla sjukhus som bedriver njurcancerkirurgi, 
men arbetsuppgifterna och tillgängligheten varierar. 

• Den regionala omvårdnadsgruppen har träffats för att diskutera svårigheter och utmaningar 
inför att skapa cancerrehabiliteringsstruktur på klinikerna. 

• Min vårdplan är inte generellt implementerad i Västra sjukvårdsregionen än, men har under 
förra året införts vid urologmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Patient- och närståendemedverkan 

• Den nystartade patientföreningen för njurcancer har haft informationsmöte i Göteborg den 29 
september. Där diskuterades aktuella behandlingsmetoder och kontaktsjuksköterskans roll. 
Urolog och kontaktsjuksköterska från SU medverkade. 

  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

51 

Forskning och utbildning 

• Utbildning av inrapportörer till kvalitetsregister har ägt rum vid en regional registerdag. 
• Styrgruppen för nationella njurcancerregistret har skapat en databas med länkar till ett tiotal 

andra medicinska befolkningsregister. Vi har deltagit i konstituerande möte där vi beslutat om 
policy och riktlinjer för användning av databasen i forskningssyfte. 

Utmaningar 

• Före införandet av standardiserat vårdförlopp kunde vi konstatera vid baslinjemätning att 
ledtider vid behandling av njurcancer är monumentalt långa i genomsnitt. Även om då 
förbättringspotentialen är enorm är flaskhalsarna svåra att omedelbart påverka.  

• Regional brist på urologspecialister påverkar tid till nybesök och brist på operationsresurser 
ger totalt långa väntetider då kirurgi är den dominerande behandlingen. Som processägare har 
man dåligt mandat att påverka dessa brister. Förbättrad logistik och kommunikation hjälper en 
del men får initialt bara marginella effekter. 

• För att lyckas på sikt i processförändringsarbetet krävs det att man på förvaltningsnivå 
uppmärksammar och åtgärdar den snedfördelade resurs-allokering och omedvetna lägre 
horisontella prioritering som under decennier drabbat patienter med urologisk cancer jämfört 
med en del andra maligna diagnoser. Vårt bekymmer är de stora volymer som ska hanteras av 
relativt få medarbetare. Få beslutsfattare känner till att 27 procent av alla nya cancerfall är 
urologi. 

• Parallellt med själva processarbetet måste vi nog ihärdigt jobba mot linjeorganisationerna med 
lobbying, presentation av data och resurskrav. Framförallt påminna om att den behandling 
som överlägset dödar flest tumörceller och botar flest patienter är faktiskt kirurgi. Överst på 
min önskelista är därför att något mirakel stoppar kompetensflykten från anestesi, operation 
och intensivvård i regionen. 

Prostatacancer 
Processägare: Johan Stranne och Ingela Franck Lissbrant. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Marie-Louise Jakobsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 
Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Uppdaterat nationellt vårdprogram fastställdes april 2017. De stora förändringarna är en ökad 
MR-användning vid diagnostik, tydligare riktlinjer för ärftlig prostatacancer och en stor 
omarbetning av hela avsnittet om icke kurativ behandling med tydligare instruktioner om hur 
de nya läkemedlen ska användas. 

• Arbete med RMR och konsekvensbeskrivning har fortgått under hösten och skickades ut på 
remiss i december 2017. RMR ska föredras för Program och prioriteringsrådet 26 januari 
2018. 

• Under 2017 har inga nya läkemedel eller metoder införts under ordnat införande. 

Resultat i processen 

• Andelen patienter som fått en namngiven kontaktsjuksköterska är fortsatt hög (90 procent) 
och glädjande är att flera enheter når nu upp till målnivån på 100 procent. Tyvärr finns en 
enhet med så låg andel som 23 procent.   

• Den regionala MDK:en är nu välfungerande och alla stora enheter är med. Mycket glädjande 
är att alla mindre enheter och hälften av de privata enheterna har anslutit sig. 
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• Nästan tre fjärdedelar av högriskpatienterna i regionen diskuterades på MDK innan 
behandling och enstaka enheter når nu upp till målnivån på 80 procent.  

• Avseende behandlingsstrategier ses att andelen män med lågriskcancer som erbjuds aktiv 
monitorering är hög med några enheter som uppnår 100 procent.  

• Andelen patienter med lokaliserad högriskcancer som erbjuds kurativt syftande behandling har 
fortsatt öka men är fortfarande lägre än riksgenomsnittet och lägst i landet.  

• Typ av behandling varierar fortfarande stort mellan olika enheter. Män med lokalt avancerad 
tumör erbjuds kurativt syftande behandling i ungefär samma utsträckning som tidigare och 
motsvarar riksgenomsnittet.  

• Antalet patienter som erbjudits kombinationen strålbehandling och hormoner har ökat 
jämfört med 2015 men andelen radikala prostatektomier har minskat. De som opereras ingår 
till största delen i SPCG-15. Samtliga av dessa patienter ska dras på MDK, helst med SPCG-
15 i åtanke.  

• Andelen med högriskcancer som skelettundersöks ligger stabilt runt 70 procent vilket är en bit 
målnivån på 90 procent. Tyvärr är det några enheter i regionen som fortfarande inte lever upp 
till målet, vilket innebär att totalt fortfarande var fjärde man under 80 år med högriskcancer 
inte genomgår metastasutredning för M-stadium.  

• Den regionala MDKn har förbättrat handläggningen av dessa män men mer arbete krävs 
under 2017.  

• Förra årets indikation på att nivåstruktureringen av opererande kliniker i regionen har gett 
önskat resultat håller i sig, med fortsatt låg andel positiva resektionsränder vid pT2-tumörer. 
En enhet avviker kraftigt med över 50 procent positiva eller osäkra marginaler på pT2 
tumörer.  

• En tydlig och klar förbättring för patienter aktuella för primär strålbehandling är att i stort sett 
alla (95 procent) patienter nu genomgår en MR inför strålbehandling som stöd inför definition 
av målvolym.  

• Tyvärr kvarstår problemet med mycket långa väntetider till start av postoperativ 
strålbehandling. Endast femton procent av patienterna startar strålbehandling inom 
stipulerade 30 dagar, långt ifrån målnivån på 80 procent 

• En regional utbildningsdag hölls under året som var välbesökt och uppskattad. 

Standardiserade vårdförlopp – ledtider och uppföljning 

• Införandet av standardiserat vårdförlopp har inneburit något förbättrade väntetidsindikatorer. 
Mediantiden till första besök hos urolog fortsätter att sjunka och börjar närma sig målnivån på 
14 dagar. Spridningen mellan sjukhusen i regionen är tyvärr fortfarande stor (13–35 dagar).  

• Även tid till cancerbesked är något kortare vilket motsvarar riksgenomsnittet, även om det 
fortfarande är en bit kvar till målnivån på 14 dagar.  

• Väntetiden till onkolog för behandlingsbeslut om kurativt syftande strålbehandling för 
högriskpatienter har blivit något längre. Behandlingsbeslutet fattas inom 14 dagar för mindre 
än hälften av patienterna.  

• RPÄ har deltagit i nationellt arbete för uppdaterat SVF. 
• Tiden från remiss till start av kurativt syftande behandling för män med högriskcancer har 

minskat i regionen, från 132 till 110 dagar. För ingående ledtider var god se SVF-INCA.  
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Kontaktsjuksköterska och psykosocialt stöd 

• Kontaktsjuksköterskan ska ha ett skriftligt uppdrag av verksamhetschef. I nuläget saknas detta 
för merparten i regionen. Utbildning för kontaktsjuksköterska, 30 hp, finns bland annat i 
RCC:s regi och går att söka via cancerentrum.se. Under året har två sjuksköterskor gått RCC:s 
kontaktsköterskeutbildning. Ytterligare fyra sköterskor har gått utbildningen i Steningevik. Fler 
kontaktsjuksköterskor inom prostatacancervården bör få möjlighet att gå utbildningen. 

• Kontaktsjuksköterskan bör närvara vid cancerbesked och i samband med detta upprätta "Min 
vårdplan". Vid detta första möte identifieras också patientens sociala situation samt om 
patienten har minderåriga barn. Information om möjligheten till kuratorskontakt ges alltid i 
samband med cancerbesked. 

• Alla patienter får i samband med diagnos Prolivs kunskapspaket som innehåller allmän 
information om prostatacancer samt kontaktuppgifter till Proliv.  

• Patient och närstående har efter diagnosbesked möjlighet till telefonkontakt med 
kontaktsjuksköterska som då kan vidarebefordra kontakt med läkare eller kurator om behov 
finns.  

• I de fall patienten har svårt att fatta beslut om behandling har kontaktsjuksköterskan en viktig 
roll att fylla. 

• Vid cancerrehabilitering identifierar kontaktsjuksköterskan patientens fysiska, psykiska, sociala 
samt sexuella behov och kan då vid behov koppla in lämplig yrkeskategori. Detta är ett arbete 
som sker fortlöpande från diagnos.  

• På samtliga enheter i regionen har kontaktsjuksköterskorna egen sjuksköterskemottagning för 
prostatacancerpatienter med olika behandlingar och i olika faser av sjukdomen. Här är även 
kontakten med närstående viktig.  

• Kontaktsjuksköterskan har även som uppgift att i samråd med läkare identifiera de patienter 
som är i behov av ytterligare hjälpinsatser som exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller andra 
palliativa insatser. 

Cancerrehabilitering, Min vårdplan och aktiva överlämningar 

• I den regionala medicinsk riktlinjen (RMR) har en plan för 2018 års rehabiliteringsarbete 
utformats. Önskemål om inrättade av regional koordinator för rehabilitering. Varje enhet som 
handlägger män med prostatacancer skall ha tillgång till rehabiliteringsteam där kurator, 
fysioterapeut samt sexolog ingår. Patientskola skall utformas. 

• De flesta enheter använder nu ”Min vårdplan” och användandet registreras i INCA som ett 
kvalitetsmått.  

• För att underlätta dokumentationen av cancerrehabilitering är det önskvärt att det tillkommer 
ett nytt sökord och en flik i Melior där detta kan dokumenteras och uppdateras. 

Patient- och närståendemedverkan 
Inge Nilsson och Anders Hansson har deltagit aktivt i processarbetet både regionalt och lokalt i 
Göteborg. 

Forskning och utbildning 

• Regional utbildningsdag med fokus på nyheter inom nationellt vårdprogram, rehabilitering och 
psykosocialt stöd. Dagen var välbesökt och mycket uppskattad. 

• Ökad studieaktivitet: G2-studien, SPCG-15, SPCG-17, ett antal publikationer från nationella 
samarbeten.  

• Arrangerat ett flertal nationella inrapportörsmöten inom nationella prostatacancerregistret.  
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• Föreläsningar för flera patientföreningar regionalt och nationellt. 
• Fortbildning av ST-läkare och specialister (urologer, onkologer, radiologer, nukleärmedicinare) 

inom prostatacancer. 
• Deltagit i undervisning av kontaktsjuksköterskor 

Utmaningar 

• Att skriva en regional medicinsk riktlinje (RMR). 
• Att försöka få ner väntetider och att organisera cancervårdsrehabiliteringen i regionen och få 

alla de välfungerande delarna som finns att fungera ihop i samma process. 
 

Sköldkörtelcancer  
Processägare: Jakob Dahlberg. Statistiker: Katrin Gunnarsdóttir/Claudia Adok. 
Registerkoordinator: Susanne Amsler Nordin. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Vi har under året succesivt infört TIRADS (Thyroid Imaging Report And Data System), ett 
system för rapportering av ultraljudsfynd. Vi har ännu inte gjort detta inom ramen för ordnat 
införande men planerar att göra det under 2018.  

• Arbetet med TIRADS fungerar väl på Sahlgrenska och SÄS.  
• Övriga enheter har resurser att införa TIRADS fullt ut men har inte kommit lika långt. 
• Med hjälp av ett strukturerat sätt att rapportera ultraljudsmässiga förändringar i sköldkörteln 

kan man minska antalet cytologiska undersökningar. Det medger också ett säkrare system för 
uppföljning av cytologiskt godartade men ultraljudsmässigt suspekta knölar. 

Resultat i processen 

• Det finns inga stora skillnader jämfört med tidigare år. Vi ligger bra till på de flesta mätpunkter 
som registreras i INCA.  

• Vi har dålig täckning av kontaktsjuksköterskor men utbildning pågår. 

SVF 

• SVF infördes april 2017. Sedan dess har vi startat 25 SVF på kirurgen Sahlgrenska. Av dessa 
har 18 patienter (72 procent) startat behandling. Samtliga (100 procent) som startat behandling 
har gjort det inom utsatt tid (31 dagar). Medeltiden från beslut om start av SVF till 
behandlingsstart är 23,5 dagar. 
 

Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• Vi saknar fortfarande många kontaktsjuksköterskor men utbildning pågår. 
• Min vårdplan finns inte för sköldkörtelcancer 
• Patient- och närståendemedverkan har vi inte arbetat med under året. 
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Forskning och utbildning 

• Vi håller på att slutföra studie om incidens av sköldkörtelcancer i Västra Götalandsregionen. 
• Det har under året framkommit stora problem med kompetensförsörjning av 

endokrinkirurger i regionen. Öronkliniken vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) kommer efter 
årsskiftet inte längre operera sköldkörtelcancer. Även kirurgkliniken vid SkaS har signalerat att 
de inte längre kommer att kunna hantera sköldkörtelcancer. Sedan augusti 2016 finns ingen 
självständigt fungerande endokrinkirurg i Borås. Endokrinkirurgen Sahlgrenska har bemannat 
Borås sedan dess men det finns egentligen ingen som är ansvarig för endokrinkirurgisk 
(inkluderande sköldkörtelcancer) verksamhet. Denna situation håller på att bli allt mer ohållbar 
då ingen långsiktig lösning finns. 

• Det pågår en utredning om centralisering av endokrinkirurgi i regionen men ännu har inga 
beslut fattats. Vare sig RCC eller processägare har varit delaktig i denna diskussion. 

Utmaningar 

• Den största utmaningen har varit och är fortfarande att formulera en ny regional medicinsk 
riktlinje. Det har funnits flera viljor både från olika kirurgkliniker i regionen och från 
primärvården.  

• Arbetet har ytterligare försvårats av att primärvården inte har verkat inom regionala 
vårdprogramgruppen utan via ordförande i sektorsrådet för allmänmedicin.  

• Primärvården är representerade i regionala vårdprogramgruppen men deltar inte. Det har gjort 
att kommunikationen till kirurgklinikerna i regionen har försämrats då vi arbetat med 
revidering av RMR. 

Strålbehandlingsprocessen 
Processägare: Hillevi Rylander och Jesper Lindberg 
Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Det känns roligt och viktigt att processen för strålbehandling tillskapats.  
• Vår verksamhet kommer att arbeta över andra processgränser och vi hoppas kunna utgöra ett 

bra komplement.  

Resultat i processen 

• Stor del av året har ägnats åt utredningen ”En ännu bättre strålbehandling” och det är med 
stor tillfredsställelse den nu är klar och redo för dragning och beslut i HSS.  

Utmaningar  

• Som nystartad process letar vi fortfarande efter arbetsformer men känner att vi kommit en bit 
på väg och är redo att påbörja det praktiska arbetet. 
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Tjock- och ändtarmscancer  
Processägare: Stefan Skullman och Susanne Ottosson. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Licky Östman/Marie-Louise Jakobsson. Utvecklingsledare: Malin Samuelsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Regional medicinsk riktlinje togs fram för tjock- och ändtarmscancer under 2017. 
• Nationellt vårdprogram infördes för analcancer under 2017.  
• Cytobase – fylls med regimer för cytostatika, klart våren 2018. 

Resultat i processen 

• Dialogresan varje år är så meningsfull, ger återkoppling, input och gemenskap. 
• Efter nationell nivåstrukturering flyter analcancerprocessen på bra med nationella 

behandlingskonferenser 1 gång/vecka 
• SVF startade 2017-04-01.  
• Processen har utvecklats: De basala kvalitetsmåtten i kvalitetsregistret som fullständig 

utredning, pre- och postoperativ multidisciplinär konferens (MDK), minska komplikationer, 
mortalitet och tidigare skillnader i överlevnad ligger nu väl över nationell målnivå. Resultaten 
visar en mer jämlik vård i regionen. Vi kan nu arbeta vidare med helt andra frågor. 

• Inom preoperativ strålbehandling av rektalcancer har en ökad samsyn uppnåtts nationellt. 
• Lokalrecidiv är nu i nivå med riket.  
• Enlig indikatorerna i ”koll på läget” har Västra sjukvårdsregionen väl så goda resultat som 

riket i övrigt. 
• SVF-siffrorna visar en markant förbättring av ledtiderna jämfört med före SVF 

 

 
Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• Alla patienter har kontaktsjuksköterska. 
• Tillgång till kurator finns på alla sjukhus. 
• Alla kvinnor som är strålade preoperativt för ändtarmscancer får erbjudande om ett besök till 

rehabiliteringsmottagningen på onkologen SU/Sahlgrenska. 
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• Min vårdplan skrivs av kontaktsjuksköterskan tillsammans med patienten. 
Patientmedverkan 

• Våra regionala patientrepresentanter har även fått nationellt uppdrag. 

Forskning och utbildning 

• Flera av våra sjuksköterskor genomför kontaktsjuksköterskeutbildningen. 
• Stora livskvalitéstudier pågår både beträffande ändtarmscancer (insamling klar) och 

tjocktarmscancer (pågår), vilket kommer lära oss mer om och utveckla patientens väg genom 
vårdkedjan. 

Utmaningar 

• Kvalitetsregistret har haft stora tekniska problem i samband med en ombyggnadsprocess, och 
registreringen är försenad för 2017.  

• Koloskopiresurser som led i SVF och inför framtida införande av screening. 

 

Tumörer i centrala nervsystemet (CNS-tumörer) 
Processägare: Marie Sjögren. Statistiker: Christian Staf.  
Registerkoordinator: Siv Lantz. Utvecklingsledare: Marie Boëthius. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Det nationella vårdprogramsarbetet är i sig ett kvalitetsarbete som säkerställer likvärdig 
behandling för patienterna oavsett bostadsort.  

• Det har inte införts några nya läkemedel eller metoder som givit överlevnadsvinster, men 
vårdprogrammets rekommendationer om införande/utvidgad användning av 
molekylärgenetiska analyser ger bättre möjligheter till korrekt diagnos och individualiserat 
behandlingsval vilket i sig ger medicinska vinster för patienterna.  

• Nationellt vårdprogram: Uppdaterad version av nationellt vårdprogram för oligodendrogliala 
och astrocytära tumörer i centrala nervsystemet är framtagen under 2017, nu ute på 
remissrunda 1.  

• Regional medicinsk riktlinje: Det förra nationella vårdprogrammet som kom 2016 har 
beskrivits med regionala anpassningar och konsekvensanalys i en regional medicinsk riktlinje 
(RMR) som gick ut på remissrunda i början av 2017. Den del av RMR som handlar om 
införande respektive utvidgad indikation för molekylärgenetiska analyser behandlas nu inom 
ramen för ordnat införande etapp 1.  

• Ny registreringsrutin i det nationella kvalitetsregistret: Istället för inrapportering vid fixa 
tidpunkter ska rapportering nu göras vid varje ny väsentlig händelse i vårdförloppet 
(operation, ny eller avslutad medicinsk behandling, sjukdomsprogress mm). Utöver primära 
intrakraniella tumörer ska nu även intraspinala tumörer registreras. De nya rutinerna ger 
möjlighet till en mer heltäckande och korrekt uppföljning av behandlingseffekter, 
sjukdomsutveckling och andra viktiga kvalitetsdata.  

• Molekylärgenetiska analyser på resekterat/biopserat tumörmaterial i samband med diagnostik 
av gliala tumörer: Införande av IDH-analys samt utvidgad indikation för LOH 1p/19q samt 
MGMT-analys bereds just nu inom ramen för ordnat införande, etapp 1.  
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Dessa analyser utgör miniminivå för molekylärgenetisk diagnostik enligt det nationella 
vårdprogrammet:  
- IDH och LOH 1p/19q måste sedan ny WHO-klassificering 2016 utföras för att kunna 

diagnostisera gliala tumörer korrekt, analyserna ger även prognostisk information och LOH 
1p/19q har dessutom ett behandlingsprediktivt värde vid oligodendroglial tumör.  

- MGMT-analys har ett behandlingsprediktivt värde vid grad IV-gliom hos äldre patienter 
och rekommenderas enligt nationellt vårdprogram från minst 65 år och uppåt. I väst har vi 
önskat få använda analysen redan från 60 år och uppåt då analysen även i det något yngre 
åldersintervallet kan ha stor betydelse för behandlingsval i vissa situationer.  

SVF 

• Ledtider kan ännu inte följas korrekt inom SVF då det funnits flera problem med 
registreringen. Bland annat har det länge varit omöjligt att skilja på utredning för låg- 
respektive högmalign tumör vilket gör att statistikuttag skulle ge felaktiga resultat. Dessa två 
grupper har nämligen väsentligt olika målledtider.  

• Ett viktigt resultat i år har därför varit att det nu har skapats koder för att kunna skilja 
grupperna åt i Elvis/Cognos, så att korrekt statistik bör kunna levereras under 2018.  
 

Kontaktsjuksköterska 

• Kontaktsjuksköterska finns sedan ett par år tillbaka på samtliga sjukhus i regionen som 
behandlar, utreder och/eller följer upp patienter med CNS-tumör.  

• Det finns ett aktivt regionalt kontaktsjuksköterskenätverk som träffas ett par gånger per 
termin och arbetar med frågor som Min vårdplan, cancerrehabilitering, evidensbaserade 
bedömningsinstrument och kvalitetsregistret.  

• I gruppen finns även en patient- och närståenderepresentant.  
• I den regionala processgruppen ingår en kontaktsjuksköterskerepresentant från de större 

sjukhus i regionen där patienter med CNS-tumör vårdas (Hallands sjukhus Varberg, Kungälv, 
NÄL, SU/Sahlgrenska, SkaS/Skövde, SÄS/Borås). Processgruppsarbetet bedrivs 
multidisciplinärt och tvärprofessionellt och även i denna grupp finns en patient- och 
närståenderepresentant.  

• Malin Andersson är utöver sin medverkan i den regionala processgruppen ordförande i 
kontaktsjuksköterskornas nätverk och även omvårdnadsrepresentant i den nationella 
vårdprogramsgruppen. 
 

Psykosocialt stöd och rehabilitering 

• Den regionala processgruppen har tillsammans med företrädare från neurorehab i Högsbo 
tagit fram ett förslag om pilotprojekt för neurorehabilitering vid tumör- eller 
behandlingsrelaterat funktionsbortfall hos patienter med lågmaligna gliom (LGG). 

• Pilotprojektet fördes fram i regional medicinsk riktlinje (RMR). Program- och 
prioriteringsrådet rekommenderade att projektet skulle omarbetas och utvidgas för ansökan 
om strategisk studie. Förberedelse för detta pågår.   
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Min Vårdplan 

• Den regionala processgruppen har tillsammans med företrädare för patientföreningen 
(svenska hjärntumörföreningen) fortlöpande under de senaste åren tagit fram ett omfattande 
patientinformationsmaterial med möjlighet att skräddarsy information utifrån patientens 
aktuella diagnos och behov.  

• Pärmen fylls på med relevant information under patientens vårdförlopp och kompletteras med 
patientens planerade undersökningar och behandlingar.  

• Patientpärmen med kompletterande information enligt ovan utgör patientens individuella 
vårdplan.  
 

Patient- och närståendemedverkan 

• Medverkan av patient- och närståenderepresentant har funnits i processarbetet sedan starten 
2010, både med representation i den regionala processgruppen, kontaktsjuksköterskenätverket 
och i projekt som t.ex. utvecklandet av patientpärmen. 
  

Forskning och utbildning 
Exempel på forskningsinsatser inom CNS-tumörer som pågår i regionen:  

• Antalet patienter som behandlas inom ramen för kliniska studier i VGR har ökat de senaste 
åren.  

• Kirurgiska behandlingsstudier:  

- Vakenkirurgi vid låggradiga gliom med särskilt fokus på språkförmåga och språklig 
organisation. 

- Neurokirurgisk resektion vid höggradiga gliom, kirurgisk intervention kopplat till 
medicinskt utfall och livskvalitet.  

• Icke-kirurgiska behandlingsstudier:  

- DIRECT-studien för patienter med recidiv av glioblastom (start mars 2017).  
- CV-006 studien för patienter med nydiagnosticerade glioblastom (start april 2016).  
- Inkludering i nationellt PRO-CNS-protokoll för protonstrålbehandling.  

• Planer finns på en studie om effekter av strukturerad neurorehabilitering vid tumör- och 
behandlingsrelaterad funktionsnedsättning hos patienter med lågmaligna gliom i VGR.  

• Exempel på utbildningsinsatser/kompetensförsörjning:  

- En heldagsutbildning om ny registreringsrutin i det nationella kvalitetsregistret samt om 
SVF-registrering hölls 2017-12-05 med god regional uppslutning av både koordinatorer och 
lokala processledare.  

- God uppslutning från väst vid den nationella hjärntumördagen i Stockholm i september. 
- Fem sjuksköterskor har genomgått kontaktsjuksköterskeutbildningen under året.  

 
  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

 60 

Utmaningar 

• Fortfarande ohållbar situation med behov av dubbelregistrering i Elvis respektive SVF-INCA, 
vilket gör att klinikerna tvekar att införa SVF-INCA som annars är överlägset för 
monitorering och SVF-rapportering.  

• Det är oroande att parallella system utvecklas (GRAL, SVF-INCA)- I kliniken behövs ett enda 
system som ska vara enkelt att hantera samt erbjuda överskådlig patientmonitorering och bra 
rapportmallar. Om det krävs sammankoppling av flera system för att åstadkomma detta får 
man göra så, men all dubbelregistrering måste bort.  

• Lång väntetid till operation som nu främst beror på brist på anestesiläkare. Vid högmalign 
tumör anger SVF max ledtid 7 dagar från MDK till operation men i nuläget är det cirka 18-20 
dagar.  

• Långa beslutsprocesser för nationella vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer, vilket 
bland annat medför att RMR för det föregående nationella vårdprogrammet (från 2016) 
fortfarande inte hade gått igenom hela beslutsprocessen när det nya nationella 
vårdprogrammet (2017) skickades ut på remissrunda.  

 

Urinblåsecancer 
Processägare: Viveka Ströck och Elisabeth Öfverholm. Statistiker: Leyla Nunez.  
Registerkoordinator: Marie-Louise Jakobsson. Utvecklingsledare: Johan Bengtsson. 

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Vid tre nationella möten har kvalitetsregistren diskuterats. Inga stora ändringar ännu, men 
uppdatering av nationellt vårdprogram och SVF- kriterier är under utformning. Möte planerat 
nationellt i januari 2018.  

• RMR därför ej skrivna i avvaktan på nya vårdprogrammet. 
• För gruppen med metastaserad sjukdom är det på väg in nya immunomodulerande läkemedel 

som förväntas kunna förlänga överlevnaden för vissa i denna grupp. 

Resultat i processen 

• Det har blivit förbättring avseende andel som diskuteras på MDK samt intravesikal 
behandling. Resultat i övrigt oförändrat senaste året. 

• Introduktion av onkologiblankett i INCA. 
• Det senaste året har det inte skett någon förändring i tid till första TURB inom 12 dagar. 

Dock ser det liknande ut i hela landet. 
 

Kontaktsjuksköterska, psykosocialt stöd och Min Vårdplan 

• Kontaktsjuksköterska finns på samtliga enheter och andel patienter som får namngiven sådan 
har ökat. Det finns dock utrymme till förbättring! 

• Tillgång till dietist och kurator finns på de offentliga enheterna, men efterfrågas av de privata 
vårdgivarna.  

• Min vårdplan är delvis introducerat men inte ännu på alla kliniker. 
• Vi har en patientrepresentant. Min vårdplan har utvecklats i samråd med patienter. 
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Forskning och utbildning 

• Överlag få sköterskor som gått kontaktsjuksköterskeutbildningen. Önskemål finns, men finns 
inte alltid utrymme av schematekniska skäl. Flera sköterskor påbörjat utbildning för att kunna 
cystoskopera. 

• Två regionala möten har hållits med god uppslutning. Finns mycket intresse för forskning. 
• En avhandling presenterades under året om blåscancer. Samarbete med flera blåscancerprojekt 

nationellt pågår. 
 

Utmaningar 

• Andel sjuksköterskor för att täcka befintlig verksamhet har blivit sämre under året på flera 
ställen, vilket har lett till minskade vårdplatser och förskjutna operationer.  

• På vissa håll finns även brist på urologer och onkologer. 

  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

 62 

PSYKOSOCIALT STÖD, REHABILITERING  
OCH PALLIATIV VÅRD 

Cancerrehabiliteringsprocess  
Processägare: Gunnar Eckerdal. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback 
 
Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Under året har processgruppens sammansättning förändrats. Ledamöterna är utsedda av 
respektive sjukhusförvaltning Skaraborgs Sjukhus, Sahlgrenska Universitetsskuhuset, NU-
sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Hallands Sjukhus, sektorsrådet för allmänmedicin 
samt Patient- och Närståenderådet. Detta innebär större möjlighet till kontakt med 
linjeorganisationen och alla patientföreningar, vilket bör öka möjligheterna till implementering. 

• Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017 godkändes i april. Det innehåller en lång 
rad konkreta rekommendationer som landsting/regioner har ansvar att implementera. För 
västra sjukvårdsregionen har ett regionalt tillämpningsdokument utformats av processgruppen. 
Det är ute på remiss och beräknas vara klart för godkännande i början av 2018. Tills vidare 
gäller Cancervårdprocessen 2015. 

• Under året har Cancervårdprocessen av RCC:s styrgrupp givits ett förändrat uppdrag. De 
aspekter på cancervård som belyses i Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering ska 
framgent beredas i vårdprocessen Cancerrehabilitering inom RCC Väst. Cancervårdprocessen 
har i linje med detta lämnat över vissa delar till Läkemedelskommittén (t ex ”neutropen feber” 
och ”vaccination”) och bytt namn till Cancerrehabilitering. Fullt genomslag får detta när RMR 
med tillämpning av Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering blir godkänt under 2018. 
Då ändras också hemsidans faktainnehåll.  

Resultat i processen 

• Processen kan inte beskriva framgång vad beträffar implementering i termer av 
kvalitetsregisterdata. 

• Kontaktsjuksköterska: Funktionen Kontaktsjuksköterska har 
implementerats i relativt hög grad i sjukvårdsregionen. 
Processgruppen bedömer att introduktionsfasen är klar, och 
att ansvaret ligger i linjeorganisationen med stöd från RCC för 
utbildning mm. 

• Min vårdplan: Övriga processer har informerats om att en 
cancerrehabiliteringsplan ska utgöra en del av Min vårdplan. I 
övrigt att processgruppen inte under året arbetat med 
implementering av Min vårdplan.  

• Patientmedverkan: Processgruppen har sedan tidigare en 
patientföreträdare. Ytterligare en representant har under året 
kommit med i processgruppen.  

• Flexibel sjukskrivning – projekt med Försäkringskassan: 
Projektet ”Flexibel sjukskrivning” är slutfört. Resultaten var 
mycket goda, och slutrapporten har väckt stort intresse. 
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Utmaningar 

• Ombudsträffen 2017-09-08 var i år inte riktigt lika välbesökt. Via mail och samtal under 
träffen kom flera vittnesbörd om att vardagsarbetet inom cancervården är synnerligen 
ansträngt. Stängda vårdplatser, förlust av högkompetenta medarbetare och ändå lika stort eller 
större inflöde av patienter har lett till att utvecklingsarbete, utbildning och kvalitetssäkring 
försummas. De talrika situationer när det tydligt märks att patienter får vänta eller blir Svarte 
Petter belastar mer än slopade raster och övertid. Många uttryckte stor oro för framtiden. Inte 
mist för cancerrehabilitering!  

• Inspelen från ombuden gav underlag för diskussion i processgruppen. Hur ska vi gå vidare 
med ombudsträffarna? Gruppen kom fram till att ombudssystemet är färdigt att avslutas. 
Ombuden har helt enkelt inte haft möjlighet att påverka på de egna klinikerna. Men många av 
ombuden har lärt sig mycket och med säkerhet tillfört sina kliniker en hel del kunskap.  

• Under 2018 kommer därför ombudsträffarna att ersättas med en årligen återkommande 
regional utbildningsdag i ämnet Cancerrehabilitering. Målgruppen blir nu ombuden och alla 
andra som arbetar i cancervården och bär ansvar för cancerrehabilitering. Innehållet i 
utbildningsdagen blir kunskapsöverföring, men ändå ges möjligheter till erfarenhetsutbyte. 

Psykosocialt stöd  
Utvecklingsledare: Carina Mannefred, Frida Smith och Jessica Mellquist.  

Stort behov av psykosocialt stöd 
Behovet av och intresset för psykosocialt stöd till patienter och närstående uppmärksammas 
alltmer i både vårdprocesser och verksamheter. Specifik kompetens har efterfrågats vid ett flertal 
tillfällen från RCC Västs vårdprocesser. Genom de etablerade nätverken har det varit möjligt att 
snabbt kunna svara upp mot regionala processers behov. Även patient och närståenderådet arbetar 
med frågan och spridning av foldern Så vill vi ha det har under året anpassats och börjat spridas 
nationellt. 

Nätverk för kuratorer, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter 
Även utvecklingen av professionsspecifika nätverk för kuratorer, fysioterapeuter, dietister och 
arbetsterapeuter och har fortsatt. Nätverken har haft mellan två och tre arbetsmöten under året. I 
nätverken deltar personer från samtliga förvaltningar. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter har 
delvis haft gemensamma möten som gett möjlighet att diskutera gemensamma frågeställningar.  

Nätverken har fokuserat på professionsspecifika frågor, med målet att få ett mer jämlikt 
erbjudande i regionen. Ett annat mål är att ha uppdaterade kontaktlistor för hela regionen med 
utsedd kontaktperson, förvaltning och profession. 

Palliativ vård 
Processägare: Maria Calissendorff och Maria Johansson. Utvecklingsledare: Sofie Grinneback.  

Stöd till kunskapsbaserad vård 

• Program- och prioriteringsrådet avslog förslaget till uppdatering av Regionala medicinska 
riktlinjer (RMR) i maj 2017. Det RMR som lades fram omfattade hela den palliativa vården, 
och diskussion fördes om riktlinjen egentligen borde utarbetas till en regional patientprocess 
eller en regional utvecklingsplan för palliativ vård. Ansvariga för fortsatt handläggning: Karin 
Fröjd tillsammans med Elisabet Löfdahl. 
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Resultat i processen 

• I palliativregistret framgår att, sett till Socialstyrelsen indikatorer, har resultaten i hela VGR 
förbättrats åren 2015–2016 och hitintills 2017. Detta avseende injektionsläkemedel mot smärta 
och ångest, dokumenterad munhälsa, smärtskattning och brytpunktsamtal.  

• Andelen avlidna utan trycksår pendlar något, men ligger kring 90 procent, där Socialstyrelsens 
målnivå är >90 procent.  

• Dock ligger nivåerna, på framförallt smärtskattning och brytpunktsamtal, långt under det av 
Socialstyrelsen stipulerade målvärdet. 

Patient- och närståendemedverkan 

• Möte med patient- och närståenderådet i samband med studiebesök på hospice. Där påtalades 
särskilt önskemål om utveckling av den palliativa vården av barn och ungdomar i VGR.  

• En uppdragshandling för pilotprojekt för mobilt team för palliativ vård av barn och ungdomar 
har skrivits och godkänts av den operativa styrgruppen. 

• På initiativ av patient- och närståenderådet har information på 1177.se uppdaterats vad gäller 
hospice i VGR.  
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PATIENTENS STÄLLNING I CANCERVÅRDEN  

Patient- och närståendemedverkan 
Utvecklingsledare: Carina Mannefred, Jessica Mellquist och Marie Boethiüs.  

Patient och närståenderådet, PNR, har under 2017 haft åtta möten, varav sju heldagsmöten 
och ett halvdagsmöte, som kombinerades med studiebesök. Utöver dessa möten har de 
olika arbetsgrupperna inom PNR träffats under halvdagar för att arbeta med specifika 
frågor. (Mer information finns i verksamhetsberättelsen för PNR, se separat bilaga.)  
Patient- och närståendeföreträdare finns med i mer än hälften av alla vårdprocessgrupper och 
bidrar på olika sätt med sina perspektiv och kunskaper.  

Under året har företrädare från PNR deltagit i följande aktiviteter: 

• Dialogdag om Standardiserat vårdförlopp, 27 januari 
• Mat och cancer, 24 januari 
• Socialstyrelsens platsbesök, 9 mars 
• Nationell patientsamverkansdag om cancerstrategin 
• Föreläsning Rum för läkande process en föreläsning av Karin Olsson, arkitekt, 11 april i 

Göteborg i och Borås  
• RCC-dagarna i Uppsala  
• Cancer och Livskvalitet, Dahlheimers Hus, Göteborg 
• Nationell arbetsgrupp för patientutbildning 
• Nationellt videomöte, 21 september 
• Studiebesök på Änggården hospice, 28 september 
• Fortbildningsdag för kuratorer inom cancervården 
• Cancerdagen 2017, konferens 

 

Patientinformation och önskemål till vården 
Samarbetet med övriga PNR inom landet har utvecklats under året och 
bland annat lett till att foldern Så vill vi ha det, som tagits av PNR Väst, 
fått nationellt genomslag. Sedan den omarbetats och anpassats för att 
användas nationellt har den nytryckts i 6000 exemplar. Ett annat led i 
det utökade samarbetat är att Patient- och Närståenderådet vid RCC 
Syd besökt oss vid ett möte för utbyte av erfarenheter. 

För att optimera arbetet inom rådet har olika arbetsgrupper skapats. 
Under 2017 har följande arbetsgrupper varit aktiva: 

• Viktigt att veta om du får cancer  
• Folder: Så vill vi ha det 
• Kraftens hus 
• Patientsticka 
• Politikerpåverkan 
• Arbetsgrupp Hospice 
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Kraftens Hus 
Under våren 2017 bildades föreningen Kraftens hus Sjuhärad. Styrelsen består av patienter, 
företagare, regionpolitiker, representanter från Borås stad, SÄS och RCC Väst. Representant från 
Centre for Healthcare Improvement (CHI) är adjungerad. 
Styrelsen har under året arbetat med att undersöka olika 
lokaler, söka finansiering och bidragsgivare samt för att 
bredda nätverket. HSS beslutade i maj om att stödja 
Kraftens hus Sjuhärad ekonomiskt fram till 2020.  
 
I juni reste delar av styrelsen och den regionala 
projektgruppen på studiebesök till Maggie´s West London 
för att hämta inspiration inför planeringen av Kraftens 
hus. Studiebesöket hade planerats genom gemensamma 
workshops, då frågeområden förbereddes i syfte att samla 
in kunskaper om vad som är viktigt vid planering av 
verksamheten avseende interiör och verksamhetens 
innehåll. Lärdomar från studiebesöket har därefter 
använts vid planeringen.  

Under hösten hittade föreningen en lämplig lokal, som uppfyller de krav och önskemål som finns 
för verksamheten. Lokalen är på cirka 300 m2 och belägen i Träffpunkt Simonsland, som är ett all-
aktivitetshus i Borås. Föreningen kommer att skriva hyresavtal via Borås Stad. 

Under hösten genomfördes flera workshops då vi med hjälp av designmetoder arbetat med 
verksamhetens behov avseende rummens disponering, val av färger, golv, möbler och textil. 
Lokalen har därefter anpassats och renoverats efter föreningens önskemål. Vid flera workshops, 
där patienter och närstående deltagit, har arbetet inriktats på att definiera och fördjupa 
verksamhetsplanen och aktiviteter. Vid möten med företrädare för SÄS, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen har diskussion förts avseende samarbetsformer. 

Kraftens hus vision är att erbjuda en mötesplats för alla cancerberörda och underlätta deras vardag 
genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt. Kraftens hus ska 2018 bli en plats för 
aktiviteter, stöd och information. 
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UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Utvecklingsledare: Carina Mannefred, Frida Smith och Jessica Mellquist. 
Specialistsjuksköterska onkologi: Nancy Wahl. 

Utbildning allmän palliativ vård 
Under 2017 har implementeringsarbete för webbutbildningen 
fortgått i regionen, hos de 49 kommunerna och hos privata 
aktörer. Målet är att höja kompetensen inom allmän palliativ 
vård för alla medarbetare hos huvudmännen. Facilitatorerna har 
under 2017 anordnat två utbildningsdagar på Sahlgrenska för 
anställda både inom region, kommuner och privata vårdgivare.  

En stor mängd möten har hållits med enhetschefer vid de olika kommuner och 
närsjukvårdsorganisationer i VGR. Ett kompletterande utbildningsmaterial har utarbetats på RCC 
Väst som har tryckts upp och lanserats för att fördjupa kunskapsinhämtningen. Arbetsmaterialet 
har rönt stor efterfrågan och kan beställas kostnadsfritt.  

Sedan starten av utbildningen har nu 7 500 medarbetare i kommunerna och 2 900 medarbetare i 
VGR registrerat sig för webbutbildningen. På många enheter görs utbildningen i grupp. Då 
registreras inte samtliga individer i systemet, vilket påverkar statistiken. Ett samarbete har också 
inletts med Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs Universitet för att forska 
effekterna av utbildningen: Bidrar fortbildning via internet till förbättrad palliativ vård? 

Kontaktsjuksköterskeutbildning  
Under 2017 utbildade RCC Väst 30 kontaktsjuksköterskor i samarbete med Center for Health Care 
Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola, Lunds Universitet och Högskolan i Skövde. 
Utbildningen är på sammanlagt 30 högskolepoäng och innefattar bland annat allmän onkologi, 
omvårdnad för kontaktsjuksköterskor och ett förbättringsarbete i den egna kliniken. Tillsammans 
med tidigare utbildningsinsatser och ett utbrett nätverksarbete i de olika cancerprocesserna har 
detta lett till att cirka 80 procent av cancerpatienter inom de flesta cancerbehandlande 
specialiteterna i Västra Götalandsregionen har en kontaktsjuksköterska.  

Ny utbildning för kuratorer i cancervården 
Under hösten 2017 startade en kompetenshöjande utbildning för 18 kuratorer som arbetar i 
cancervården i VGR. Utbildningen ges samarbete med Institutionen för socialt arbete, Göteborgs 
Universitet och Centre for Health Care Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola. 
Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 30 högskolepoäng. Utbildningen är baserad på 
patienters och närståendes önskemål om vilken kompetens de vill att kuratorn som de möter ska 
inneha och är även anpassad utifrån behov som kuratorer inom cancervården har uttryckt. 

Delkurs 1, Socialt arbete inom cancervården, behandlar psykologiska, sociala, folkhälso- och etiska 
perspektiv på sjukdom och hälsa, teorier och metoder inom socialt arbete och psykologi, hälso- 
och sjukvårdsjuridik, grundläggande onkologi samt palliativ vård. 

Delkurs 2, Förbättringskunskap, läses tillsammans med kontaktsjuksköterskor, och innehåller 
bland annat ett förbättringsprojekt i den egna verksamheten. 

Cytostatikakörkort  
Utbildning i cytostatikahantering har under årets getts vid sex kurstillfällen av till totalt 121 
deltagare. Det har blivit svårare att få tag i kursledare då flera förvaltningar inte längre släpper 
personal för detta. 
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KUNSKAPSSTYRNING  

Nationella vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer 
Under 2017 har det tillkommit några nya nationella vårdprogram och flera befintliga har reviderats 
då ny kunskap har tillkommit. De har också uppdaterats för att vara stringenta med framtagna 
standardiserade vårdförlopp. 

Tretton nationella vårdprogram varit ute på remissrunda ett och två: 

• Bröstcancer 
• Buksspottskörtelcancer 
• Aggressiva B-cellslymfom 
• Myelom 
• Kronisk lymfatisk leukemi 
• Mantelcellslymfom 
• Analcancer 

• Skelett- och mjukdelssarkom 
• Lungcancer 
• Äggstockscancer, Icke Epitelial 
• Malignt melanom 
• Mb Waldenströms lymfom 
• Matstrups- och magsäckscancer 

 

Sjutton nya och reviderade nationella vårdprogram har blivit godkända och publicerade. 

• Cancerrehabilitering 
• Livmoderhalscancer (Cervix) 
• Endometriecancer  
• Malignt melanom 
• Njurcancer 
• Bukspottkörtelcancer 
• Prostatacancer 
• Sköldkörtelcancer 
• Gallblåsa- och gallvägscancer 
• Follikulära lymfom 

• Analcancer 
• Cervixcancerprevention 
• Skelett- och mjukdelssarkom 
• T-cellslymfom 
• Hodgkins lymfom 
• Mb Waldenströms lymfom 
• Matstrups- och magsäckscancer 

 

 

Gällande regionala medicinska riktlinjer har mycket revideringsarbete pågått och tretton blev klara 
och godkända under året.

• Cervixcancerprevention  
• CUP 
• Myelom 
• Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 
• Bröstcancer 
• Mammografiscreening 
• Uterussarkom 
• Aggressiva B-cellslymfom (ABCL) 
• Mantelcellslymfom (MCL) 
• Omvårdnad hematologiska maligniteter 
• Långtidsuppföljning efter barncancer  
• Äggstockscancer, Epitelial 
• Maligna astrocytära och oligodendroliala tumörer i centrala nervsystemet 



 

 

KLINISK CANCERFORSKNING OCH INNOVATION  
Sammanställt av: Caroline Olsson, docent i radiofysik och FoU-ansvarig vid RCC Väst. 

Klinisk cancerforskning 
Medarbetare vid RCC Väst medverkar i forskningsprojekt rörande överlevnad, cancerprevention, 
förbättrad behandling och eftervård, standardisering av data, epidemiologi, onkologi (barn- och 
vuxen), socioekonomi, intensivvård samt vårdkonsumtion och systemdynamisk modellering av 
behandlingsförlopp. Flertalet av dessa studier utgår från nationella kvalitetsregister. RCC Västs 
läroplattform är ett aktionsforskningsprojekt vid Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid 
Chalmers tekniska högskola.  

RCC Väst medverkar till utvecklingen av infrastruktur för cancerforskning både nationellt och 
regionalt. Bland annat stödjs det regionala införandet av den IT-lösning för strålbehandlingsdata 
(MIQA) som möjliggör semiautomatisk insamling och överföring av stråldata från landets 
strålbehandlingsavdelningar till det nystartade, nationella kvalitetsregistret för strålbehandling. 
Stråldata för alla patienter som behandlades vid SU/Sahlgrenska under första halvåret av 2017 
finns i skrivande stund insamlade i MIQA (n≈1500 patienter); resterande beräknas vara insamlade 
inom kort. 

RCC Väst ingår också som en av tre aktiva aktörer i Sjöbergsstiftelsens satsning Partnership for 
Precision Cancer Medicine (PPCM), vilken syftar till att stödja svensk cancerforskning genom en 
virtuell nodsamverkansstruktur. Genom att förena universitetetens, sjukvårdshuvudmännens och 
RCC:s befintliga organisationer nationellt och regionalt vill man säkra infrastruktur för insamling 
av kvalitetsregister- och biobanksdata för olika cancerdiagnoser där lungcancer är en första 
fokusgrupp. Under året ansökte RCC Väst tillsammans med Göteborgs universitet och Västra 
Götalandsregionen, med ett framgångsrikt utfall, om bildande av regional nod i Göteborg för det 
här syftet; arbetet med att regionalt säkra infrastruktur för insamling av data för lungcancer pågår. 

Forskningsstöd 
Under året har ett arbete med att bilda ett funktionsområde för forskning 
och utveckling (FoU) inom RCC Västs organisation påbörjats. Caroline 
Olsson från RCC Väst är utsedd till FoU-ansvarig och har tillsammans med 
Frida Smith från RCC Väst i ett första steg identifierat behov av 
forskningsstöd för processägarna vid RCC Väst. En uppdragsbeskrivning 
och mål för 2018 har tagits fram under senare delen av 2017 där ett konkret 
stöd för att ta fram en projektplan blir ett prioriterat område för 2018. 
Stödfunktionen har hittills använts i Strålbehandlingsprocessen för att hjälpa 
till att skapa förutsättningar för regelbunden ”geo-mapping” av tillgång till 
strålbehandling för Västra sjukvårdsregionens patienter.  

På lokal nivå gör RCC Väst även kontinuerligt sammanställningar av 
forskningsprojekt inom cancerområdet. I regionen pågår runt 600 projekt. 
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LEDNINGSFUNKTION OCH RCC I SAMVERKAN  
RCC Västs ledningsgrupp består av verksamhetschef, de fyra enhetscheferna och 
kommunikationsansvarig. RCC Västs verksamhetschef sitter även med i RCC i samverkan, som 
består av de sex regionala RCC-cheferna och Sveriges Kommuner och Landstings 
cancersamordnare. 

Styrgrupp 
Styrgruppens medlemmar har utöver sedvanligt styrelsearbete varit engagerade i införandet av den 
regionala utvecklingsplanen för cancervården och införandet av de standardiserade vårdförloppen. 
Styrgruppen har under året haft följande sammansättning: 

Ordinarie ledamöter: 
Marie Andreasson Röllgårdh Ordförande 
Thomas Björk Eriksson Verksamhetschef, RCC Väst 
Kaarina Sundelin/Lars Rex Södra Älvsborgs sjukhus 
Henrik Olsson NU-sjukvården 
Martin Takac Skaraborgs Sjukhus 
Per Carlsson/Hans Lönroth Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Ann-Sofi Isaksson Region Halland 
Emma Pihl/Magdalena Barkström Region Halland 
Per Carlsson Göteborgs Universitet 
Ingrid Kössler Patientrepresentant 
 
Adjungerade ledamöter: 
Marie Lindh/Johanna Svensson Ordförande Tumörrådet 
Bodil Dower Patient- och närståendeperspektivrådet 
Katrin Gunnarsdottir Enhetschef, RCC Väst 
Torbjörn Eles Enhetschef, RCC Väst 
Susanne Nordin Enhetschef, RCC Väst 
Anna Karevi Verdoes Enhetschef, RCC Väst 
Andreas Hellström Center for Healthcare Improvement, 
 Chalmers tekniska högskola  



 

 

Patient- och närståenderådet, PNR 
Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något. Under september utsågs en ny 
utvecklingsledare och en medlem i rådet utsågs till processledare på 20 procent.  

Två medlemmar har avlidit och en ny medlem har tillkommit. Samma grundtankar som vid 
uppstart är styrande för samtliga medlemmar i Patient- och närståenderådet nämligen att 
företrädare i rådet:  

• har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer, 
• har tagit sig igenom den känslomässiga kris som ofta uppstår av ett cancerbesked, under och 

efter behandling, 
• representerar sina egna erfarenheter (man representerar inte någon förening även om man är 

delaktig i en patient- eller närståendeförening). 

Deltagare: Vid slutet av 2017 hade rådet följande sammansättning: 

Bertil Uppström Christer Petersson 
Thomas Axberg Gerd de Neergaard 
Ingrid Kössler Louise Holmqvist 
Maria Areskoug  Mia Boqvist Olsson 
Nahid Ebadi Jan-Åke Simonsson 
Vuokko Elner Lina Lilja 
 

 
NIVÅSTRUKTURERING – ARBETSFÖRDELNING  
RCC Väst har arbetat aktivt i processerna kring regional och nationell nivåstrukturering och deltog 
under året i möte mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sahlgrenska universitetssjukhuset 
(SU) inför den nationella nivåstruktureringen av de fyra första åtgärderna som startar 2017 på SU:  

- Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer 
- CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan 
- Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer 
- Kirurgi i botande syfte vid analcancer 
- Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom  

I arbetet kring nationell nivåstrukturering har RCC Väst anställt Eva Haglind, överläkare och 
professor, att delta i processen kring framtagande av nya åtgärder, stödja och kvalitetsgranska samt 
återrapportera erfarenheter kring pågående åtgärder. RCC Väst har också spridit kunskap om 
nivåstrukturering inom förvaltningar, RCC och bland regionala processägare. Under 2017 
nivåstrukturerades ytterligare tre åtgärder till SU:  

- bukspottskörtelcancer  
- gallvägscancer  
- retroperitoneal lymffkörtelutrymning vid testikelcancer 

Inom samtliga dessa områden finns regionala processägare med stödteam från RCC Väst. 

71 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

 72 

EKONOMI  

Regionalt cancercentrum 

Intäkter (tkr) 
Driftbidrag 25 999 
Övriga intäkter 13 048 
Summa: 39 047* 

Kostnader (tkr) 
Lönekostnader 26 285 
Lokalhyra 1 627 
Resor, kost, logi, utbildning 3 082 
Köpt tjänst, material 5 850 
Kontorsmaterial, telefon 485 
Trycksaker, annonsering 394 
Utrustning 1 017  
Summa:  38 740**    

* Övriga intäkter avser: Regionalt biobankscentrum 5/12-delar, mammografiscreening, 
delfinansiering genom nationellt samarbete, intäkter från utbildningar. Finansierar utvecklings-
ledare vård, administrativa koordinatorer, statistiker, systemutvecklare, utvecklingsprojekt 
närstående, Regionalt biobankscentrum, mammografiregister samt regionala dialogmöten och 
utbildningar. 

** Överskott på 307 000 kr, återfördes till Västra sjukvårdsregionen. 

Regional cancerstrategi (Västra Götalandsregionen) 

Intäkter (tkr)  
Anslag 10 372 

Övriga intäkter 650 

RCC bidrag för att täcka underskott 186  

 11 208  

Kostnader (tkr) 
Lönekostnader  9 360 
Resor, konferens, utbildning 570 
Köpt tjänst (inkl RPÄ) 8 437 
Kontorsmaterial, telefon  66 
Utrustning 0  
Trycksaker 3 
 
Summa: 11 206*    



 

 

Intäkterna för den regionala cancerstrategin finansierar: regionala processägare, aktionsforskning 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, cancerrehabiliteringsmottagning och klinisk forskarskola. 

Inrättande av RCC - Statlig finansiering 

Intäkter (tkr)  
Anslag 8 000 
Övrig intäkt 1 550 
RCC bidrag för att täcka underskott  
Summa: 9 550 

Kostnader (tkr) 
Lönekostnader  7 517 
Resor, konferens, utbildning  319 
Köpt tjänst, material 1 676 
Kontorsmaterial, telefon  8 
Utrustning 11 
Trycksaker 19 
Summa:  9 550 
 
Intäkter inrättande av RCC statlig finansiering finansierar: utvecklingsledare, särskilda aktiviteter 
(patientens ställning, patientmedverkan, hälsofrämjande och förebyggande cancervård, 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan, cancerrehabilitering, hälsoekonomisk analys)  
samt projektkoordination och kommunikation). 
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Rapporten är utgiven vid Regionalt cancercentrum väst. 
Beslut om implementering tas i respektive region/landsting i enlighet med överenskomna rutiner. 
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FÖRORD 
 
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som hänt i Patient- och Närståenderådet 
(PNR) inom Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) under 2017. Rådet har under året ändrat 
namn genom att ta bort ordet perspektiv i namnet och ändrat från PNP-rådet, Patient- och 
Närståendeperspektivrådet till PNR-rådet, Patient-och Närståenderådet.   
 
Tyvärr har verksamheten kommit att starkt påverkas av tragiska orsaker. I juni avled Bodil 
Dower, utvecklingsledare och ansvarig för Patient- och Närståenderådet. 
I september avled Conny Johansson patientföreträdare och medlem i rådet. Förlusten av dessa 
personer har varit tung att bära för oss inom PNR. Men har också påmint oss om att våra 
insatser är viktiga för att förbättra psykosocialt omhändertagande och omvårdnad. I september 
utsågs Jessica Mellquist till ny utvecklingsledare och Ingrid Kössler, medlem i rådet, utsågs till 
processledare på 20 %. Bertil Uppström har omvalts som ordförande och Gerd de Nergaard 
kvarstår som sekreterare. 
 
Samarbetet med övriga PNR inom landet har utvecklats under året och bl a lett till att foldern 
Så vill vi ha det som tagits fram av PNR Väst fått nationellt genomslag. 
Ett annat led i det utökade samarbetet är att Patient- och Närståenderådet vid RCC Syd besökt 
oss för utbyte av erfarenheter. 
 
Med stort intresse har PNR också följt och på olika sätt deltagit i arbetet med Kraftens Hus 
projektet i Borås. I april 2017 tog styrelsen för den nybildade Kraftens Hus föreningen över 
projektet och har drivit det vidare med sikte på start i början av 2018. 
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till vår verksamhetschef på Regionalt cancercentrum väst; Thomas 
Björk Eriksson som givit oss förtroendet att under fria former vidareutveckla vårt arbete och 
verksamhet genom mycket gott och öppet samarbete. Vi uppskattar mycket det sätt som RCC 
Väst tar tillvara patienter och närståendes erfarenheter, likaså de olika utbildnings- och 
utvecklingsmöjligheter som erbjuds oss. 
 
 
 
Bertil Uppström  Gerd de Neergaard 
Ordförande juni 2015-  Sekreterare oktober 2014- 
PNR   PNR 
Regionalt cancercentrum väst Regionalt cancercentrum väst 
 
 
Ingrid Kössler 
Processledare Patientens ställning, 
PNR 
Regionalt cancercentrum väst 
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MÅL OCH UPPDRAG 
 
Arbetet vid RCC väst bedrivs i enlighet med de tio kriterier som Socialdepartementet beslutat 
ska gälla för ett RCC. Till följd av den nationella cancerstrategin där ett av målen är att 
”Förbättra kvaliteten i omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv” har samtliga 
RCC skapat ett patient- och närståenderåd (PNR). Patient- och Närståenderådet vid RCC Väst 
skapades under våren 2013.  
 
PNR inom RCC väst har som uppdrag att som patienter och närstående ge perspektiv på vård 
och omhändertagande av cancersjuka, svara på remisser och att ta fram förbättringsförslag till 
cancervården. I nationell samverkan med övriga PNR och patientmedverkansansvariga inom 
respektive RCC finns sedan 2016 en överenskommelsemall (bilaga 1)och utvärdering (bilaga 2) 
i bruk. Överenskommelsemallen har som syfte att tydliggöra rollen som patient/närstående 
företrädare (PNF). Utvärderingen har gjorts av samtliga PNF inom varje RCC med syfte att 
förbättra och stödja deras roll i olika processer.  
 
Under året har RCC västs ledning fastställt ett erbjudande för deltagarna i PNR om att få 
möjlighet att en dag per år delta på valfri konferens eller utbildning under förutsättning att det 
gynnar den processen man ingår i (bilaga 3). Deltagarna har även inbjudits till den 
föreläsningsserie om olika cancerdiagnoser som arrangerats av RCC Väst. Syftet är att erbjuda 
en möjlighet att förkovra sig samt initiera nya idéer. 
 
 
 
ORGANISATION 
 
Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något, en deltagare har tyvärr avlidit och 
en ny deltagare har tillkommit. Samma grundtankar som vid uppstart är styrande för samtliga deltagare 
i PNR:  
 

• Företrädare i rådet har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft 
cancer.  

• Företrädare har tagit sig igenom den känslomässiga kris som ofta uppstår av ett cancerbesked, 
under och efter behandling. 

• Företrädare representerar sina egna erfarenheter (man representerar inte någon förening även 
om man är delaktig i en patient- eller närståendeförening). 

 
Vid slutet av 2017 har PNP-rådet följande sammansättning: 
 
Maria Areskoug Thomas Axberg 
Gerd de Neergaard Nahid Ebadi 
Vuokko Elner  Louise Holmqvist 
Christer Petersson Ingrid Kössler 
Lina Lilja  Mia Boqvist Olsson 
Jan-Åke Simonsson Bertil Uppström 
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KARTLÄGGNING/PRIORITERADE OMRÅDEN 
 
Den kartläggning som gjordes vid uppstart av PNR, 2013, (bilaga 4) har även under 2017 varit 
grundläggande i PNR:s arbete: 
 

• Psykosocialt stöd 
• Helhetsansvar 
• Bemötande/Kommunikation 
• Min vårdplan 

 
 
 
AKTIVITETER INTERNT 
 
Under året har PNR haft åtta möten, varav sju heldagsmöten och ett halvdagsmöte, som 
kombinerades med studiebesök.  Vid varje möte har enhetschef vårdutveckling eller 
verksamhetschef från RCC väst varit delaktig under cirka en timma för att ge information från 
verksamheten och för att svara på eventuella frågor från rådet. 
Utöver dessa möten har arbetsgrupperna träffats under halvdagar, se nedan beskrivning för 
arbetsgrupperna. 
 
PNR har bjudit in bl a processägare och utvecklingsledare från RCC Väst för att, under en 
timma, ta del av ny information och skapa möjligheter till utveckling och gemensamt lärande. 
Under 2017 har följande inbjudna medverkat vid rådets möten: 
 

• Elisabeth Löfdahl, regional processledare Palliativ vård och Carina Mannefred, 
utvecklingsledare RCC Väst 

• Kommunikatör Karin Allander 
• Arbetsgruppen för En ännu bättre strålning, en regional utredning av en patient- och 

framtidssäker tillgång till strålbehandling i Västra sjukvårdsregionen 
• Nya vårdprocessägare i palliativa vårdprocessen Maria Johansson och 

Maria Calissendorff. 
• Johan Bengtsson utvecklingsledare RCC 
• Sofie Grinneback utvecklingsledare RCC 
• Pernilla Lembing administrativ samordnare 
• Carina Mannefred verksamhetschef Kraftens Hus 
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ARBETSGRUPPER 
 
För att optimera arbetet inom rådet har olika arbetsgrupper skapats. Utifrån en 
projektbeskrivning som införts under året arbetar de fram förslag på åtgärd, utkast, material, 
information som sedan diskuteras vid rådets möten. Under 2017 har följande arbetsgrupper 
varit aktiva: 
 
Viktigt att veta om du får cancer  
Arbetsgruppen har under året fortsatt sitt arbete med att ta fram en samlad generisk 
information om psykosocialt stöd för cancerberörda. Arbetsgruppen har kommit fram till att 
det bästa sättet att nå ut med information är att gå via 1177 och har därför fortsatt sitt 
samarbete med 1177 regionalt. På initiativ från arbetsgruppen har 1177 utarbetat en helt ny 
informationssida; Bra att veta om du drabbas av cancer. Utöver detta har också 1177 på initiativ 
från arbetsgruppen bl.a. lagt in en artikel om hospice och även arbetat om informationen om 
kontaktsjuksköterska. Arbetsgruppen fortsätter med sitt uppdrag.  
 
Folder: Så vill vi ha det 
Foldern Så vill vi ha det arbetades färdigt under 2015 och gick i tryck under 2016. 
Den första upplagan tog slut under våren 2017. Arbetsgruppen tog då fram en bearbetad 
version som kan avvändas över hela Sverige och med ett förtydligande på framsidan om att 
samtliga PNR står bakom broschyren samt ett förtydligande på baksidan om att PNR vid RCC 
Väst tagit fram broschyren. Länkarna i faktarutor byttes ut mot nationella länkar och 
kompletterades med text om att man kan hitta regional information där. Broschyren har 
nytryckts i 6000 exemplar. 
 
Kraftens hus 
I slutet av året 2015 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR att ge RCC Väst i uppdrag 
att se över olika möjligheter för att skapa ett Kraftens Hus. En projektgrupp bildades på RCC 
väst där en person från PNR ingått. I april 2017 bildades föreningen Kraftens Hus i Borås som 
drivit projektet vidare med inriktning att starta verksamheten i början av 2018.  
 
Patientsticka 
Arbetsgruppen avslutade sitt arbete då den centralt framtagna informationen om 
standardiserade vårdförlopp (SVF) lanserades. Gruppen ansåg att det inte fanns behov av 
ytterligare information. 
 
Sexuell hälsa 
Målet med gruppens arbete är att medvetandegöra hos vårdpersonal att sexualitet och 
samlevnad behöver tas upp och att det är ett angeläget ämne.  Gruppen har skissat på sina 
tankar i ämnet och som rör allt ifrån bristen på kommunikation, att våga prata om sexualitet, 
patientperspektivet och föreläsningar. Gruppen har idéer om nätverksmöte då patientföreningar 
bjuds in och en skrift som behandlar sexuell hälsa. Man vill få till en helhet i ämnet. 
 
Politikerpåverkan 
 Syftet är att uppvakta politiker med förslag som leder till förbättringar och förstärkning av 
resurserna inom cancervården. Gruppen påbörjade sitt arbete med insamling av underlag och 
utkast till brev under slutet av året. Arbetet kommer att slutföras under våren 2018 i samband 
med valupptakten.  
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Hospice 
Arbetsgruppen har lyft upp följande frågor som angelägna: 
- valfrihet för patienten att välja hospice, sjukhus, kommunalt boende eller hemmet 
- Den sociala situationen för patienten och anhöriga 
- hur påverkas barnen när en förälder har fått cancer och bor i hemmet. 
- finns behov av hospice för barn och ungdomar. 
Under hösten startades vårdprocessgrupp palliativ vård sitt arbete och efter beslut av PNR 
kommer hospicefrågan att ingå i vårdprocessgrupp palliativ vård.   
 
 
 
MEDVERKAN INOM RCC VÄST 
 
Från PNR har under 2017 patient- och närståendeföreträdare varit med i följande 
projekt/processer: 
 

• RCC väst’s styrgrupp  
• Projektgruppen för Standardiserade vårdförlopp 
• Arbetsgruppen En ännu bättre strålning 2018-2028.  
• Nationell patientmedverkan grupp med en representant från respektive PNR, 

framtagning av överenskommelsemall och utvärderingsmall  
• Cancervårdsprocessen som gjorts om till Cancerrehabilitering 
• Vårdprocesser:  

§ Bröstcancer  
§ Kolorektalcancer 
§ Palliativ vård 

 
 
 
EXTERNA AKTIVITETER 
 
PNR har genom utvecklingsledare Bodil Dower medverkat i projektet Flexibel sjukskrivning i 
samarbete med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektet syftade till att 
undersöka om en mer flexibel tillämpning av regelverket inom försäkringen kan få fler personer 
i cancerbehandling att arbeta i större omfattning mellan behandlingarna.  
 
PNR var representerat vid det rundabordssamtal om Cancervårdens framtid som hälso- och 
sjukvårdsminister Gabriel Wikström bjöd in till under våren.  
 
Rådet uppvaktade regionfullmäktiges ledamöter med en flyer om behovet av ett Kraftens Hus 
i Göteborg vid budgetmötet i juni på Lindholmen i Göteborg. 
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UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 
 
Under året har företrädare från PNR deltagit i följande aktiviteter: 
 

• Mat och cancer 24 januari 
• dialogdag om Standardiserat vårdförlopp 27 januari 
• Socialstyrelsens platsbesök 9 mars 
• Nationell patientsamverkansdag om cancerstrategin 
• Rum för läkande process en föreläsning av Karin Olsson, arkitekt 11 april i Göteborg 

och Borås  
• RCC-dagarna i Uppsala  
• Cancer och Livskvalitet. Dahlheimers Hus Göteborg 
• Nationell arbetsgrupp för patientutbildning 
• Nationellt videomöte 21 september 
• Studiebesök på Änggården hospice 28 september 
• Fortbildningsdag för kuratorer inom cancervården 
• Cancerdagen 2017 

 
 

 

REMISSER 
 
Remissvar har lämnats på 10 nationella och 8 regionala vårdprogram under året.  
PNR riktar in sig att lämna synpunkter på det psykosociala innehållet i vårdprogrammen. 
Under året har även en ansvarsuppdelning gjorts av deltagarna där följande områden bevakas: 
fertilitet, närstående, sexuell hälsa, barnperspektiv, psykosocialt stöd, min vårdplan och 
kontaktsjuksköterska.  
Rådet har också svarat på flera remisser vid framtagning eller omskrivning av ny 
patientinformation.  
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En ännu bättre cancervård 
Under 2017 har Regionalt cancercentrum väst fortsatt att leva upp till de 
tio kriterierna i den nationella cancerstrategin och att stödja arbetet för en 
ännu bättre cancervård. Arbetet har skett lokalt, regionalt och nationellt 
tillsammans med både patienter, närstående, vårdmedarbetare, 
universitet, myndigheter, företag, organisationer och regionernas 
förvaltningar. I årets verksamhetsberättelse kan du ta del av några av  
alla resultat, utmaningar och spännande utvecklingsprojekt som  
pågår inom cancervården i Västra sjukvårdsregionen.  
 

Regionalt cancercentrum väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland.  
Vi arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård genom samverkan och lärande.  

www.rccvast.se 

 

 

 




