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Förord 
 
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som skett vid Regionalt cancercentrum 
väst under 2014 och belyser också status för vissa frågor i västra regionens cancervård. 
Stödstrukturerna vid RCC och det regionala processarbetet framstår som väl etablerade. 
Patientinvolvering i olika grupperingar har ökat. Genom nationell samverkan i 
exempelvis vårdprogramarbete och införande av nya läkemedel ökar förutsättningarna 
för en jämlik vård. Flera olika professioner samverkar regionalt och nationellt i de 
lärplattformar som etablerats. Aktivt arbete med Indikatorer och Mål liksom införande av 
PROM/PREM-registrering inom de 27 nationella kvalitetsregister som stöds av RCC 
förbättrar möjligheterna till utvecklingen av en god cancervård.  
 
Organisationen kring den gemensamma nationella IT-plattformen INCA inom 
Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) har konsoliderats under året. Detta 
innefattar en tydligare nationell organisering av konstruktörsresurserna och rekrytering av 
nya systemutvecklare och integrationsspecialist. INCA används av Registercentrum Norr 
och av Registercentrum Västra Götaland för att bygga upp psykiatriska kvalitetsregister 
efter beslutet att avsluta utvecklingen av Requa i Örebro.  
 
Under året har särskilt fokus legat på att intensifiera arbetet med 
kompetensförsörjningsplan och en utvecklingsplan samt att stödja arbetet med 
standardiserade vårdförlopp och kommunicera detta med förvaltningsledningar och 
medarbetare. Ett arbete har också påbörjats för att föra över cancerregistret till INCA, 
 
Vi hoppas att verksamhetsberättelsen både kan förmedla det faktum att 
utvecklingsarbetet går framåt och samtidigt stimulera dig som läsare att föreslå 
förbättringar och nya initiativ.  
 
Vi vill också passa på att tacka medarbetare på RCC och medarbetare i cancervården för 
det stora engagemang vi möter! 
 
 
Marie Röllgårdh  Nils Conradi 
Ordförande   verksamhetschef 
RCCS styrgrupp 
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1. Mål och uppdrag 
 
De båda regionerna inom Västra sjukvårdsregionen har inrättat Regionalt cancercentrum 
väst som ett led i att uppfylla målen för god cancersjukvård och cancerforskning.  
 
Målen för cancersjukvården formulerades i ”En nationell cancerstrategi för framtiden”:  

• 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 väst är en del av arbetet med att förverkliga 
den nationella cancerstrategins mål. Visionen är ”Den goda cancersjukvården: för 
människors behov, genom människors samlade kompetens med gemensamma resurser”. 
 
Uppdraget för Regionalt cancercentrum väst är att medverka till att målen för 
cancervården uppfylls. I arbetet ingår således att: 

• Verka för likvärdig god vård för alla cancerpatienter. 
• Verka för att vårdens processer utvecklas med ett tydligt patientperspektiv. 
• Verka för att vårdens processer effektiviseras och att resurser samordnas genom 

ändamålsenlig arbetsfördelning mellan olika enheter.  
• Verka för att det finns en långsiktig plan för kompetensförsörjning och att denna 

förverkligas i resursorganisationen.  
• Bidra till att öka kunskapen om hur cancervården fungerar och möjligheterna att 

förbättra vården såväl när det gäller struktur som process. 
• Bidra till att öka kunskapen om cancersjuklighet, orsaker till cancersjukdomar och 

cancersjukdomens konsekvenser för individ och samhälle. 
• Främja förebyggande arbete. 
• Främja cancerforskning och stödja det ömsesidiga utbytet av information mellan 

klinisk verksamhet och forskning. 
 
Arbetet vid Regionalt cancercentrum väst ska bedrivas i enlighet med de tio kriterier som 
Socialdepartementet beslutat ska gälla för ett Regionalt cancercentrum väst (RCC): 
 
Patientcentrerade kriterier: 

• Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
• Vårdprocesser 
• Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
• Patientens ställning i cancervården 

 
Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning och forskning: 

• Utbildning och kompetensförsörjning 
• Kunskapsstyrning	  
• Klinisk cancerforskning och innovation 
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Kriterier för RCC:s organisation: 
• Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet 
• Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
• Nivåstrukturering - arbetsfördelning 

 
I uppdraget ingår alltså att utreda, analysera och lägga fram förslag till processer och 
arbetsfördelning för cancervården i området. Med detta avses att Regionalt 
cancercentrum väst kommer att leverera olika kunskapsunderlag såsom regionala 
riktlinjer för vårdprocesser och kvalitetsrapporter till hälso- och sjukvården samt att 
medverka vid införandet så att verksamheterna utvecklas utifrån ny kunskap och 
överenskomna mål. 
 
Region Halland ingår också i motsvarande samarbete för Södra sjukvårdsregionen (RCC 
syd). Detta ställer särskilda krav på samarbete och koordination i berednings- och 
beslutsprocesser för utveckling av cancervårdprocesserna i de båda sjukvårdsregionerna.  
 
Regionalt cancercentrum väst är ett stabsorgan med processansvar, och har inte något 
linjeansvar i förhållande till vården. Uppdraget kan endast fullgöras i samverkan med en 
rad aktörer inom vård och forskning. Detta innebär att resultatet från ett 
patientperspektiv i hög grad är beroende av förmågan och viljan till samverkan över 
professionella och organisatoriska gränser, och att alla aktörerna omfattar den 
gemensamma visionen för verksamheten. 
 
2. RCCs verksamhet:  
organisation och personal 
 
RCC stödjer utvecklingen av 29 screening- och vårdprocesser med regionala processägare 
och vårdprocessgrupper samt stödteam. Stödteamen utgörs av medarbetare vid RCC och 
sedan januari 2014 organiserade i fyra enheter:  Vårdutveckling, Registerkonstruktion/IT-
förvaltning, Registerkoordination och Statistik. Stabsfunktionerna  utgörs av ekonomi 
och kommunikation.  
 
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 (7 register) 
• Bröstcancer  
• Bukspottkörtelcancer  
• Hjärntumörer 
• Hypofystumörer 
• Lungcancer  
• Lymfom 
• Maligna hudmelanom  

• Matstrupscancer  
• Magsäckscancer  
• Njurcancer 
• Peniscancer 
• Prostatacancer  
• Seminom och Non-Seminom 
• Tjock-& Ändtarmscancer  
• Urinblåsecancer  
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Genom överenskommelser i RCC i Samverkan har RCC väst utöver lokalt och regionalt 
ansvar också det nationella samordningsansvaret för: 

• Cervixcancerprevention 
• Gyn-onkologi  

o ovarialcancer 
o corpuscancer 
o cervixcancer 
o vulva/vaginacancer 

• Huvud- och halscancer (SweHNCR) 
• Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer (SweLIV) 
• Mammografi  
• Myelom (ingår i gruppen blodcancerregister ovan) 
• Sköldkörtelcancer 
• Nationellt kvalitetsregister för transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) 

 
Sammanfattningsvis omfattas c:a 80 % av alla maligna tumörer av en registrering i 
registerspecifikt kvalitetsregister.  
	  
Regionala processägare 
Vid årskiftet var trettiotre regionala processägare knutna till RCCs arbete med 
vårdutveckling. Processägarnas huvudsakliga arbetsinriktning är att kontinuerligt 
uppdatera kunskapsläget i form av vårdprogram/riktlinjer, att följa upp vårdens resultat 
genom kvalitetsregister och stimulera till lokal verksamhetsutveckling genom dialog.  
 
Vårdutveckling  
För stöd inom detta område är fem utvecklingsledare anställda på RCC. 
Utvecklingsledarna stödjer nationellt och regionalt vårdprocessarbete. Stöd i form av 
vårdprogram, medicinska riktlinjer, processutveckling, förbättringskunskap. Sex personer 
ytterligare är knutna till särskilda aktivitetsområden: Patientens ställning, Patient- och 
Närståendemedverkan, Hälsofrämjande och förebyggande insatser, Psykosocialt stöd och 
cancerrehabilitering, Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan och Resursförbrukning i 
cancervården. En utvecklingsledare har under 2013/14 genomgått utbildningen 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 hp vid Chalmers tekniska högskola. 
 
Registerkonstruktion/IT  
I den nya konstruktörsorganisationen där utvecklingen av kvalitetsregister koncentreras 
till RCC Norr,  RCC Uppsala/Örebro och RCC Väst. Vid RCC Väst har två nya 
konstruktörer anställts, därutöver har en systemvetare anställts för att arbeta med 
förvaltning av registret för Cervixcancer prevention och överföringar till detta register 
samt med överföringar till Svenska Biobankregistret. Konstruktörsgruppen har under året 
utvecklat eller påbörjat utvecklingen av det nationella cancerregistret, 
Mammografiregistret samt ett flertal psykiatriska register för Registercentrum Väst. Dessa 
är BipoläR, BUSA, ECT, LAROS, PsykosR, SBR och Kvalitetsstjärnan. Därutöver har 
utvecklingsgruppen förvaltat de befintliga registren för RCC Väst och RCC Sydöst. 
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Registerkoordination 
Inom processen arbetar 6.67% administrativa koordinatorer. Sedvanlig leverans av 
canceranmälningar till Socialstyrelsen för år 2013 gjordes den 31 oktober 2014.  Regionen 
levererade 16 771 tumördiagnoser motsvarande en täckningsgrad på 99% av de kända 
tumörfallen i västra sjukvårdsregionen för 2013. RCC väst är fortsatt ett av de regionala 
tumörregister som gör den mest kompletta leveransen.  
 
Under året har processen för cancerregistrering fortsatt arbetat med förberedelser inför 
byte av IT-plattform och överförande av cancerregistret till INCA. Ett 
kompetensutvecklingsprojekt startade under 2014 där målet är att kartlägga processen 
idag och gemensamt ta fram förbättringsförslag.  En arbetsmanual skapas som skall ligga 
till stöd för de enskilda handläggarna.  
 
Statistik 
Bemanningen av antalet statistiker under året har varit cirka 6 tjänster. Flera av 
statistikerna har under året fördjupat sina kunskaper i statistikprogramvaran R som är 
integrerad med IT-plattformen INCA som används för kvalitetsregistren. Statistiska 
analyser och bearbetningar har utförts i följande sammanhang: 

• Nationella rapporter, underlag för epidemiologiavsnitt i nationella vårdprogram, 
kvalitetsindikatorer till SKL och Socialstyrelsen för de register där vi haft ett 
nationellt ansvar och där även gjort statistiska sammanställningar direkt 
användbara (online i INCA) för verksamheterna vid de enskilda klinikerna i hela 
landet.  

• Via databearbetningar i INCA skapat verktyg som kan vara till hjälp i samband 
med inrapportering och monitorering av nya registerdata.  

• Sammanställt statistik som arbetsmaterial och/eller beslutsunderlag inför 
nationella registerstyrgruppers möten 

• Deltagit i utveckling av nya mer professionella, enhetliga och användar-anpassade 
sätt att presentera registerdata 

• Statistik till manuskript och posters till vetenskapliga publikationer för 
myelomregistret och Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer.  

• Cancerstatistik Västra Götalandsregionens verksamhetsstatistik. 
• Regional cancerstatistik från regionala cancerregistret kvalitetsregistren enligt 

förfrågningar som inkommit från främst forskare och sjukvårdspersonal. 
• Uppläggning av mallar för datauttag och rapporter i INCA för återrapportering av 

inrapporterade data. 
• Regional cancerstatistik för regionsmöten och stöd för de regionala processägarna. 
• Medverkan i vetenskapliga publikationer baserade på cancer- och 

kvalitetsregisterdata. 
• Medverkan och stöd med statistiska analyser i samband med flera 

doktorsavhandlingar. 
 

Några av statistikerna har medverkat vid utbildningstillfällen för forskarstuderande. 
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Kommunikation 
• Nyhetsbrev: Regionalt cancercentrum väst ger ut sju olika nyhetsbrev, varav fem 

är regionala och två nationella. De regionala breven rör palliativ vård, cervix-
cancerprevention, blodcancer och övergripande nyheter från RCC Väst. 
Dessutom ges ett nyhetsbrev ut i samband med cellprovsveckan. De två nationella 
breven görs på uppdrag av de nationella kvalitetsregistren för gynekologisk cancer, 
samt lever- och gallvägscancer (SWELIV). Under året skickades totalt 15 brev ut. 
Antalet prenumeranter var cirka 3 200, en ökning med 600 personer jämfört med 
föregående år. Öppningsfrekvensen var i snitt 36 procent för övergripande brev 
och 41 procent för ämnesspecifika brev, en något lägre siffra jämfört med 2013. 
 

• Webbplats: 83 nyheter publicerades under året, en ökning med nästan 20 procent 
jämfört med föregående år. Antalet besök uppgick till drygt 70 000, var 44 000 
unika besökare. Detta är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. 
Besökarna tittade i snitt på tre sidor under drygt två minuter, vilket ligger i linje 
med föregående års siffror. Efter startsidan var patientprocesser den mest besökta 
sidan. Nästan 70 procent kom till webbsidan via Google, en stor ökning jämfört 
med förra året, vilket visar på behovet av att arbeta med sökoptimering.   
 

• Ny nationell webbplats: Arbetet med den nya nationella webbplatsen fortsatte 
och kommer att avslutas under 2015.  

 

• Nulägesanalys: Under hösten genomfördes en nulägesanalys av RCC Västs 
interna och externa kommunikation. Nuvarande webbplats analyserades, liksom 
tryckt material. Dessutom skickades enkäter ut till kanslipersonal, regionala 
processägare och externa målgrupper, till exempel politiker, verksamhetschefer, 
tjänstemän, regionala omvårdnadsgrupper, prenumeranter på nyhetsbrev och 
medarbetare inom cancervården. Resultatet kommer att presenteras i en rapport i 
början av 2015 och ligga till grund för en ny kommunikationsstrategi för 
verksamheten, både vad gäller intern och extern kommunikation.  

 

• ”Jag är mer än bara cancer”: En film och ett nytt arbetsmaterial togs fram inom 
ramen för projektet Livshändelsen att få cancer mitt i livet, som ska användas för 
att arbeta med bemötandefrågor i olika verksamheter som möter cancerberörda. 
Materialet har fått ett positivt mottagande och har bland annat används på 
används på många av Försäkringskassans kontor i Västra Götalandsregionen.   

 

• Lathund om brytpunktssamtal: En checklista i fickformat togs fram, 
tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Äldresatsningen i LGS-
området. Lathunden fick stor spridning, även nationellt. 6 000 exemplar skickades 
ut under 2014 och efterfrågan är fortsatt stor.  

 

• Teamet runt cancerpatienten: En regional dialogdag om teamarbete 
arrangerades för bland annat kontaktsjuksköterskor, kuratorer, dietister och 
sjukgymnaster. I samband med det togs en broschyr fram, som innehåller 
information om kontaktsjuksköterskan i cancervården, Individuell vårdplan, aktiva 
överlämningar och cancerrehabilitering. Broschyren har fått nationell spridning 
och kommer att användas även på andra RCC.  
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3. Patientcentrerade kriterier 
 
3.1 Förebyggande insatser och tidig upptäckt  
av cancer  
 
Hälsofrämjande och förebyggande insatser 

• Under våren genomfördes pilotprojektet Sunda solvanor vid fyra 
barnavårdscentraler. Alla föräldrar och barn som besökte BVC i april och maj fick 
ett hälsosamtal om sunda solvanor. I samband med samtalet delades en 
kylskåpsmagnet ut. Under hösten har förberedelser gjorts för att metoden ska 
implementeras vid samtliga BVC i Västra Götalandsregionen och Regio Halland. 

• Ett samarbete har initierats med Arla för spridning av budskapet om Sunda 
solvanor via paneler på mjölkpaketen under vår/sommar 2015. En hemsida på 
1177 vårdguiden kommer byggas upp i anslutning till projektet. 

• En kartläggning av arbetet med levnadsvanor på sjukhusen har sammanställts 
• Avsnittet Hälsofrämjande cancervård har utvecklats i Cancervårdsprogrammet. 

Avsnittet innehåller textstycken om fysisk aktivitet, tobak och alkohol.  
• Föreläsning om hälsofrämjande cancervård på utbildning för 

kontaktsjuksköterskor. 
• Ett tobaksnätverk ”tobak och unga” har bildats och utarbetat en plan för att 

stödja gymnasieskolor gällande tobaksprevention. Ett erbjudande går ut till 
gymnasieskolor med yrkesprogram under 2015. 

• I samverkan med Hälsoteket i Angered genomfördes en föreläsningen om D-
vitamin. Genom diskussioner med vårdgivare i nordöstra Göteborg har en folder 
tagits fram. Foldern förmedlar med hjälp av bilder var man hittar D-vitamin (sol, 
tillskott och livsmedel).    

• Nationella arbetsgruppen för prevention har under året gjort följande: 
o Stöd till vårdprogramgrupperna för att föra in preventionsdimensionen i 

nationella vårdprogram. En generisk text är framtagen. Texten är godkänd 
och beslutad av RCC Samverkan i oktober 2014. 

o En handlingsplan gällande RCCs hållning i frågan om Rökfritt Sverige är 
framtagen och beslutad av RCC Samverkan i september 2014.  

o Arrangemang av frukostseminarium 1 okt 2014 med Nicola Roxon (f d 
hälsominister i Australien) om deras arbete med neutrala cigarettpaket och 
strider med tobaksbolagen. 

o Arbetat fram en text för beskrivning av RCCs preventiva uppdrag och roll. 
Denna uppdragsbeskrivning behövs för att tydliggöra hur RCC ska förhålla 
sig till de andra aktörer som finns i folkhälsoområdet.  

o Utarbetat en grund för hur en cancerpreventionsplan bör se ut baserat på 
cancerstrategins kriterium. Denna grund behövs för att tydliggöra vilka 
delar som bör finnas med i en plan kring cancerprevention.  
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Cervixcancerprevention 
• Två regionala vårdprogram: Gynekologisk cellprovskontroll och Cervixdysplasi 

har fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören.  
• Cellprovsveckan genomfördes maj 2014. Som uppmärksamhetssymbol och 

medialt blickfång turnerade cellprovsbussen, men detta kombinerades med en rad 
lokala aktiviteter.  

• RCC har samarbetat med Hälso och sjukvårdskanslierna dels inför dessas 
prioriteringar där ökad täckning i cervixscreening har fått högsta priogrupp utifrån 
evidens, kostnadseffektivitet och patientnytta och dels i lokalt arbete kring 
struktureringen av dysplasivård i Göteborgsområdet 

• En huvuduppgift för RPÄ under året har varit arbetet med av det nya nationella 
screeningprogrammet. Vid Socialstyrelsen på uppdrag inklusive SBU:s 
referensgrupp, i gruppen för kvalitetsindikatorer samt i den nationella 
sakkunniggruppen, det senare i egenskap av ordförande.  

• RPÄ har lett det arbetet i Nationella Arbetsgruppen för cervixcancerprevention 
inom RCC i samverkan.  Arbetet här har varit inriktat på att utveckla ett regionalt 
samordningsarbete i landet, upprätta nationella kvalitetssystem, införa nationellt 
förankrad cytologremiss knuten till kvalitetssystemen, förbättra täckningsgrad, 
sammanställa, ge ut och följa upp en nationellt förankrad aktionsplan för 
förbättring av cervixcancerprevention samt andra evidensbaserade policies som 
stöd för verksamheterna.  

• Den nationella expertgruppen också knuten till kvalitetsinstitutet Equalis har haft 
två möten under året under ledning av RPÄ som är ordförande. BS har också 
deltagit som expert i det arbete som genomförts under året med upphandling av 
HPV-vacciner inom ramen för nationella barnvaccinationsprogrammet. 

• Ett stort arbete har under året lagts ned på vidareutveckling av Cytburken, numera 
Processregistret i nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention. Med en 
fortsatt spridning över landet har kraven varit stora på olika typer av anpassning 
av programmavara och strukturer. F.n. ingår VGR, Stockholm, Halland, Gotland 
och Jönköpings län i Cytburken och därmed 45% av landets kvinnor. Kalmar län 
beräknas vara i drift inom kort och flera andra landsting har skrivit avtal om 
dockning till registret. Processregistret ingår som ett delregister i det nationella 
kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx). RPÄ ingår i registrets 
styrgrupp och registret har givit ut en omfattande årsrapport. 

• Ett antal föreläsningar har genomförts i olika sammanhang under året: 
o Utbildning för regionens gynekologer (Core Curriculum)  
o Länsutbildning för barnmorskor i Halland och Värmland  
o Nationellt möte BBMRI  
o Läkarutbildningen Sahlgrenska Akademin 
o Kliniska forskarskolan Sahlgrenska Akademin  
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o Barnmorkeutbildningen SA  
o Gyncancerdagen  
o Regional registerkonferens   
o Styrelsen för beställd primärvård  
o Enheten för sexuell hälsa, Folkhälsomyndigheten  
o Regionalt möte Sydöstra regionens samlade styrgrupper  
o SK-kurs Karolinska Institutet  
o Svenska Sällskapet för Dermatovenerologi, SFOG-veckan 
o Nationellt möte för landstingens samordningsbarnmorskor 
o Göteborgs Barmorskesällskap 
o Gynekologmottagningen Fröja, Stenungsund  
o Barnmorskemottagningarna Frölunda torg och Munkebäcks torg 
o Svenska för invandrare (SFI), Mölndal 

• Forsknings- och innovationsarbete som leds från enheten har inkluderat:  
o En randomiserad studie kring betydelsen av avgift i cervixscreening för 

deltagande i gynekologisk cellprovstagning (Screen fee) har avslutats. 
Studien har drivits från RCC Väst och presenterades vid SFOG-veckan 
och har också varit ett ST-arbete i registerforskning som bedömts och 
understötts av Nationella kvalitetsregister. 

o En kohortstudie om långtidsrisker för kvinnor med CIN3 publicerades i 
BMJ i januari med stor uppmärksamhet i nationella media. 

o Två arbeten i den randomiserade kontrollerade studien RÖDROCK 
(RACOMIP) publicerades i maj (International Journal of Cancer) resp 
november 2014 (Scandinavian Journal of Public Health) 

o En studie om uppföljning av patienter som behandlats för dysplasi inom 
regionen och remitterats till den s.k. kontrollfilen drevs under hösten. 
Studien kommer att presenteras vid regionala styrgruppsmötet 11 dec och 
är ett examensarbete av medicine studerande. 

o En ledare (editorial) i BMJ om risker med dysplasibehandling publicerades 
i november 2014. 

o En stor nationell studie om socioekonomiska faktorers betydelse för 
deltagande i cervixscreening har utförts i samarbete med Karolinska 
institutet och är snart färdig för inskickande 

o Gudrun Broberg disputerade 10 okt med avhandlingen Non-attandees 
need attention – Determinants and interventions affecting participation in 
cervical cancer screening. 
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Mammografisk hälsokontroll 
• Dialogturné till alla mammografiavdelningar i regionen och regionala möten för 

personer som arbetar med bröstdiagnostik för diskussion kring aktuella frågor har 
genomförts..  

• RPÄ har deltagit i möten med Nationella arbetsgruppen för mammografi och 
stödteamet har regelbundna arbetsutskottsmöten. 

• Ett nationellt nätverk för samarbete kring intervallcancer inom mammografin har 
skapats. 

• Olika aktörer inom regionen har fått hjälp med att få fram statistik om 
mammografi-verksamheterna. 

• En förstudie angående gemensamt kallelsesystem till mammografiscreening har 
startat. 

• Arbete kring kallelser/svarsbrev inom mammografiscreeningen pågår. 
• Arbete under året har inneburit att alla mammografiavdelningar nu använder 

samma undersökningskoder vilket är viktigt för att verksamheterna ska kunna 
jämföras och för att kvalitetsregistret ska fungera.  

• Kvalitetsregister för mammografi färdigbyggt. Arbete med hur dataöverföring ska 
gå till pågår. 

• Deltagandegrad i screeningen har ökat i regionen, ökningen är störst i Göteborg, 
vilket är glädjande eftersom deltagandet där tidigare varit relativt lågt. 

• Kvinnor kan nu boka om sig fritt inom hela regionen för sin screening. 
• Bilder från andra mammografiavdelningar i regionen, som lagras i BFR kan nu 

lättare plockas fram och användas för jämförelse om patienten söker på en ny 
mammografiavdelning, vilket leder till säkrare diagnostik.  

• Ett projekt med strukturerat arbete med bildkvaliteten har påbörjats i NU-
sjukvården. SU är på gång att starta med liknande arbete. Förbättrad bildkvalitet 
leder till säkrare diagnostik. 

• Ett projekt för att se om stråldoserna inom mammografin kan minskas har också 
påbörjats inom NU-sjukvården. 

 
 
Kolorektalcancerscreening 

• I maj i år startades SCREESCO studien i VG-regionen och Halland. Den 
planerade starten fick flyttas fram från februari pga. en del tekniska och 
infrastrukturella problem som låg helt på central nivå. Det kommer fram till årets 
slut har genomförts rund 300-350 koloskopier i regionen, vilket ligger exakt i 
planen vad gäller den beräknade produktionen för ett halvt år i Screesco. 

• Screeningskontaktsjuksköterskafunktionen har utvecklats i analogi till den 
väldefinierade kontaktsköterska som finns i cancervårdsprocesser. Resultat av 
detta arbete är att det nu finns en namngiven screeningskontaktsjuksköterska som 
nås via telefon och mail på samtliga screeningscentra och som ta hand om alla 
personer som erbjuds deltagning i Screesco.  

• Den regionala arbetsgruppen som leds från HSA har fortsatt jobbat kring 
utvecklingen av koloskopiverksamheten i regionen under året. Det finns ett antal 
punkter som påverkar verksamheten vad gäller Screesco avsevärd: 
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o Journalföringssystem för alla endoskopienheter i regionen: Ärendet har 
förts vidare till VGR-IT där man sedan några månader undersöker 
möjligheterna att utvecklar ett eget system som motsvarar 
endoskopienheternas behov och som är integrerat i Melior. Detta kommer 
dock tyvärr att fördröjer den redan 2,5 åriga handläggningstiden i med 
ytterligare obestämt tid. Vi behöver snarast ett journalföringssystem där vi 
kan följa volymerna, kvaliteten och indikationen till koloskopierna och 
således kunna följa upp resultaten av strukturåtgärderna. 

o Kompetensförsöjning av endoskopister i form av endoskoperande SSK 
och läkare: En plan för implementering är under utarbetning såväl 
regionalt men även samtidig nationellt. Förhoppningsvis kan en 
utbildningsplan utarbetas och igångsättas under kommande året. 

o Regiongemensamma indikationer till koloskopi har utarbetats och är 
förankrade i berörda sektorsråd. Omsättning i den kliniska verksamheten 
varierar dock stark och det bör kontrolleras om det efterlevs. 

o För att kunna säkerställa en fundamental stadig utveckling av 
endoskopiverksamheten på en nivå som motsvarar europeiska 
kvalitetsbeskrivningar så bör vi i regionen fortsätter att öka produktionen 
till det europeiska snittet på 1,4 koloskopier /100 invånare ( Danmark: 
1,42, Holland: 1,4, Tyskland 1,44, Stockholm 1,8) 

Surveillance av Barrett’s esofagus 
• En mottagning för surveillance av Barrett’s esofagus finns vid endoskopienheten 

SU-Sahlgrenska. Prevalensen för Barrett’s esofagus beräknas till cirka 80000 i 
Västra Götaland och tillståndet upptäcks accidentellt vid gastroskopi. Dessa utgör 
en riskgrupp för att utveckla cancer i gastroesofageala övergången. Genom att 
identifiera den subgrupp av individer med Barrett som löper särskild risk för 
cancerutveckling kan tidigt insatt endoskopisk behandling (EMR/ESD) medföra 
att tumörsjukdom förhindras. En mottagning för detta finns vid SU-Sahlgrenska 
men kommer att behöva utvecklas resursmässigt avseende ffa behandlingsdelen. 
Behandlingsverksamheten vid SU är ledande i Sverige.	  

• Forskning pågår, ett avhandlingsprojekt är pågående.	  
• Ytterligare kompetensutveckling och kvalitetsförbättring inom regionen kommer 

att behöva ske under de närmaste åren för att fånga upp fler patienter.	  

 
Tidig upptäckt 

• Regional medicinsk riktlinje om ”Välgrundad misstanke om cancer hos vuxna” 
utarbetad av Regionala processgruppen för ”Tidig upptäckt av cancer” i 
samverkan med sektorsråden i allmänmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi 
och urologi samt regionala processägare för berörda diagnoser har fastställts av 
hälso- och sjukvårdsdirektören, VGR och godkänts i Samverkansnämnden. 

• Processägaren har medverkat i arbetet med två av fem pilotprojekt avseende 
Standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer och akut myeloisk leukemi. 
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• Medlem i referensgruppen för processerna CUP (okänd primärtumör) och 
cancervårdprocessen. Arbetat med min vårdplan och regional medicinsk riktlinje 
för cancervårdprocessen. 

• En utbildningsfilm om ”Tidig upptäckt” för patientföreträdare med uppdrag inom 
RCC, har färdigställts på uppdrag från Regionala cancercentrum i samverkan och 
SKL. Filmen finns att se på www.cancercentrum.se eller direkt på 
www.youtube.com.  

• Föreläsning för läkare med utländsk läkarexamen som ska få svensk läkarexamen 
har givits på Institutionen för medicin, Göteborgs universitet med ämnet Tidig 
upptäckt av cancer ur ett primärvårdperspektiv. I samband med detta delades 
RCC västs lathund ”Alarmsymtom och allmänna symtom som kan signalera 
cancer” ut. 

• Arbetet med tidig upptäckt har beskrivits vid en videokonferens med RCC sydösts 
styrgrupp i syfte att inspirera till deras eget arbete. 

• Arbetet med Tidig upptäckt har presenterats med en föreläsning för patient-och 
närståenderepresentanter under en utbildningseftermiddag på RCCväst. 
Processägaren har också föreläst om det aktuella kunskapsläget inom ämnet på 
utbildningen för kontaktsjuksköterskor. 

• Forskningsaspekten är central inom området och har inkluderat: 
o Forskningsprojektet ”Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och 

allmänna symtom i primärvården” där datainsamling och databearbetning 
pågår. 

o Studiebesök hos professor W. Hamilton, University of Exeter, 
Storbritannien, som är en världsauktoritet inom forskningen om tidiga 
cancersymtom hos primärvårdspatienter och som även utvecklat ett 
riskbedömningsinstrument för allmänläkare som redan används kliniskt. 

o Deltagande vid CA-PRI-konferens (The Cancer and Primary Care 
Research International Network) i Winnipeg, Kanada, internationellt 
nätverk för forskare inom cancerforskning i primärvården.  

o Processägaren har genomgått forskarskolan ”Klinisk forskning med klinisk 
epidemiologisk metodik” 30 hp, Sahlgrenska akademin med examineration 
februari 2014. 
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3.2 Effektivisering av vårdprocesser och uppföljning 
av cancervårdens kvalitet (kriterium 5.1) 
 
Barncancer 
Lokalt har bristen på lokaler och personal dominerat arbetet det senaste året. Arbetet 
med planeringen för det nya barnsjukhuset har fortskridit, tyvärr utan att 
Barncancercentrum få fler platser än idag (16 platser). En analys har gjorts av oberoende 
konsult, där man kommit fram till att minst 20 vårdplatser skulle behövs för att kunna 
bedriva en god framtida vård.  Vi har dels ett ökat antal patienter, ca 100 nyinsjuknade 
per år jämfört med tidigare ca 80 per år. Behandlingen är dessutom betydligt intensivare. 
En analys har visat att patienter med akut lymfatisk leukemi har dubbelt så många 
vårddagar inneliggande på sjukhus i det nuvarande behandlingsprotokollet (NOPHO 
ALL-2008) jämfört med det föregående (NOPHO ALL 2000). Resultatet av den 
intensifierade behandlingen är dock att risken för recidiv har reducerats.  

• Arbete med Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer  har 
påbörjats under 2014.  

• Resultaten vid Barncancercentrum i Göteborg ligger i nivå med riket. Alla 
patienter registreras i Svenska Barncancerregistret. Vårdgarantin har hållits. 

• Dialogmöten på länssjukhusen med Uppföljningsmottagningen har framför allt 
gällt överföring från barn till vuxenvård, med information till de specialiteter från 
vuxensidan som är inblandade.  

• Två regiondagar har genomförts. Den första ägnades helt åt fertilitetsbevarande 
åtgärder, med presentation av de kommande nationella rekommendationerna, den 
genomförda HTA-analysen och ett lokalt PM för pojkar. Vid den andra 
regiondagen ägnades förutom undervisning kring benign hematologi och 
läkemedelsinteraktioner, även åt diskussion kring den genomförda kartläggningen 
av kompetensbehov inom Barncancercentrums upptagningsområde.  

• 160 vuxna patienter har nu besökt Uppföljningsmottagningen och fått en 
sammanfattning av sin behandling. I en utvärderande enkät bland de som besökt 
mottagningen svarade 76 % att de fått information som var ny för dem under 
besöket och 65% remitterades för någon typ av åtgärd såsom t.ex. undersökning 
av hjärtmuskelfunktion,  mammografi, fertilitetsbevarande åtgärd eller 
psykosocialt stöd. 95 % var nöjda eller mycket nöjda med besöket.  

• Under våren 2014 var Uppföljningsmottagningen värd för ett studiebesök från 
Island, där man planerar starta liknande verksamhet. Dessutom genomfördes 
välbesökt turnébesök på Karlstads sjukhus.  

• Uppföljningsmottagningen deltog den 27 mars i ett dialogmöte med temat ”Hur 
kan vi få barn och ungdomar att må bättre” med deltagare från sjukvård och 
kommun samt politiker.   

• Uppföljningsmottagningen har också deltagit i två internationella konferenser med 
posterpresentationer. En kartläggning av de biverkningar som upptäckts på 
uppföljningsmottagningen utförs som ett ST-läkararbete. 

• Fler patienter får nu en sammanfattning av sin behandling i samband med 18-
årsdagen. Sammanfattningen innehåller alla fakta om den behandling som givits 
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inklusive kumulativa doser av cytostatika, datum och typ av kirurgi, samt 
strålbehandling inklusive doser, riskorgan. Sammanfattningen avslutas med en 
organbaserad genomgång av de befintliga biverkningarna och eventuella framtida 
risker, samt rekommendationer om hur uppföljning ska ske. 

• Hittills har fyra möten genomförts inom arbetet med RMR för vuxna med 
förvärvad hjärnskada. Arbetet planeras vara klart i februari 2015. 

• Under våren genomfördes flera möten med representanter från 
Regionhabiliteringen Göteborg, de olika Habiliteringsenheterna i regionen och 
Barncancercentrum, där en ansökan för att få skriva RMR för barn med förvärvad 
hjärnskada sammanställdes. Svaret blev att till detta omfattande arbete är det mer 
lämpligt att arbeta med patientprocess, under vilken flera RMR kan behöva 
utformas. Definitivt beslut angående detta förväntas i januari 2015.  

• Kompetensförsörjningsfrågan parallellt har varit uppe till diskussion på flera plan; 
nationellt i Barnläkarföreningen och i media, samt regionalt och lokalt på 
Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus. Ett konkret resultat av den 
inventering som utfördes inom RCCs regi, var att det efter redovisningen av 
kompetensbehov på regiondagen i oktober, anmäldes fler läkare och 
sjuksköterskor från länssjukhusen till de nu startande nationella utbildningarna i 
barnonkologi.  

• Inom barncancervården har vi sedan många år ett väl fungerande system med 
konsultsjuksköterskor som har regelbunden kontakt med familjerna och hjälper 
till med information till dagis och skola, samt har kontakt med hemsjukvård. De 
samarbetar tätt med läkare, övriga sjuksköterskor, kuratorer, psykolog, lekterapeut 
och syskonstödjare. En erfaren barnsjuksköterska på varje länssjukhus samarbetar 
med konsultsjuksköterskorna och utför ibland t.ex. skolbesök lokalt. Det är ännu 
inte klart hur vi ska utveckla kontaktsjuksköterskerollen i detta. 
Konsultsjuksköterskorna finansieras helt av Barncancerfonden.  

• Barncancercentrum har sedan många år en individuell vårdplan i det att patient 
och familjen får ”Min egen pärm” som innehåller bland annat behandlingsschema, 
skriftlig information om de cytostatika som kommer att användas, namn och 
telefonnummer till avdelning, dagvård, konsultsjuksköterskor, kuratorer och 
psykolog.   

• Alla familjer med cancersjuka barn får erbjudande om kuratorskontakt på 
Barncancercentrum och/el på länssjukhuset. I stort sett alla har kuratorskontakt. 
Många barn och/el föräldrar har även psykologkontakt. Tillgången på psykolog 
har varierat något över tid och generellt kan sägas att mer psykologtid att erbjuda 
familjerna vore önskvärt. Många ungdomar vittnar också om behov av 
psykosocialt stöd efter avslutad behandling, något som inte alltid kan erbjudas.  

• Barncancercentrum har sedan många år ett väletablerat samarbete med 
Barncancerfonden Väst, där patienters och föräldrars åsikter tas tillvara. 

• Uppföljningsmottagning för Unga Vuxna har en patientrepresentanter, som var 
aktiva i samband med starten och som kommer att tillfrågas i samband med 
utvärderingen av verksamheten under 2015. 

• Patientmedverkan inom det nationella vårdprogrammet är etablerad med totalt 
fyra tidigare barncancerpatienter.  
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• Inom barncancervården finns ett sedan lång tid tillbaka etablerat samarbete mellan 
Barncancercentrum och länssjukhusen, vad gäller vården av patienterna. Inga 
förändringar har skett det senaste året.  

• Samarbetet med länssjukhusens vuxenkliniker och primärvård håller på att 
upparbetas vad gäller uppföljning av vuxna efter cancer i barndomen.  

• Sedan länge finns etablerad en multidisciplinär terapikonferens en gång per månad 
vid Barncancercentrum Göteborg. Tyvärr saknas dock möjlighet till uppkoppling 
mot de andra sjukhusen i regionen, vilket är en stor brist.  

• Uppföljningsmottagningen har ingen multidisciplinär patientkonferens men 
kontakter inom onkologi, hematologi, endokrinologi och reproduktion finns. 
Kontakt med kardiologkliniken SU/Sahlgrenska har precis etablerats. 
Förhoppningen är att i framtiden, precis som i t.ex. Storbritannien kunna erbjuda 
de patienter som behöver, ett besök där flera discipliner deltar.  

• Forskning och innovation inkluderar 
o Samtliga patienter som diagnostiseras på Barncancercentrum ingår i någon 

slags behandlingsstudie, ofta nordiska men även europeiska studier. Till 
exempel ingår samtliga barn och ungdomar (samt nu även vuxna upp till 45 
åå) med akut lymfatisk leukemi i den Nordiska ALL-studien (NOPHO-
ALL 2008).  

o Pågående enkätstudie av tonåringar och unga vuxna angående upplevelse 
av vården på barn respektive vuxenklinik.  

o Följande projekt pågår/planeras utgående från Uppföljningsmottagningen 
för unga vuxna i samarbete med sjukhusen i upptagningsområdet: 

§ fertilitet hos kvinnor efter barncancerbehandling bland annat med 
långtidsuppföljning av AMH-värden hos kvinnor, samt uppföljning 
efter oocytvitrifiering. 

§ biverkningar hos vuxna efter hjärntumörbehandling i barndomen 
planeras. 

§ biverkningar efter strålbehandling mot tumörer i huvud-
halsregionen hos barn ska precis påbörjas.  

	  
Bröstcancer 

• Medverkat i framtagande av regionuppdrag utifrån nationella riktlinjer med 
tilldelning av ekonomiska resurser för implementering på respektive bröstenhet. 

• Deltagande i framtagandet av det nya nationella vårdprogrammet, inkl möten i 
svenska bröstcancergruppen, med ett nytt nationellt vårdprogram. 

• Arbete med uppdatering av regionalt vårdprogram för både behandling och 
diagnostik av bröstcancer. Utarbetande av kortversion (lathund) samt regional 
medicinsk riktlinje. 

• Arbete kring uppstarten av ett nationellt nätverk för samarbete kring 
intervallcancer inom mammografin. 

• Utredning kring kompetensförsörjning inom bröstcancervården. 
• Dialogturnén har lett till att varje enhet haft möjlighet att studera sina egna data 

från INCA registret som ett underlag för fortsatt förbättringsarbete. 
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• Regionala möten vilket underlättar harmonisering och jämställd handläggning av 
patienter i regionen,  

• Arbetet kring INCA har lett till en ökad inrapportering av ffa 
adjuvantbehandlingsblanketten, men även uppföljningsblanketten. Nationell 
pågående diskussion om införande av PROM/PREM i INCA registret. 

• Sjukhusledningen har godkänt bildandet av ett Bröstcentrum på SU/Sahlgrenska 
med start 2015 som kommer fokusera på ökad kvalitet och utveckling. Projektet 
har tagit hänsyn till patientperspektivet ur ett värdebaserad vård perspektiv och 
genomsyrat projektet. 

• Patientrepresentanter har medverkat i våra regionala möten samt i arbetet med 
Bröstcentrum Sahlgrenska. Diskussion pågår om adjungering av 
patientrepresentant till vårdprogramgruppen.  

• Pre och postoperativa multidisciplinära terapikonferenser sker på alla sjukhus. 
Tidigare har brister funnits avseende vissa specialiteter för att helt uppfylla 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer, nu har dock resurser för erhållits och målet är 
att alla konferenser kommer att ha komplett närvaro av alla nödvändiga 
specialiteter under 2015.  

• Kontaktsjuksköterskefunktionen har prioriterats på alla enheter och införts inom 
befintliga ramar. Ytterligare resurser för att stärka möjligheten till en mer 
utvecklad kontaktsjuksköterskefunktion har tillskapats i samband med de nya 
nationella riktlinjerna. 

• Individuell vårdplan har utarbetats regionalt inom ramen för Rosa boken för 
patienter med tidig bröstcancer. För patienter med metastatisk sjukdom planeras 
att införa skriftlig vårdplan i enlighet med pågående arbete via 
Cancervårdprocessen. 

• Ny plan för uppföljning av kvinnor med tidig bröstcancer efter operation har 
genomförts.  

• På SU har det genomförts en studie om bröstdiagnostik vid mastalgi, som 
resulterade i en D-uppsats.  

• Utvecklingsarbete på Sahlgrenska inom ramen för värdebaserad vård och med 
anknuten forskning till vårdepisodsbaserad ersättning inom SVEUS-projektet.  

• Via INCA pågår ett nationellt projekt för prognosbedömning av små 
brösttumörer.  

• Två avhandlingsarbeten pågår där underlag till studierna delvis hämtas från INCA 
registret.  

 
CNS-tumörer (primära intrakraniella och intraspinala-tumörer) 

• Regionala processgruppsmöten vid sammanlagt 4 heldagar under året. 
• Kompetensförsörjningsanalys har genomförts, bristsituation inom många 

områden/kompetenser; bla onkologer, neurologer, neuroradiologer, 
onkologisjuksköterskor, MR-sjuksköterskor, BMA morfologi (patologi), 
sjukhusfysiker och ingenjörer på strålbehandlingen. 

• Deltagit i nationella möten om kvalitetsregistret.  



	  

	   20	  

• Deltar i styrgrupp och skrivarbete för kommande nationellt vårdprogram för 
gliom. 

• Föreläst samt samtalat med patientföreningen vid ett av deras föreningsmöten 
• Processgruppens arbete med ledtiden op-datum till start av strålbehandling under 

2013 har lett till förbättrad rutin med förbokad onkologtid till de pat som opereras 
för högmalign tumör. Rutinen infördes i klinisk praxis i november 2013. Initialt 
fanns en del praktiska/logistiska problem som successivt har minskat.  

• Uppföljning och fokus på kontaktsjuksköterskefunktionen, som nu är införd på 
de flesta sjukhus i regionen där patienter med CNS-tumör vårdas. Under 2014 har 
ett nätverk för kontaktssk inom CNS-tumör-området startats i RCC:s regi. 

• 2013 tog processgruppen tillsammans med patientföreningens företrädare fram en 
patientpärm med informationsmaterial som kan skräddarsys utifrån patientens 
diagnos och aktuella situation/behov. Materialet har vidareutvecklats med tillägg 
av flera nya relevanta informationsdelar under 2014.  

• Processgruppen framhåller vikt av kuratorskontakt både i aktuella vårdprogram 
och i möten och annan kommunikation. Kuratorsrepresentant finns med i 
processgruppen. 

• Processgruppen driver att fysioterapeut/arbetsterapeut skall ingå i kontaktteam 
för tumörpatienter vid de sjukhus i regionen där patientgruppen vårdas, samt 
förordar ett ökat antal vårdplatser för neurologisk slutenvårdsrehabilitering där pat 
med neurologiska symtom pga tumör eller tumöroperation skall vara självklar del 
av målgruppen 

• Ett omfattande forskningsprojekt (dock inte kopplat till processarbetet) om 
högmaligna astrocytom drivs av neurokirurg Bertil Rydenhag SU/Sahlgrenska 
inom vilket både medicinska resultat och omvårdnadsaspekter följs upp.	  	  

 
Huvud- och halscancer  

• Arbete med Nationellt vårdprogram för Huvud- och halscancer. Utkast för andra 
remissrundan skickas ut under Q1 -15. 

• Huvud- och halscancerprocessen ingick som pilotprocess för projektet 
”Standardiserat vårdförlopp” där RCC i samverkan och Socialdepartementet är 
uppdragsgivare. Förslaget presenteras för uppdragsgivaren i början av januari 
tillsamman med de fyra övriga deltagande processerna. 

• Nationella vårdprogramsmöten har samordnats med styrgruppens möte för 
Svenskt kvalitetsregister för huvud och halscancer (SweHNCR). Registret hade i 
oktober ett välbesökt och uppskattat nationellt inrapportörsmöte i Stockholm (c:a 
50 deltagare).  

• Regionala vårdproprocessgruppen har haft ett möte i början på juni. Nytt möte är 
inplanerat till 30 januari 2015. 

• Dialogmöten har genomfört med alla aktuella kliniker. Vi har presenterat ledtider, 
från remissankomst till behandlingsbeslut, nationellt, regional och per klinik samt 
ledtider från behandlingsbeslut till behandlingsstart uppdelat på kirurgi respektive 
onkologi som första behandling.  

• Ledtiden från remissankomst till behandlingsbeslut är 28 dagar i median vilket är 
en förbättring med en vecka jämfört med de föregående åren.  
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• Det finns ett behov att kartlägga situation för vårdavdelningarna i detalj och detta 
kommer att prioritera under 2015. 

• Kostnad per patient relaterad till diagnos, stadium samt del i vårdprocessen har 
tagits fram. Djupanalys har vi ännu inte genomfört. 

• Deltagit som inbjudna föreläsare vid regiondag med HH-onkologi som tema för 
all personal på ÖNH-klinikerna i sjukvårdsregionen med cirka 150 deltagare 
organiserat av sektorsrådet för ÖNH-sjukdomar.  

• Förberedande arbete har genomförts för att skapa ett nätverk för 
kontaktsjuksköterskor. 

• På de utredande klinikerna har vårdprocessen förbättrats på följande punkter: 
o Kontaktsjuksköterska har införts men är inte i full funktion på alla enheter.  
o Speciell CV- mottagning med reserverade tider för patienter med 

cancermisstanke. 
o Förbokade tider eller snabbt tillgång till MR och CT finns på alla 

sjukhusen. 
o Ansvarig läkare för den lokala HH-cancerprocessen finns nu på alla 

enheter. 
o Tumörteam som är definierat och träffas regelbundet. 
o Onkologirond en gång per vecka där patienter som är under utredning eller 

som ligger inne för eftervård diskuteras gemensamt med kurator, dietist, 
logoped, tandhygienist, smärtsköterska m.fl. 

• Patientföreträdare finns utsedda och deltar regelbundet i möten på regional och 
nationell nivå. Patientrepresentanter är också med i arbetet att ta fram regional 
riktlinje. 

• Forskningen sker huvudsakligen nationellt med kvalitetsregistret (SweHNCR) som 
bas eftersom patientgruppen är liten och innefattar många små grupper. Flera 
studier pågår och planeras. 

• Inom regionen pågår följande 
o Nationell enkätstudien av livskvaliteten efter behandling av orofaryngeal 

cancer har nu 644 besvarade patientenkäter. Inrapporteringen har avslutats 
och den skall nu utvärderas. Ansvarig Eva Hammerlid. 

o Regional studie avseende kostnad per patient med HH-cancer. Kostnaden 
relateras till diagnos, stadium samt för olika faser i vårdprocessen. 
Djupanalys skall genomföras. Ansvarig Martin Beran och Per Sjöli. 

	  
Lungcancer 

• Fortsatt fokus under året har varit färdigställande av det nationella 
vårdprogrammet.  

• Konsekvensanalys för regional implementering har gjorts utifrån diskussion 
avseende regionala tillämpningar av det nationella vårdprogrammet.  

• Dialogmöten på NÄL respektive SKAS, med deltagande från flertalet enheter som 
är involverade i lungcancerprocessen. 

• Fortsatt utveckling av EBUS-verksamheten vid SU och SÄS. 
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• Organisatorisk och teknisk utveckling av regionala lungonkologisk och 
thoraxkirurgisk MDT där en tekniska standarden och utrustningen har förbättrats 
väsentligen under året. 

• Ett policydokument om optimal utredningsgång har etablerats i regionen. 
• Samtliga länssjukhus utreder och behandlar lungcancer i stadium IV. Kirurgi och 

strålbehandling är centraliserat till SU (inklusive strålbehandlingen på SÄS som 
drivs av SU). PET-DT utförs på SU på remiss från alla utredande enheter i 
regionen, EBUS utförs på SU och SÄS, där utredningsenheten på SU även 
omfattar patienter från SKAS och NU-sjukvården. 

• Bokningsbara tider för PET-DT i lungcancerutredning har etablerats för samtliga 
utredande enheter utom SÄS (avvaktar införande av en koordinatorsfunktion/ 
kontaktsjuksköterska på utredningsenheten) där ett projekt för snabbutredning 
modell ”packeförlöp” dock formulerats.  

• En regional sjuksköterskegrupp har etablerats. Fokus har varit processkartläggning 
och identifiering av flaskhalsar. 

• Arbete med individuell vårdplan är påbörjat. 
• Kuratorer finns om än begränsat och en psyko-onkologisk mottagning på SU för 

patienter på JK. 
• Patientrepresentant har identifierats och medverkar vid vårdprocessmöten. 
• Ett flertal kliniska behandlingsstudier pågår inom lungcancerområdet, både 

avseende läkemedel och strålbehandling. En avhandling om implementering av 
livskvalitetsmätning i klinisk praxis försvaras 131212. 

	  
Sköldkörtelcancer 

• Under första halv-året har regionala processsägaren (SJ) varit ordförande i 
styrgruppen för det Nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer samt i 
styrgruppen för det Nationella kvalitetsregistret för tyreoideacancer vilka båda 
administreras från RCCv. Från halvårsskiftet övertog Processägaren i region Norr 
dessa uppdrag men vår regionala process är fortsatt representerad då PÄ sitter 
kvar som ledamot av styrgrupperna.  

• Arbetet på Nationell nivå har fokuserat på att få igång kvalitetsregistrering vid de 
RCC i landet där man ännu inte kommit igång med inrapportering av kvalitetsdata 
till INCA. Tre regioner (Väst, Norr, Sthlm/Gotland) är igång med en mycket god 
täckningsgrad (närmare 100%). Styrgruppen för det Nationella kvalitetsregistret 
har haft ett möte med alla monitorer samt ett användarmöte där både 
inrapportörer och monitorer var kallade.  

• Arbete har påbörjats för en revidering och uppdatering av det nationella 
vårdprogrammet för sköldkörtelcancer men man har beslutat avvakta kommande 
internationella riktlinjer som skall utges av American Thyroid Association runt 
årsskiftet 2014/2015 så att våra nationella riktlinjer kan vara i linje med de 
eventuella nyheter som förespråkas internationellt. En ny upplaga av vårt 
Nationella vårdprogram beräknas bli färdigt under 2015. 

• Den regionala processgruppen har arbetet med att ta fram och färdigställa 
Regional Medicinsk Riktlinje (RMR) för Tyreoideacancer. Riktlinjen har 
presenterats för Program och Prioriteringsrådet (PPR) och Samverkansnämnden.  
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• Kompensförsörjningskartläggning pågår via den dialogturné som startats under 
hösten 2014 

• Utbildningsaktiviteter har planerats för primärvården om diagnostik av knöl i 
sköldkörteln.  

• Processgruppen planerar vidare utbildningsaktivitet rörande Ultraljudsvägledd 
finnålsbiopsi riktad mot radiologer och specialister eftersom detta är en resursbrist 
i regionen idag. Detta befinner sig idag på planeringsstadiet i vårdprocessgruppen. 

• Dialogturné där PÄ tillsammans med stödpersonal från RCC.    
• Kartläggning av verksamheten har påbörjats där bland annat 

kompetensförsörjning och patientinriktat stöd av kontaktsjuksköterskor har 
påbörjats. Kontaktssjuksköterska fungerar i praktiken på de flesta enheter även 
om det inte är helt ut formaliserat.  

• Ett initiativ att starta en omvårdnadsgrupp och där samla regionens kssk/ssk för 
tyreoideacancer planeras. 

• Arbetet med individuell vårdplan samt aktiva överlämningar varierar mellan 
enheterna och kartläggs nu via dialogmötena med respektive enhet i regionen. 

• En regional nivåstrukturering är beskriven i den föreslagna Regionala Medicinska 
Riktlinjen. 

• Multidisciplinär Regional Terapikonferens via telemedicin är i gång sedan 2 år. 
Konferensen avhålls varje vecka. Efter utvärdering kommer MDK även att 
genomföras under semesterperioder fr o m 2015. 

• Patientrepresentant är utsedd och ingår i styrgrupper både nationellt och regionalt. 
Regionalt har patientrepresentanten tagit del av och erbjudits möjlighet att påverka 
utformningen av den föreslagna Regionala Medicinska Riktlinjen (RMR) för 
tyreoideacancer. 

• Patientrepresentanten har genomgått utbildningsaktivitet via SKL.  
• Forskningsprojekt att kartlägga den förändrade incidensen av tyreoideacancer 

pågår och arbetet nu inriktas mot att försöka förklarar den ökade incidensen som 
skett i regionen under de senaste drygt 10 åren. 

 
Esofagus- och Ventrikelcancer 

• Esofaguscancer har utsetts nationellt till att vara pilotdiagnos för Standardiserat 
Vårdförlopp. Förslag till Standardiserat vårdförlopp (SVF) har utarbetats av 
Nationella Vårdprogramgruppen med Sahlgrenskas modell som förebild (RPÄ har 
varit representant i gruppen). Vid SU-Sahlgrenska har införande av SVF 2012 
medfört förkortade ledtider för utredning (remiss till behandlingsbeslut) från 40 
dagar till 20 dagar i median.  

• Nätverk av lokala samordnare/koordinator finns för diagnoserna regionalt, 
kommer att behöva bevakas.  

• RPÄ har medverkat i av SKL utsedd expertgrupp som utarbetat underlag till 
förslag till Nationell koncentration av esofaguscancerkirurgin. Frågan har förts 
vidare i processen. 

• RPÄ har medverkat vid dialogmöte med av regeringskansliet utsedd 
utredningsgrupp för nationell och regional samordning av Högspecialiserad vård. 
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• Revisionsarbete av Nationellt vårdprogram har inletts, en anpassning till 
Standardiserat vårdförlopp görs. RPÄ medverkar i Nationella 
vårdprogramgruppen. 

• En app är under utveckling för Nationellt/Regionalt vårdprogram men har ännu 
inte lanserats. Regionala riktlinjer och Standardiserat vårdförlopp kommer där att 
vara tillgängliga för respektive region. 

• Ett samarbete med RPÄ för pancreascancer och för Lever-och gallvägscancer har 
inletts i syfte att samordna Standardiserat vårdförlopp för respektive diagnos loko-
regionalt. Skälet är att utredning och staging görs vid i stort sett samma enheter 
och av samma individer och samordning väntas kunna ge effektivare utnyttjande 
av resurser och logistik såsom fasta tider för undersökningar. 

• Individuell vårdplan och aktiva överlämningar pågår regionalt, kartläggs via de 
regionala dialogmötena. 

• Kontaktsjuksköterskefunktion är etablerad i regionen och verkar vara 
välfungerande men kommer att behöva fortsätta bevakas, främst via dialogmöten. 

• Dialogmöten i Varberg och NÄL, Östra sjukhuset har hållits under 2014. 
• Samordning av dialogmöten med pancreascancerprocessen och 

Lever/gallvägscancerprocessen har skett vilket har medfört logistiska vinster. 
• I ett samarbetsprojekt med Palliativa Vårdprocessen har en palliativ konsultrond 

införts vid SU-Sahlgrenska. Ronden ges varje vecka och patienter som är i palliativ 
diskuteras med avseende på medicinska, omvårdnadsmässiga och palliativa 
insatsbehov. Målet är att minska ledtider, förbättra och förenkla flöde och 
medicinskt omhändertagande. Projektet kommer att utvärderas. 

• Enligt regionövergripande beslut har ventrikelcancerkirurgin genomgått regional 
nivåstrukturering och utförs endast vid SU-Sahlgrenska.  

• MDT-konferens har införts för ventrikelcancer (september 2013) på veckobas där 
subspecialiserad gastroradiolog medverkar tillsammans med kirurg, onkolog, samt 
kontaktsjuksköterska. Remitterande regionalt center medverkar via videolänk. Här 
ingår även Varberg och Halmstad.  

• Ett förslag till Regional anpassning av det nationella vårdprogrammet har 
utarbetats och kommer att anpassas ytterligare enligt föreslagen Standardiserad 
Vårdprocess som är under införande.  

• För kurativt syftande kirurgi sker kompetensförsörjning fortlöpande på 
SU/Sahlgrenska. För palliativa endoskopiska ingrepp sker utbildning lokalt. 

• Utbildning av kontaktsköterskor pågår där 3 sköterskor från SU/Sahlgrenska 
genomfört kursen i RCC´s regi. 

• Kompetensförsörjningssituationen på onkologsidan har förbättrats något men 
kommer att behöva bevakas. 

• Avseende kompetensbehov av radiologer är läget något bättre jämfört med 2012. 
Vidareutbildning av nyrekryterade specialister pågår, men situationen kommer att 
behöva bevakas. 

• Forskning avseende diagnoserna pågår i regionen. Ett generationsskifte på kliniska 
forskarsidan har dock ägt rum och yngre, nyetablerade forskargrupper med klinisk 
bas har tyvärr haft svårt att hitta stöd hittills. Två avhandlingar som direkt berör 
esofaguscancer kommer att läggas fram i slutet av 2016.  
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Lever- och gallvägscancer 
• Nationellt vårdprogram Levercellscancer har reviderats och remissrunda  

2 planeras Q1 2015. 
• Arbete med nationellt vårdprogram för gallvägscancer har påbörjats. 
• Inom ramen för vårdprogramarbetet har gjorts ett projekt med patientmedverkan 

enligt en modifierad 4-stegs modell där man genom möten och enkäter velat fånga 
patienters och närståendes synpunkter som underlag för det fortsatta arbetet.. 

• Inom det nationella kvalitetsregistret har arbete gjorts med validering (– scoring 
SweLiv) och täckningsgrad. 

• Omvårdnadsgruppen har arbetat med processkartläggning och fortsatt utveckling 
av regionalt samarbete. 

• Lokala dialogmöten har genomförts med läkare vid några av sjukhusen. 
• Den regionala MDTstrukturen har förbättrats, med videomöjlighet. 
• Diskussioner avseende kortare ledtid har påbörjats. 
• Förbättrad cytologisk diagnostik har genomförts och diskussioner om 

centraliserad cytologi påbörjats.  
	  
Pancreascancer 

• Rekommendationer i nationellt vårdprogram har implementerats i regionen 
genom regionala tillämpningar och konsekvensbeskrivningar via den regionala 
vårdprocessgruppen. 

• Arbete med nationellt kvalitetsregister, nationellt möte Stockholm 141024. Arbete 
med registrets täckningsgrad lokalt och regionalt. Nya blanketter till kvalitets-
register 2014 utformade efter omfattande revision i nationell ”blankett-grupp”. 
Införande av Onkologmodul i registret (Blankett G). Inrapportörsmöte nationellt. 

• Stor insats från alla regionala inrapportörer har lett till täckningsgrad 92%! (Bäst i 
klassen). 

• Dialogmöten gemensamt med processerna esofagus/ventrikel och lever/gallvägar. 
• Årsrapport pancreasregister publicerad 140930. 
• Arbete med nationell patient-/anhörig-förening påbörjat via Stockholm. 
• I Halland har ”nivåstrukturering” skett i så mån att Hallands sjukhus Varberg 

ansvarar för ÖGI-cancer i samarbete med kir klin SU/Sahlgrenska och Halland till 
kir klin SU/Sahlgrenska. Nivåstrukturering för kurativt syftande cancerkirurgi är 
sedan tidigare genomförd i Västra Götaland.   

• Multidiciplinär konferens är införd regionalt, och sedan september 2014 deltar 
även Halmstad via videolänk. 

• För kurativt syftande kirurgi sker kompetensförsörjning fortlöpande på SU 
Sahlgrenska. För palliativa endoskopiska och kirurgiska ingrepp, sker utbildning 
lokalt. 

• Utbildning av kontaktsköterskor pågår där 3 sköterskor från SU/Sahlgrenska 
genomfört kursen i RCC´s regi. 

• Regelbundna möten har hållits i Nätverk Pancreascancer Göteborg och i Swedish 
Studygroup for Pancreatic Cancer (SSPAC). 

• Ansökan till Etikprövningsnämnden har inskickats för Nationell Biobank 
Pancreascancer. 
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Kolorektal cancer  
• Ett regionuppdrag avseende nationella riktlinjer med definition av gapet mellan 

nuvarande praxis i VGR idag och nationella riktlinjer har genomförts 
(övergripande indikatorer som MDT och kontaktssk samt specifika indikatorer 
som adjuvant cytostatika behandling, laparoskopisk kirurgi, utredning med PET-
CT inför större kirurgi, tex bäckenutrymning, peritonectomi+läkemedel i buken 
och levermetastaskirurgi). Beslut om medel för ordnat införande har fattats.  

• Nationella vårdprogrammet för kolorektalcancer är nu färdigställt och ute på 
remiss. Vid Nationellt processägarmöte diskuterades Min vårdplan och 
cancerrehabilitering. 

• Beslut har fattats rörande nivåstrukturering av rektalcancer i VGR och träder i 
kraft 20150101. Rektalcancer ska op på fyra sjukhus i VGR.  

• En dialogturné genomfördes till alla åtta sjukhus i regionen, en halvdag per 
sjukhus 7-10/4.  

• Vid regionalt vårdprocessmöte summerades dialogturnén, presenterades aktuella 
INCA-data samt avhandlades ett tema, denna gång behandling av akut 
koloncancer. Ledtiderna har förbättrats. RCC väst och RCC syd samverkar med 
möte i Halland en gång per år 

• Onkologigruppen inom vårdprogrammet träffas själva en gång per termin, vi är 
nu fem onkologer som jobbar på våra olika sjukhus. Projekt för 
kompetensförsörjning av onkologer regionalt pågår. Vårdprocessgruppen har nu 
deltagande av 2 patologer.  

• Vid Regiondagen deltog 65 pers. Temat var värdet av MDT med bla genomgång 
av tolkning av MR-bilder bäcken av Lennart Blomqvist, KS.  

• Utbildning av och diskussion med våra egna INCA-rapportörer sker fortlöpande 
en dag per termin.  

• Strukturerade svarsmallar för PAD och preop rtg-utredning införs 150101 genom 
arbete i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret. Arbete pågår med 
strukturerad operationsberättelse.  

• Pilotprojektet med Försäkringskassan rörande förebyggande sjukpenning vid 
adjuvant bröstcancerbehandling är slutfört, detta ska nu utvecklas till att även röra 
kolorektal cancer. 

• Arbete med Patientmedverkan av Bodil Dower bla rörande cancerrehabilitering 
där kurator på onkologen nu fått detta uppdrag på 20 %. 

• MDT har kompletterats med tjänster för onkolog, patolog, radiolog och 
kontaktsjuksköterska samt utbyggd telemedicin. Regionalt finns varje vecka såväl 
T4 konferens (på SU-Östra) och leverkonferens (på SU-Sahlgrenska).  

• Kontaktsjuksköterska finns på alla regionens sjukhus med ett eget nätverk för 
samverkan och utveckling. Inom ramen för socialstyrelsens nationella riktlinjer har 
regionen beviljats 3,0 nya tjänster till patienter med kolorectalcancer. 

• Olika egna varianter av individuell vårdplan finns inom såväl kirurgin som 
onkologin. Samtidigt pågår ett projekt att ta fram en bra och gemensam vårdplan 
inom regionen (PINCORE).  

• Kurator finns tillgänglig på alla sjukhus och alla lokala processer, däremot saknas 
fortfarande en gemensam plan för cancerrehabilitering. 
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• Patient medverkar i vårdprogramgruppen.  
• PROM o PREM frågor införs i registrets regi fr.o.m. patienter behandlade hösten 

2014.  
• Mängder av FOU pågår inom det nationella kvalitetsregistret och ett drygt 70 tal 

publikationer finns samt ett 60-tal olika pågående projekt. 
• Övriga forskningsprojekt inkluderar:  

o PINCORE – utveckling av individuell vårdplan 
o ScreeSco – Screening för kolorektal cancer 
o QualiRect – livskvalitet för patinter med rektalcancer 
o QualiCol – livskvalitet för patienter med koloncancer 

 
Endokrina buktumörer och buksarkom 

• Processen ”Endokrina buktumörer och buksarkom” introducerades under våren 
2013. Den omfattar flera olika tumörtyper som dock har gemensamma egenskaper 
med avseende på vilken typ av resurser som krävs för att patienterna skall få rätt 
omhändertagande. I processen inkluderas neuroendokrina tumörer i mag-
tarmkanal och pankreas, binjuretumörer samt sarkom i bukhåla och 
retroperitoneum. Sjukdomarna är ovanliga och såväl utredning som behandling är 
ibland komplex vilket ställer stora krav på etablerade samarbetsvägar inom 
regionen och en tydlig nivåstruktur. 

• Ett nationellt vårdprogram som omfattar alla diagnoser i denna stora gruppen 
Neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanal och pankreas (GEP-NET) har under 
hösten varit föremål för slutlig remissbedömning och kan förhoppningsvis börja 
tillämpas under våren. Arbetet bedrivs i samarbete med Regionala cancercentrum i 
samverkan. En regional tillämpning av vårdprogrammet har påbörjats och 
kommer att förankras i regionen när vårdprogrammet sanktionerats nationellt. 

• En regional anpassning av vårdprogrammet för GEP-NET pågår och kommer 
under våren att spridas för att diskuteras vid regional utbildningsdag 8 maj 2015. 

• Varje vecka diskuteras patienter med endokrina buktumörer, binjuretumörer och 
retroperitoneala sarkom vid multidisciplinär terapikonferens som numera även 
kopplas upp för deltagande via videolänk från regionens sjukhus. 

• Till vårdprogrammet för endokrina buktumörer skall knytas ett register och initialt 
avsåg man att utarbeta ett nationellt sådant baserat på INCA. Diskussioner pågår 
nu om att istället ansluta till det internationella registerprojektet EUROCRINE 
som avses starta under 2015. Avidentifiering kommer att ske lokalt före 
överföring av data och deltagande enheter kan få ut resultat från patienter i den 
egna verksamheten. 

• Alla patienter som opererats för binjuretumörer registreras i ett kvalitetsregister: 
Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery. 

• Registrering av retroperitoneala sarkom sker i INCA-baserat kvalitetsregister. 
• På Sahlgrenska finns sköterskemottagning som medger uppföljning på 

mottagningen eller per telefon vid behov. 
• En specialintresserad dietist deltar vid behov i samband med mottagningsbesök 

och erbjuder kontinuerlig uppföljning via dietist på SU och respektive sjukhus i 
regionen. 
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• Ett arbete rörande nationell nivåstrukturering av retroperitoneala sarkom 
resulterade i ett utlåtande med förslag bl.a. om att retroperitoneala sarkom skall 
opereras vid högst tre sjukhus i landet. Utlåtandet lägger också stor vikt vid 
arbetet på regionalt sarkomcentrum. RCC i samverkan arbetar nu vidare med 
praktiska tillämpningar av denna struktur.  

• En patientförening finns för patienter med neuroendokrina tumörer (CARPA) 
med vilken vi har täta kontakter  

• Patientorganisationer har medverkat i vårdprogramarbetet för GEP-NET.  
• Välbesökta informations/diskussionsdagar för patienter och anhöriga har tidigare 

arrangerats i Göteborg för regionens invånare och en nationell videoöverförd 
patientdag arrangerades 10 november med deltagande av läkare och 
sjuksköterskor från enheten.  

• I regionen har flera publicerade studier av binjuretumörer genomförts som har 
givit ny kunskap. Dessa har bidragit till en revidering av de nationella 
rekommendationerna för omhändertagande av patienter med adrenalt 
incidentalom.  

• Inom kort publiceras en översiktsartikel i Läkartidningen för att informera om den 
nya rekommendationen för oklara binjuretumörer. Har också gjort en systematisk 
översikt om aldosteronproducerande binjuretumörer för Br J Surgery (in press). 
En artikel för svensk publik med behandlingsrekommendationer har skrivits till 
Läkartidningen. 
 

Livmoderhalscancer 
• Dialogmöten har genomförts på samtliga kvinnokliniker. Förutom lokala 

processägare samt sköterskor och sekreterare på respektive enhet var även 
verksamhetscheferna med på samtliga enheter.  

• En sammanfattning ifrån vår turné har publicerats i en regional rapport. Här 
återfinns all data inhämtad ifrån samtliga regionens kvinnokliniker. Rapporten har 
sänts till berörda verksamhetschefer, sektorsråd och berörd personal. 

• Rapporten har presenterats på sektorsrådet i gynekologi och kommer att 
presenteras på tumörrådet i december. 

• Registrering i kvalitetsregister INCA fortgår med stor arbetsinsats ifrån enskilda 
medarbetare sekreterare, sköterskor och inte minst läkare. 

• Under året har arbetet vad gäller nationella riktlinjer påbörjats med insatser från 
olika centra men kanske i första hand från Sahlgrenska då Karin Bergmark är 
ordförande, Ann-Charlotte Waldenström ansvarar för genomgång av kunskap och 
riktlinjer för strålbehandling, Henrik Leonard vad gäller bilddiagnostik och Pär 
Hellberg vad gäller kirurgi. 

• I arbetet med det nationella vårdprogrammet deltager patientrepresentant. 
• Vi har under året börjat registrera komplikationer regionalt i samband med 

operation på samtliga enheter. Komplikationer inom 30 dagar efter operationen 
noteras i INCA. 

• Ett samarbete mellan CHI och de gynekologiska processägarna har inletts. Syftet 
är en genomgång av kvalitetsvariablers stabilitet och förbättringsmöjligheter. 
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• Patienter med cervixcancer har successivt erhållit en förbättrad, individualiserad 
extern radioterapi, baserad på en detaljerad targetdefinition tillsammans med en 
teknikutveckling. Detta har lett till att alla patienter med cervixcancer, behandlas 
med VMAT teknik. Detta medför ökad behandlingsprecision och minskad 
behandlingsmorbiditet. 

• Förbättringen av denna behandlingsteknik följs via Enheten för 
cancerrehabilitering som finansieras av RCC. 

• Vad gäller cervixcancer är nivåstruktureringen klar med diagnostik och utredning 
på regionens sjukhus och även operation vid mycket tidiga stadium men 
remittering av de patienter som har behov av mer radikal kirurgi eller 
strålbehandling. 

• Multidisciplinär terapikonferens finns en gång per vecka på Sahlgrenska sjukhuset 
och många av de patienter som tas upp kommer från regionen, men vi har ännu 
inte möjlighet till videokonferens med övriga sjukhus. I den multididisciplinära 
konferensen deltager tumötkirurger, patologer, radiologer samt gynonkologer. 

• I samband med processturnén går vi igenom hur välförsörjd respektive enhet är 
vad gäller olika yrkesgrupper som i huvudsak arbetar med gynekologiska 
cancerpatienter. Det gäller kuratorer, dietister, onkologisjuksköterskor, kontakt 
sjuksköterskor, gynekologer inriktade på tumörkirurgi samt gynonkologer. 

• Under processturneerna har också föreslagits att alla regionens gynekologer, som 
arbetar med cancerpatienter,skall tjänstgöra minst 3 månader på 
Jubileumskliniken. 

• Införande av kontaktsjuksköterska har varit prioriterat på samtliga enheter och har 
sedan flera år fungerat i Skövde, Varberg, Halmstad och på NÄL. Under 2014 har 
KK Sahlgrenska fått möjlighet att anställa kontaktsjuksköterskor. JK Gyn och 
SÄS arbetar på att kunna få denna resurs. 

• Individuell vårdplan har ännu inte införts. 
• Alla cancerpatienter erbjuds kuratorskontakt. Möjlighet till kuratorskontakt finns 

vid alla regionens kvinnokliniker. Även anhöriga har vid behov möjlighet till 
kuretorskontakt. 

• Enheten för cancerrehabilitering på Jubileumskliniken erbjuder sedan 2011 
uppföljning systematiskt till alla kvinnor som erhållit extern strålbehandling emot 
bäckenet. Kvinnorna erbjuds behandling och uppföljning av gastrointestinala och 
urologiska symtom, sexuella problem och lymfödem. Alla kvinnor, som erhållit 
kurativt syftande radioterapi emot bäckenet, erbjuds besök till specialutbildad 
sjuksköterka, för information om sexuella konsekvenser av behandlingen samt 
utprovning av vaginalstav. 

• Gynonkologiskt forum för läkare i regionen ,vilka omhändertar gynekologisk 
cancer, har genomförts under året. 

• En informationsdag för regionens öppenvårdsgynekologer har genomförts. 
• En studie pågår med uppföljning av de patienter som opererats för tidig 

cervixcancer med kvarlämnande av livmodern (trakelektomi) vad gäller eventuella 
recidiv och graviditet. 
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Livmoderkroppscancer  
• En ny regional medicinsk riktlinje för corpuscancer har tagits fram under 2012, 

fastställts av Hälso- och Sjukvårdsdirektör och började användas från och med 
den 1 november 2013. 

• Den nya riktlinjen innebär att endast 20 – 30 procent av patienterna med hög risk 
behöver genomgå strålbehandling jämfört med nuvarande praxis. Det frigjorde 
strålbehandlingstid som kunde användas för andra patientgrupper. Den tidigare 
diagnosmetoden fraktionerad abrasio nästan helt ersattes av endometriebiopsi, 
vilket frigjorde operationstid och vårddagar på berörda sjukhus i regionen.  

• Ett arbete med nytt vårdprogram om uterussarkom blev klart i juni 2014 och efter 
avslutad remissrunda presenterat för PPR och Samverkansnämnden. 

• Under dialogturnen  presenterades corpuscancer-processen tillsammans med 
cervixcancer- och ovarialcancerprocessen vid besök på de olika sjukhusen. 

• En skriftlig rapport ifrån denna turne har färdigställts och sändes till mötenas 
deltagare, verksamhetschefer mfl. Rapporten presenterades för sektorsrådet i 
gynekologi och regionala tumörrådet. 

• Täckningsgraden i det nationella kvalitetsregistret för corpuscancer i INCA ligger i 
VGR och Halland på närmare 100 %.  

• Den optimala ledtiden från diagnos till operation har beskrivits som 48 dagar för 
80 % av patienter och enligt den statistik som är framtagen via INCA och det 
regionala kvalitetsregistret ligger VGR på 53 dagar. Skillnaderna mellan olika 
sjukhus är relativt stora och mediantiden ligger mellan 41 till 57 dagar. Denna 
ledtid har redan förbättras med 4 dagar i jämförelse med föregående år tack vore 
en tydligare vårdprocess och bättre operationsplanering. Exempel på ndra 
förbättringar som genomförts är att remisser till gynonkologen på 
Jubileumskliniken på SU/SS börjat faxas istället för att postas brevledes för att 
förkorta ledtiden från diagnos till start av kemoterapi.  

• Andelen operationspreparat som granskades av referenspatolog är högt (kring 
90%) och detta mätetal kommer att följas i den fortsatta corpuscancer-processen. 

• Ett omfattande arbete har utförts för att implementera de nya nationella 
rekommendationerna om laparoskopisk istället för öppen teknik vid hysterektomi. 
En allt  större andel av patienter i regionen opereras med laparoskopisk teknik 
med minskad komplikationsfrekvens som följd och mycket bättre och snabbare 
rehabilitering.  

• Kontakt med öppenvårdsgynekologer har tagits och informationen om vikten att 
vid misstänkt cancer skicka PAD prov till snabbsvar har påpekats. Ett möte med 
samtliga öppenvårdsgynekologer genomfördes den 14 mars 2014. 

• Antal kontaksjuksköterskor och specialistsjuksköterskor har ökat i regionen. 
• Patientföreningen Gynsam för de gynekologiska cancerformerna och 

lokalavdelningen Ada och Beda har besökts och informerats om cancerprocessen. 
Gynsam patientförening tillfrågades och accepterade en representation vid 
vårdprogramarbete. 

• Arbetet pågick för att följa riktlinjerna med namngivna kontaktsjuksköterskor till 
alla cancer patienter och detta förbättrades under 2014 med 2 nya tjänster som 
kontaktsköterskor på KK SU. 
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• Det finns idag kuratorer tillgängliga på alla enheter inom VGR och Halland och 
de deltar aktivt i rehabiliteringsprocessen. 

• Forskning och innovation bedrivs inomprocessen 
o Doktorand projekt baserat på data från kvalitetsregistret (4500 patienter): 

Long-term Survival and Prognostic Factors in Endometrial Cancer. A 
population-based cohort study in Västra Götaland and northern Halland 

o Prospektiv, multicenter, observationsstudie: Prevalens, komplikationer och 
riskfaktorer för lymfödem efter pelvin och paraaortal lymfadenektomi vid 
primär radikal operation för endometriecancer kliniskt FIGO stadium 1 
och 2.  

	  
Äggstockscancer 

• Den nationella arbetsgruppen för ovarialcancer har slutfört det första nationella 
vårdprogrammet för icke epitelial ovarialcancer och reviderat det tidigare 
nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer från 2012. 
Patientrepresentant från Gynsam har kontinuerligt deltagit vid de nationella 
vårdprogramsmötena. 

• Möten med de lokala processägarna för ovarialcancer i regionen har genomförts 
med utarbetande och slutförande av nya regionala medicinska riktlinjer för 
epitelial och icke epitelial ovarialcancer och genomgång av ovarialcancerprocessen 
och identifikation av brister som kan förbättras på respektive enhet. Det har bland 
annat resulterat i förändrade rutiner kring operation och efterföljande start av 
kemoterapi. En optimering av denna ledtid kommer förhoppningsvis under 2015. 

• Den gynekologiska cancerprocessturnén har genomförts för fjärde året i rad. 
Aktuell data från ovarialcancer processen presenteras och analyseras.. 

• En sammanställande rapport från årets gynekologiska cancer turné, inkluderande 
all data inhämtad från alla enheter och regionalt, har publicerats i en regional 
rapport med distribuering till berörda verksamhetschefer, sektorsråd och verksam 
personal för att kunna skapa en förbättrad gynekologisk cancerprocess lokalt och 
regionalt 

• Den gynekologiska cancerprocessrapporten har presenterats på sektorsrådet i 
gynekologi och regionala tumörrådet. 

• ”Gynonk Forum” för regionens läkare som omhändertar gynekologisk cancer har 
genomförts och de gynekologiska cancerprocesserna diskuterats. 

• Styrgruppen för det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har bland 
annat utarbetat förslag på PREM som planeras att starta under 2015. Västra 
sjukvårdsregionen har anmält intresse och blivit vald att vara pilotregion. PREM 
har utarbetats genom att patienter utvalda från patientföreningarna har testat 
enkäterna. 

• En komplikationsblankett har adderats i regionen och kommer att följas och än så 
länge finns inga tillförlitliga resultat. Nationellt arbetas på en övergripande 
nationell komplikationsblankett via INCA. 

• Täckningsgraden i det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är i stort 
sett 100 % i ovarialcancerregistret i Västar sjukvårdsregionen sedan starten 2008 
och ett hårt arbete genomförs för att hålla upp den mycket goda täckningsgraden. 
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• Ett möte med CHI och de gynekologiska cancerprocessägarna har genomförts för 
att bland annat försöka utarbeta och utveckla ovarialcancerprocessen med 
eventuell online analys inkluderande överlevnad med framtida instrumentpanel 
styrdiagram.  

• Ett arbete pågått under 2014 med att arbeta fram patientvänlig data från registret 
för publicering offentligt där vi har varit samordnare. Representant från 
patientföreningarna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer har funnit 
med i utarbetande av patientvänlig data för publicering. 

• Västra sjukvårdsregionens användning av det Svenska kvalitetsregistret för 
gynekologisk cancer har blivit refererad som ett utmärkt exempel att använda 
registret i den dagliga verksamheten och förbättringsarbetet och har en 
presentation vid den Svenska kvalitetsregister konferensen januari 2015. 

• Möten och dialoger har genomförts med kliniska genetiker och specialkunniga 
onkologer och vårdpersonal angående BRCA-mutationer och ovarialcancer och 
framtida närliggande utmaningar. 

• En informationsdag för regionens öppenvårds gynekologer har genomförts med 
presentation av de nationella vårdprogrammen, regionala medicinska riktlinjerna 
och data från regionens ovarialcancerprocess. 

• Ett gemensamt informationsmöte för allmänheten och sjukvården har genomförts 
och arrangerats av RCC Väst och Nätverket mot gynekologisk cancer med bland 
annat ovarialcancerprocessen har presenterats. 

• Ledtidsanalys och förbättringsarbete har genomförts bl.a. angående:  
o provsvar från öppenvården där dialog med öppenvården förs 
o klar och tydlig remisshanteringsväg via fax och telefon  
o diktering av remiss till JK direkt vid operation vid uppenbar ovarialcancer 
o Crom-EDTA kan utföras direkt postoperativt via KK för att korta ledtiden 
o Planlägga och preliminär boka tider för första besök på JK för beslut och 

information om gynonkologisk individuell behandlingsplan 
o Faxa provsvar, remisser och annan essentiell information mellan enheterna 

och använda aktiv informationsöverföring 
• Mallar finns utarbetade i INCA för ovarialcancer från Västra sjukvårdsregionen 

som kan användas för att följa ledtider kontinuerligt och andra kvalitetsmått 
såsom makroskopisk tumörfrihet vid operationsslut. 

• Makroskopisk tumörfrihet vid operation av avancerad ovarialcancer är ett tydligt 
kvalitetsmått och där måltalet är 40 % och regionen uppfyller målet. 

• Högt ställda måltal är sedan tidigare definierade i ovarialcancerprocessen. Enligt 
måltalen bör ledtiden från beslut om operation till faktisk operation vara 80 % 
inom 21 dagar och där vi 2013 hade 80 % inom 27 dagar i regionen totalt och en 
enhet som uppfyller kriterierna. Vidare är den prognostiskt betydelsefulla ledtid 
från operation till start av kemoterapi definierad till 80 % inom 28 dagar och 2013 
hade vi 80 % inom 40 dagar och ingen enhet klarade måltalet. Den ovan nämnda 
optimeringen av denna ledtid i flera steg är ett resultat av detta. 

• Angiogeneshämmare har kunnat erbjudas utvalda kvinnor drabbade av 
ovarialcancer i avancerade stadier, som första regionen i Sverige på grund av 
ordnat införande. Det nya reviderande nationella vårdprogrammet för 
ovarialcancer rekommenderar denna behandling. 
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• Det finns sedan 2010 en strukturerad och fungerande nivåstrukturering. 
• Multidisciplinära konferenser med gynonkologer, tumörkirurger, radiologer och 

patologer genomförs 1gång/ vecka på Sahlgrenska Universitetssjukshuset. 
• En diskussion kring kompetensförsörjningen kring regionens läkare har 

genomförts och några specialister har auskulterat och varit med på operationer på 
tumörteamet på KK SU/SS. Vidare har en specialist från SÄS har arbetat på KK 
SU/SS i 4 månader för kompetensförhöjning. 

• En regional omvårdnadsgrupp i gynekologisk cancer finns sedan många år och en 
nationell omvårdnadsgrupp är under etablering för att ytterligare förbättra 
omhändertagandet. 

• Funktionen med kontaktsjuksköterska finns idag på alla enheter i regionen utom 
på KK SÄS och ej heller helt identifierat på JK SU. Detta har synliggjorts för 
respektive verksamhetschef 

• På RCC Västs utbildning till kontaktsjuksköterska har en sjuksköterska från KK 
SU/SS slutfört sin utbildning och några nya sjuksköterskor inom regionen antagits 
till den nya omgången av utbildning till kontaktsjuksköterska. 

• På dialogmötena i regionen och vid presentationen på sektorsrådet i gynekologi 
har kompetensförsörjningsbehovet lyfts fram såväl inom gynonkologi, 
tumörkirurgi och kontaktsjuksköterskor inom hela regionen.  

• Individuell vårdplan har ännu ej utvecklats lokalt eller regionalt och ovarialcancer 
processen tänkte invänta den nationella vårdplanen som är under bearbetning. 

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

• En regional studie kring tidig upptäckt och diagnostisering ovarialcancer 
(Biomova) är pågående där den regionala vårdprogramsgruppen får kontinuerlig 
uppföljning vid varje möte. Alla enheter deltager i studien. 

• En populationsbaserad retrospektiv studie kring sjukdomsspecifika faktorer och 
behandling och dess relation med recidiv och överlevnad i Västra 
sjukvårdsregionen är under bearbetning och etisk ansökan är nyligen inlämnad. 

• Efterfrågan är lyft att vi på de årliga dialogmötena/gynekologiska processturnén 
bör ta upp och redovisa aktuella studier för att uppmuntra forskning och studier. 

• En gynekologisk cancergrupp med syfte att nätverka för gemensam forskning och 
assistans har etablerats via RCC Väst för att stärka upp forskning inom bland 
annat ovarialcancer. 

 
Leukemi 

• Ett nytt nationellt KML – vårdprogram är snart klart.  
• Gemensam dialogurné för leukemier och lymfom har genomförts med besök till 

alla sjukhus i regionen samt Norra Halland med alla 3 processägare. 
• Två regionmöten har hållits, i Borås och Göteborg.  
• Två nummer av det digitala nyhetsbrevet Hematologinytt har givits ut. 
• Under hösten har försök gjorts med att omfördela arbetet mellan Sahlgrenska och 

Östra. Ett försök att fördela patienter enligt postnr har inte fungerat, då blir 
belastningen på Östra för stor. Ett problem på Sahlgrenska är för få vårdplatser, 
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vilket gör att transplanterade patienter och akuta leukemier prioriteras. Detta 
påverkar också vården av patienter i palliativ fas som inte kan vårdas i slutet på 
avd 141. 

• Regelbundna MDT-möten har genomförts varannan/var tredje torsdag där vi 
tillsammans med personal från klinisk kem och patologen går igenom nya 
patienter med ALL AML och MDS.  

• Ett mikroskop på hematologen kommer att öka möjligheterna till regionala 
videokonferenser.  

• Tre kompetenta specialister lämnat Sahlgrenska och gått till hhv Borås och 
Kungälv. Kungälv är i en uppbyggnadsfas där de önskar ta över patienter från 
norra Göteborg. För Sahlgrenskas del har PAL-mottagningarna varit svåra att få 
till på ett bra sätt. Trots ovanligt många transplantationspatienter har BMT-teamet 
genomfört en JACIE-ackrediteringsprocess med hänsyn på allogena 
troansplantationer, och har haft besök av JACIE-inspektörer i nov-14.  

• Det finns inga formella kontaktsjuksköterskor på SkaS, NU-sjukvården eller SÄS, 
stödet för att initiera detta kommer att intensifieras. 

• Sjuksköterskorna jobbar på införandet av en individuell vårdplan. 
• Sjukgymnaster finns på avdelningarna. Något formellt rehabiliteringserbjudande 

med kuratorskontakt till patienter finns inte. 
• Arbetet med patientmedverkan genom den s.k. upplevelsedagboken, 

presenterades på Kvalitetsdagarna.  
• Ett nytt projekt: ”Photovoice for patienter med allvarlig blodsjukdom” har 

påbörjats tillsammans med utvecklingsledaren för patientmedverkan vid RCC.  
Sex patienter med MDS ombedes att fotografera följderna av sin sjukdom. Detta 
skall följas upp med intervju, nedskrivning av berättelsen och presentation av 
berättelsen i en större dialoggrupp med alla patienter. Etikansökan sänds in i 
början på 2015. Projektmedel har beviljats från Blodcancerförbundet. Projektet 
diskuterades vid en workshop med gästande forskare från Cincinnati. 

• I Uddevalla görs informationsfilmer om Myeloproliferativa sjukdomar, 
polycytemia vera och myelofibros.  

• Forskningsprojekt inom området inkluderar: 
o Photovoiceprojektet på Sahlgrenska   
o registerbaserade studier om s-AML 
o en studie om Kronisk myelomonocytleukemi (KMML) och Ceplene som 

eventuellt kan bli en nordisk studie under nästa år.  
o en rad läkemedelsstudier för MDS och en för AML.  

 
Lymfom/KLL  

• Nationellt vårdprogram för aggressiva B-cellslymfom  finns nu i en första version 
ute på remissrunda 1. Nästa lymfomtyp på tur är follikulära lymfom, och under 
2015 startar detta arbete för kronisk lymfatisk leukemi (KLL).  

• Dialogturne till alla hematologiska enheter i regionen har genomförts 
martläggning av verksamhet, vårdplatser, bemanning, kvalitetsregisteraktiviteter, 
nivåstrukturering/samarbete med Sahlgrenska, kompetensförsörjning, 
rehabilitering och palliation.  
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• Både regionala processfrågor och nationella frågor samt ”svåra” fall har 
avhandlats vid möten dels fysiska möten, dels möten via via video/telekonferenser 
i Västsvenska lymfomgruppen. 

• Kompetensinventering och analys i VGR har gjorts i samarbete med 
projektledarenViktoria Stalfors och de övriga hematologiska processerna, inte 
minst mot bakgrund av kommande pensionsavgångar.  

• Ledtider och täckningsgrader för lymfom och KLL har förbättrats de senaste åren, 
men andelen patienter som får sin primärbehandling inom ramen för en studie 
sjunker. Nu är mindre än 5 procent, den försiktiga målnivån är 10%. 
Lymfomprocess på Sahlgrenska har startat på uppdrag av verksamhetschefen. 
Processkartläggning pågår.  

• PM för kontaktsjuksköterskor på Hematologen har stadfästs av verksamhets-
ledningen i enligt med direktiv för detta. Utbildningen av kontakt-ssk har inletts.  

• Multidisciplinära terapikonferenser har skett i samband med diskussion av svåra 
fall men ännu inte som led i rutinsjukvård. Få öppna vårdplatser hematologen 
Sahlgrenska försvårar samarbetet med regionen vad gäller patienter som behöver 
högspecialiserad vård.  

• I samråd med de nationella hematologiska diagnosgruppsordförandena, Svensk 
förening för Hematologi och Blodcancerförbundet har vi utarbetat ett 
konsensusdokument för införande av nya läkemedel, där preparat som inte 
bedömts kostnadseffektivia av TLV inte bör användas utanför studier eller 
compassionate use-program. 

• Genom positivt stöd från IT-linjen på SU och RCC har ett arbete inletts för 
direktöverföring av data från Meliorjournalen till INCA-Lymfom genom att vissa 
övergripande fakta strukturerats på ett fastlagt sätt. Målen är att öka och snabba 
upp spontanrapporteringen till INCA och minska felinmatningarna.  

• Tillsammans med klinisk kemi på SU har ett arbete påbörjats med att synkronisera 
lab-verksamheten i regionen för exempelvis benmärgsanalyser, M-komponenter 
och flödescytometri vid KLL-utredning. Genom inventering och i förekommande 
fall revision av rutiner skall nu diagnos KLL ställd på blod (dvs utan 
benmärgsundersökning eller körtelbiopsi) rendera en canceranmälan från 
laboratoriet. Detta är en förutsättning för att kunna bevaka klinisk 
inrapportering/täckninsgrader i INCA-KLL.     

• Inrättande av en projektanställning som aktivitetskoordinator för unga 
cancerpatienter med finansiering från Ung Cancer har planerats tillsammans med 
onkologen Sahlgrenska  

• Patientmedverkansprojektet har presenterats vid en föredragning för Rådet för 
tjänsteinnovation och design i vård och omsorg (under Socialdepartementet, 
Vinnova.) 

• Patientmedverkansprojekt i samarbete med Leukemiprocessen har fortgått under 
året med stormöten och arbetsgruppsmöten, inom områden hemsida (modifierad 
och färdigställd), information och kommunikation (sammanställning av 
samhälleligt stöd till blodcancerpatienter). Arbetet redovisades i kvalitetsdagarna 
på Sahlgrenska tillsammans med myelom- och leukemiprocessen och har 
presenterats för nytillsatta chefer inom SU. 
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• För Blodcancerföreningens medlemmar genomfördes en kvällsföreläsning om 
lymfom och KLL med frågestund.  

• Forskning och innovation genomförs inom 
o KLL med projekt av ST-läkare Sara Lundgren, Varberg med en 

populationsbaserad kartläggning av KLL avseende diagnos, behandling och 
uppföljning och framför allt överlevnad av nya fall från och med 2004 till 
och med 2008 (5år), att jämföra med en liknande genomgång på pat 
diagnosticerade under en tidigare period.  

 
Myelom 

• Arbete med nationellt vårdprogram har startat under året i nationella 
diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar har. Den regionala vårdprocessgruppen 
har fått uppdraget att skriva 4 av kapitlen fram till 20 jan 2015.  

• Uppdraget som nationell registerhållare för myelomregistret har tagit upp mycket 
arbete med framtagande av nya och ändringar i existerande blanketter, särskilt har 
arbetet inkluderat en 3-års-blankett, innehållande alla  behandlingar första 3 åren. 
Detta är central information eftersom de nya läkemedlen medför väldigt höga 
kostnader och uppgifterna kommer visa på eventuell ojämlik vård mellan regioner 
och sjukhus. Arbete med rapport nr 4 pågår.  

• Nya rapportmallar på regional och nationell nivå inkluderande pdf-filer med 
täckningsgrader och kvalitetsindikatorer underlättar återkoppling till 
inrapporterande sjukhus och verksamhetschefer. Det regionala upplärningsarbetet 
har lett till förbättrade täckningsgrader och regionen ligger nu bättre till gentemot 
andra regioner i just myelomregisterrapportering. 

• I den nationella myelomgruppen har redovisats siffror från myelomregistret samt 
aviserat förändringar i blanketter och nyheter i registret.  

• I syfte att höja täckningsgrader och kvaliteten på inrapporteringen har vi avhållit 
regional kurs för inrapportörer i regi av RCC och myelomansvarig, och även en 
nationell kurs för monitorer i myelomregistret.  

• Myelomprocessägaren har tillsammans med andra processägare i 
blodcancerprocessen och stödteamet genomfört en kartläggning av hematolgin i 
Västra sjukvårdsegionen (och identifierat aktuella problem och flaskhalsar i 
processerna samt kartlagt kompetens och struktur för att uppfylla processmålen, 
ledtider, deltagande i kliniska studier, tillgång till kontaktsjuksköterska, registrering 
i kvalitetsregister och så vidare.  

• Regionala täckningsgrader och resultat har kommunicerats vid regionmöte. 
• Regionalt har processägarna för blodcancer skrivit rapporten ”1000 km hema-

tologi, en kartläggning av hematologin 2014 i den västra sjukvårdsregionen”. 
Rapporten har kommunicerats till hematologer och verksamhetschefer i regionen, 
samt till VGRs och Hallands sjukvårdskansli. Den påvisar styrkor och svagheter 
vid de olika enheterna och används som stimulans till förbättrings-arbetet. Planen 
är att det efter nästa turne 2015 ska skrivas en uppföljande rapport om de 
förbättringar som hänt sedan årets rapport.  

• Ett arbete för att samordna de olika laboratoriemetoderna för blodcancer har 
startats och ett initialt möte med lab.specialiteer på Sahlgrenska 
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Universitetssjukhuset har tittat närmre på samarbetsformer, gemensam remiss osv, 
detta arbetet fortsätter in i 2015.  

• I myelomprocessen har man inget behov av multidisciplinära konferenser mellan 
sjukhusen som rutin, vid behov tar man telefon- eller brevkontakt med 
specialisterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset framför allt vid 
transplantations-eller studieärenden. 

• Arbete med öppen retur har nu lett till att fler enheter har inför detta.  
• Kontaktsjuksköterska med uppdragsbeskrivning har införts på de flesta enheter i 

regionen och flera kontaktsjuksköterskor har genomgått utbildningen. 
• Individuell vårdplan är framtagen på Östra och i Kungälv, arbete pågår med 

införande vid flera andra enheter. 
• Patientmedverkansgruppen för blodcancer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

har arbetat med att ta fram nya kallelser, ny hemsida för hematologen och tittat på 
patientmiljön i väntrum och annat. En rapport om detta väntas under 2015. 

• Lokalt på Sahlgrenska har patientmedverkansprojektet bl.a. medfört ny hemsida, 
kallelsebrev, wifi på avdelningen, ändrad utformning av väntrum. 

• Behov av specialister har diskuterats med verksamhetschef i samband med 
dialogmöte i Skövde vilket har lett till en ökad förståelse för hematologins 
speciella karaktär och att de nuvarande specialisterna har blivit avlastade 
internmedicinskt arbete där. På SU/S finn ett behov av ST-läkare och man 
planerar anställa 1-2 ST-läkare inom kort. I Kungsbacka går en hematolog snart i 
pension och tjänsten är utlyst. 

• Kompetenskartläggningen i sig har medfört ökad fokus på kontaktsjuksköterskor 
och den pågående utbildningen. I övrigt är regionens öppenvårdssköterskor 
välutbildade i hematologi/onkologi-specialiteten och många har tagit 
Cytostatikakörkortet. 

• Genom nationella och regionala vårdprogram/riktlinjer har fokus på bristerna 
avseende cancerrehabiliteringen för hematologpatiener i regionen ökat. Ung 
Cancers engagerade arbete med aktivitetskoordinator har också spillt över 
myelompatienter. Kuratorer kommer nu oftast in i processen tidigare och inte 
bara on-demand. Anhörigas behov har uppmärksammats inte minst på grund av 
närståendestudien. 

• Forsknings- och innovationsarbetet har inkluderat 
o En hemsida med aktuella studier på SU/S med inklusion och exklusions-

kriterier är framtagen och ska finnas uppdaterad på hemsidan VGR. 
o En doktorsavhandling på myelompatienter med delarbete från 

Myelomregistret dec 2014. (C H. Blimark) 
o Abstract om myelomregistret till Kvalitetsdagarna 2015.   
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Njurcancer 
• En regional anpassning av det nationella vårdprogrammet har skett i form av en 

regional riktlinje som förankrats politiskt och inom administrationen samt 
fastställdes av hälso- och sjukvårdsdirektören 2014-04-04.  

• Riktlinjen har förankrats inom vården genom dialogbesök på sjukhusen i Borås, 
Skövde, Uddevalla och Varberg samt vid regionalt möte med vårdprocessgruppen. 

• För att få god kvalitet på in-data har ett regionalt och ett nationellt möte hållits för 
inrapportörer och monitorer. Det har varit två nationella styrgruppsmöten och 
flera forskningsmöten kring registret.  

• Mallar för datauttag samt on-line redovisning är under utveckling.  
• PROM enkät har sänts ut som pilot till 185 patienter som opererade för 

njurcancer maj-aug 2014 
• Viss nivåstrukturering av kirurgi för njurcancer i regionen innebär att kirurgi nu 

utförs på SU, Uddevalla, Borås och Skövde men ej längre i Lidköping, Kungälv 
och Alingsås. I Halland kommer all kirurgi för njurcancer från årsskiftet bedrivas i 
Varberg. Detta ger större volymer/ klinik vilket möjliggör en mer differentierad 
kirurgi och med bättre kvalitet. 

• Lokalt avancerade tumörer, tumörer i singelnjure och bilaterala tumörer hand-
lägges vid SU där även utveckling av radiofrekvensbehandling och robotassisterad 
kirurgi sker. Konventionell laparoskopi utförs i Uddevalla och Borås. 

• Onkologisk behandling sker vid onkolog kliniken i Borås samt vid gemensam uro-
onkolisk njurcancermottagning på SU. 

• Upplärning av yngre njurcancerkirurger på SU pågår. 
• Multidisciplinär videokonferens med deltagande av SU, Borås, Skövde och 

Uddevalla sker veckovis. Varberg planerar ansluta sig när de utfört 
strukturförändringen 2015. 

• Kontaktsjuksköterskor för njurcancer finns vid alla sjukhus som bedriver 
njurcancerkirurgi men arbetsuppgifterna varierar. 

• Ett regionalt nätverk för har skapats att utveckla denna funktion och skapa 
samsyn.  

• Individuell vårdplan är ännu ej implementerad. 
• En kurator är engagerad i regionala vårdsprogramgruppen. Patienter/ närstående 

som bedömes ha behov att detta hänvisas till kurator. 
• Under året har ”upplevelsedagboken” sjösatts vid njurcancermottagningen på SU 

och tre grupper( väntetider, muntlig och skriftlig information, sex och samlevnad) 
med patienter/närstående och medarbetare har påbörjat sitt arbete med 
regelbundna möten. Projektet har presenterats bl.a på områdets kvalitetsdag 

• Forskning och innovation inkluderar: 
o Två artiklar med studier från det nationella kvalitetsregistret har publicerats 

under året:  
o Practice patterns for the surgical treatment of T1 renal cell carcinoma: a 

nationwide population-based register study.  
o Tumour characteristics and surgical treatment of renal cell carcinoma in 

Sweden 2005-2010: a population-based study from the National Swedish 
Kidney Cancer Register.  
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Prostatacancer 

• Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för prostatacancer presenterades i april 
2014, RPÄ har fungerat som faktagruppsordförande för arbetet och flera kliniker 
från VG har varit involverade i arbetet. Därefter har en regional 
implementeringsfas genomförts med utarbetande av Regionuppdrag baserat på 
konsekvensbeskrivning och beslut om ekonomisk finansiering inom ordnat 
införande. 

• RCC i samverkan har på bland annat basen av de nationella riktlinjerna utarbetat 
det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer vilket också 
presenterades i april 2014. De regionala processägarna för prostatacancer har varit 
involverade i arbetet.. 

• Prostatacancer har varit ett av fem pilotprojekt för att utveckla arbetet med att ta 
fram standardiserade vårdförlopp.Arbetet med att ta fram en Regional Medicinsk 
Riktlinje för prostatacancer, baserad på nationella riktlinjer och vårdprogram, 
påbörjades under 2014 och beräknas vara klart under första hälften av 2015. 

• Dialogmöten har genomförts vid sjukhusen i Skövde, Uddevalla, Borås och 
Varberg. 

• Ett kvalitetsinstrument för att följa prostatacancerprocessen i realtid har tagits 
fram av styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för prostatacancer 
(NPCR) kallat ”koll på läget”. Med detta kan processägarna både regionalt och 
lokalt undersöka 10 kvalitetsindikatorer på prostatacancervården kontinuerligt 
vilket är av stor nytta för processarbetet inte minst i samband med dialogmöten. 
Instrumentet är planerat att presenteras i en vetenskaplig publikation. 

• En prospektiv studie av rollen av MR vid screening för prostatacancer har 
planerats och en första pilotstudie har genomförts. Huvudstudien (Göteborg 2) 
kommer att starta under 2015 och innehåller förutom en jämförelse mellan MR 
och PSA som screeninginstrument även flera studier med temat ”en jämlik vård”. 

• En stor prospektiv multicenterstudie jämförande öppen radikal prostatektomi 
med robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (LAPPRO) har genomförts med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ledande sjukhus har avslutats och kommer 
att publiceras under 2015.   

• Ett omfattande projekt om ”Värdebaserad vård” har genomförts på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset.	   

 
Maligna Hudtumörer, Malignt melanom 

• Vårdprocessgruppen har tagit fram regional medicinsk riktlinje för Malignt 
Melanom för Västra sjukvårdsregionen byggt på det Nationella Vårdprogrammet 
för MM från 2013. Riktlinjerna tillsammans med en konsekvensbeskrivning har 
föredragits för PPR och fastställts.  

• I de regionala riktlinjerna togs fram en processkarta med hur vården ska löpa och 
hur snabbt detta bör ske i vården. Ett antal målindikatorer togs också fram i dessa 
riktlinjer och tanken är att dessa ska kunna följas upp varje år. 

• Vid ett möte för alla lokala processägare genomfördes under hösten diskuterades 
vikten av dialogmöten, patientutbildningen och implementering riktlinjerna. 
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• I maj genomfördes Västsvenska Melanommötet med inbjudna föreläsare på 
Scandic Crown med forskare, läkare och statistiker med redovisning av 
forskningsläget om malignt melanom. En statistikrapport som bygger på 
kvalitetsregistret presenterades och det diskuterades även vilka uppgifter som ofta 
blir fel i kvalitetsregistret.  

• I samband med Euromelanoma Week genomfördes ett frukostmöte för politiker, 
verksamhetschefer och medarbetare i sjukvården intresserade av Malignt 
Melanom. Detta genomfördes på Scandic Crown med med en patients berättelse 
om sin resa i vården, en föreläsning om solens inverkan på huden och om Malignt 
Melanom och dess utveckling. 

• Under hösten har gjorts ett försök till kompetensinventering vid klinikerna i 
regionen. 

• Alla sjukhus genomför löpande multidisciplinära terapikonferenser.  
• De flesta kliniker har nu eller kommer att införa kontaktsjuksköterskor.  
• Individuell vårdplan är inte infört på något sjukhus för de personer som ej har 

metastaser. 
• Både kurator och psykologstöd finns tillgängligt på SU. På de övriga sjukhusen 

finns ofta kuratorer. Patienterna erbjuds denna kontakt och den utnyttjas alltmer.  
• Under våren påbörjades en planering för att genomföra projektet sunda solvanor, 

där konceptet diskuterades och planerades. Shirin Bartholdsson har sen 
genomfört ett samarbete med BVC där man delat ut kylskåpsmagneter till 
föräldrar på BVC med detta budskap. Vanliga frågor som BVC-sköterskor ofta får 
har besvarats i ett blad som sedan har kunnat användas som stöd för dessa 
sköterskor i arbetet för sunda solvanor. Frågorna har besvarats av dr Helena 
Gonzalez på hudkliniken SU samt den regionala processägaren. 

• De nya regionala riktlinjerna innebär det en stor satsning på patientutbildning för 
att man ska kunna minska antalet kontrollbesök av de lindrigaste fallen. 

• Ett möte under hösten genomfördes först för alla kontaktsjuksköterskor som 
senare på dagen kompletterades med patientrepresentanter och läkare där 
diskussion och planering av denna patientutbildning skedde. Planen är att bygga 
upp denna patientutbildning bestående av både möten och en internetbaserad 
utbildning. 

• Patientutbildningen som är på gång är den första i Sverige för Malignt Melanom. 
Ingen annan region har tagit fram en sådan ännu. Ett samarbete med RCC Syd har 
dock  påbörjats.  

• Efter initiativ från Svensk Filmindustri genomfördes en workshop med en grupp 
ungdomar för att se hur en eventuell reklamfilm riktad till tonåringar skulle kunna 
se ut för att nå ut med budskapet sunda solvanor. Byggt på vad som kom fram 
under detta möte lades planerna på is tills vidare pga höga kostnader. 

• Vårdprocessgruppen har haft patientmedverkan men pga sjukdom har denna nu 
upphört. En ny patient har genomgått patientutbildning men känner sig tveksam 
till att fortsätta vara med i vårdprocessgruppen. Tanken är nu att försöka bilda en 
liten grupp av patienter som ska kunna vara med i processarbetet.  

• Forskning och innovation 
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o ett planerat forskningsprojekt med GU, Chalmers och Naturvetenskapliga 
fakulteten rör den internetbaserade patientutbildningen och vilka resultat 
den kommer att ge.	   

o läkemedelsbaserad forskning och annan forskning utan koppling till 
processen 

	  
CUP/Okänd primärtumör 

• Det nationella vårdprogram är under revidering. 
• En ny regional medicinsk riktlinje har presenterats för PPR samt 

Samverkansnämden. Beslut om införande är fattat. 
• Ett brev har sänts till samtliga sjukhuschefer i regionen med önskemål om möte 

för att diskutera hur att få till den strukturförändring som beskrivs i RMR. 
• Beslut är taget i områdeschefsgruppen på Sahlgrenska att riktlinjen skall gälla från 

1 januari.  
• Kontakt har etablerats med övriga sjukhus men inga möten har ägt rum.  
• De sjukhus som har representanter i processgruppen har ett ansvar för att driva 

arbetet framåt lokalt. Finns dock inte representanter från alla sjukhus trots flera 
påstötningar 

• Arbetar har gjorts för att få till en MDT, planen är nu att MDT arrangeras från 
Borås sida då den patolog vi lyckat engagera arbetar i Borås samt att där finns en 
engagerad onkolog. 

• Kontaktsjuksköterskan ses som en mycket central och viktig funktion i 
uppbyggnaden av lokala CUP-team. Denna fråga kommer att vara självklar i 
diskussionen med sjukhusledningarna avseende genomförandet av 
strukturförändringen  

• CUP har förelästs för medicin- och ST-läkare på Östra sjukhuset 
• En skriftlig Patientinformation har färdigställts som kommer att läggas ut på 

hemsidan.  
• Patientrepresentant har intervjuats både per telefon och vid fysiskt möte. 
• Flera patientrepresentanter har medverkat med synpunkter på 

patientinformationen. 

 
3.3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och  
palliativ vård 
 
Cancervårdprocessen 

• Under året har vårdprogrammet reviderats med beräknat godkännande i början av 
2015. Vårdprogramtexten har koncentrerats till att endast omfatta tydliga 
ställningstaganden och rekommendationer. Bakgrundsmaterial, referenser mm 
finns nu endast på processens hemsida.  

• De under året fastställda nationella riktlinjerna för cancerrehabilitering har 
föranlett regional kartläggning och samråd för att därefter komma med i 
vårdprogrammet med tydliga riktlinjer beträffande några delar i det nationella 
programmet. 
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• Processen har ansvar för delar av implementering av funktionerna 
Kontaktsjuksköterska (kssk) och Min vårdplan. Det har under året tagit sig uttryck 
i utbildningar och nya avsnitt i vårdprogrammet.  

• Ambitionen att stödja Min vårdplan med en färdig mall i Melior har övergivits. 
Det är uppenbarligen bättre att varje enhet och varje förvaltning utarbetar säkra 
och enkla rutiner lokalt.  

• Vårdprocessgruppen har formerats om med tydligare uppdrag till 
processgruppsmedlemmar från sjukhusförvaltningarna i sjukvårdsregionen. 

• Det betonas i vårdprogrammet att patienter aldrig får hamna i lägen där det råder 
osäkerhet beträffande vem som ansvarar för 
cancerdiagnostik/behandling/uppföljning. I de fall patienten är aktuell för att byta 
enhet ska överflyttningen av ansvar ske enligt principen ”aktivt överlämnande”. 

• Under våren genomfördes årets ombudsträff. Mätningen av täckningsgraden av 
kontaktsjuksköterska redovisades. Det var i december 2013 avsevärt fler 
cancervårdande enheter än året innan som implementerat 
kontaktsjuksköterskefunktion. Ombuden arbetar vidare på sina enheter för att 
ytterligare förbättra täckningsgraden och att ge funktionen ett innehåll som skapar 
värde för patienten. 

• Medlemmar i processgruppen har varit på ett tiotal dialogmöten med karaktären 
undervisning/information runt om i sjukvårdsregionen där symtomlindring, 
vårdkedja mm diskuterats. Två möten med klinikledningen, kirurgi SKAS, 
genomfördes, och processen fungerade som bollplank i ett antal fokusområden 
för bättre cancervård på kliniken. 

• Under året har processgruppen kompletterats med ytterligare en 
patientföreträdare. Ombuden har uppmanats att lokalt involvera patienter i 
utvecklingsarbete, och vid ombudsträffen framkom att flera aktiviteter i denna 
riktning genomförts. De redovisas troligen i övriga processrapporter. 

• Inom cancerrehabilitering betonar processen att cancervård ska bedrivas i team, 
och att teamet måste utarbeta rutiner beträffande ansvarsfördelning.  

• Underlag för utökad kuratorsresurs i hela sjukvårdsregionen har tagits fram delvis 
genom att definiera kriterier för vilka patienter som alltid ska träffa kurator.. 
Resursfrågan kommer förhoppningsvis att belysas centralt i regionerna i början av 
2015 

 
Psykosocialt stöd och Cancerrehabilitering 

• Professions specifika nätverk och nätverksträffar för rehabiliteringspersonal har 
utvecklats för och genom: 

o Kuratorer - samtliga kuratorer i specialist sjukvården inbjudna (drygt 50 
deltagare) till en heldag samt ett par sammankomster för 
”diagnosspecifika” kuratorer. Bröst-kuratorerna deltog i revideringen av 
Rosa boken. 

o Sjukgymnaster – två heldagar har anordnats med representanter från hela 
regionen. Sjukgymnasterna/fysioterapeuterna har beskrivit regional 
lymfödemprocess och lämnat förslag på en riktlinje för intensivbehandling 
i regionen, medverkat i revideringen av regional broschyr Fysisk aktivitet 
vid cancer. 
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o Dietister – två heldagar har anordnats med representanter från hela 
regionen. De är den grupp som kommit längst med att ta fram 
professionsspecifika regionala riktlinjer. 

o Arbetsterapeuter – Ett första möte med ett par arbetsterapeuter från 
regionen är planerat till slutet av januari 2015 

• Utvecklingsledaren har medverkat i och med 
o Barn som anhöriga – regionalt Socialstyrelseprojekt i VGR samt lokal 

samverkan med utvecklingsledare Bodil Dower och bildandet en regional 
arbetsgrupp för ”Barn som anhöriga i cancervård” med representanter från 
aktuella sjukhus. 

o Cancervårdprocessen inklusive arbete med regionala medicinska riktlinjer, 
broschyr ”Fysisk akt”, MVP och ”kurators-försörjning”. 

o Nationellt vårdprogram/kunskapsunderlag cancerrehabilitering inklusive 
att genomföra föreläsningar bland annat med syfte att lyfta innehållet i 
vårdprogrammet. 

o Patient- och Närståendeföreträdare utbildning  
o Dialogdag 17/10 ”Arbetar vi ihop eller bara samtidigt” för 

kontaktsjuksköterskor, rehabiliterings-professioner m.fl. (nästan 200 
deltagare). 

o Policydokument och överenskommelsemall för patient och 
närståendeföreträdare i RCC väst.  

o Nationellt nätverk för cancerrehabilitering. Ett arbetsmaterial/diskussions 
underlag är framtaget som stöd för implementering (delmål 4), förlagan till 
detta mtrl kommer från Örebro/Uppsala och är en direkt konsekvens av 
det nationella nätverket.  

o Nationellt vårprogram långtidsuppföljning efter barncancer  
o Deltagit i tre internationella konferenser  

 
• Patientmedverkan finns i viss grad men borde utvecklas mer och förbättras under 

kommande år. Ett fåtal telefonintervjuer har genomförts med representanter i 
PNP-rådet främst i syfte att fånga erfarenheter av psykosocialt stöd, 
cancerrehabilitering samt stöd till närstående och eventuella barn. PNP-rådet har 
använts som ”remiss-instans” vid framtagande av material som varit aktuellt i 
aktiviteten och vid framtagande av policydokument och överenskommelsemall 

• Vid utformandet av patient- och närståendeutbildningen var det deltagarna, dvs 
patienter och närstående, som själva tog fram utbildningens innehåll. 

• Ett aktivt arbete har gjorts i samband med nätverksmöten och dialogmöten för att 
stimulera till användandet av ”Distress-termometern”. Användandet av den 
inkluderar, på ett enkelt sätt, rehabiliteringsinsatser i samtalet mellan 
patient/närstående och vårdgivare. 

• De regionala nätverken underlättar och möjliggör för patientprocesserna att få 
tillgång till specialistkompetens inom olika rehabiliteringsområden med personligt 
deltagande i arbetsgrupper och synpunkter på skriftligt material. Kuratorer ingår i 
flera av vårdprocessgrupperna. Det finns ett intresse från andra professioner att 
ingå mer aktivt i det övergripande patientprocess-arbetet. 
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Palliativ vård 
• Regionuppdraget från Nationella riktlinjer i palliativ vård har förankrats i PPR. I 

delregional implementering av regionuppdraget har bl.a. ingått att inköpa 
webutbildning och tillsätta en sk. facilitator för fortbildning under två år. 

• Arbetet med regionalt organisatoriskt vårdprogram har avslutats och presenterats i 
PPR. PPR ställer sig positiva till programmet, och nu inväntas besked angående 
ordnat införande. 

• Samverkan har skett med andra processers möten för att samordna övergång till 
palliativ vård. 

• Revidering av nationellt vårdprogram Palliativ vård pågår. 
• En rad utbildningar har genomförts regionalt och delregionalt bl.a. två 

utbildningar i ”Det nödvändiga samtalet” i nära samarbete med RCC Lund. 30 
specialistläkare har utbildats under 2014. Lokala utbildningar på vårdcentraler för 
allmänläkare i palliativ medicin har erbjudits. Under året har drygt 20 vårdcentraler 
besökts. 

• RCC har understött en ST-utbildning i samtalsteknik. 
• RCC har understött framtagandet av en film om brytpunktssamtalet och en 

minnessticka som handlar om innehållet i brytpunktssamtal har tagits fram i 
samarbete med kollegor på Östra sjukhuset och distribuerats i stor skala, ofta i 
samband med utbildning. 

• Processägaren har deltagit i arbetet med nationellt vårdprogram för 
gallgångscancer. 

• Det RCC-gemensamma nätverket för processägare i palliativ vård har haft 
gemensamma möten med representant från Svenska Palliativregistret. 

• Regionala data ur Svenska Palliativregistret tas fram tre gånger per år, analyseras 
och presenteras på RCC´s hemsida och har använts vid controllerrunda 2014. 

• Palliativ kvalitetsindikator kommer att införas 2015 i öppna regionala jämförelser. 
• Beställarnämnden för Mölndal har inlett en process för att beställa ett 

öppenvårdsteam för specialiserad palliativ vård i kommunen i samarbete med 
Mölndals kommun efter tidigare dialog med RCC. 

• En inventering av den palliativa omvårdnaden har gjorts inom NU-sjukvården 
och på SKAS. En palliativ vårdavdelning och ett tydligt palliativt öppenvårdsteam 
har tagit sina former på SKAS. 

• Palliativ konsultverksamhat i relativt liten skala har startat hösten 2014 på SU/SS. 
• Ett nätverk för mellanchefer i palliativ vård har startats, och det fortsätter att 

arbeta på egen hand. Nätverket bjuder in processägare och stödteam för fortsatt 
dialog. 

• De palliativa öppenvårdssköterskorna fungerar som kontaktsköterskor, och en 
vårdplan finns för varje patient. Den är ofta inte tydligt formulerad i text, utan 
muntligt förankrad med patient och närstående. Arbete har påbörjats för att 
förtydliga arbetssättet och göra arbetsgivaren medveten om detta. 

• En process har påbörjats där kuratorer i palliativ vård ska beskriva och reflektera 
över sina arbetsuppgifter och roller. Ska avrapporteras till rehabiliteringsgruppen 
och till den palliativa processgruppen. 

• Ett projekt för patientmedverkan har startats.  



	  

	   45	  

	  
3.4 Patientens ställning i cancervården  
 
Patientföreträdare, utbildning, Livshändelsen att få cancer 

• RCC och SKL har i samverkan producerat 13 utbildningsfilmer som i första hand 
vänder sig till patientföreträdare inom regionala cancercentrum. RCC väst var 
ansvariga för framtagandet av filmerna; Tidig upptäckt och Kontaktsjuksköterska 
– min vårdplan.  

• En Patient- och närståendeföreträdarutbildning inom RCC väst har genomförts. 
Utbildningen vände sig till patient och närståendeföreträdare inom RCC väst samt 
patientföreningar och ägde rum under fyra tillfällen.  

• Sex möten har ägt rum i patient- och närståendeperspektivrådet under 2014. I 
slutet av året har en omorganisation gjorts, en uppdragsbeskrivning är framtagen, 
nya företrädare har tillkommit och några har lämnat rådet. 

• Studiebesök har gjorts där tio av medlemmarna i patient- och 
närståendeperspektivrådet åkte till Köpenhamn och besökte Kraftcentret och nio 
deltagare fortsatte till England, Newcastle och besökte Newman Hospital for 
cancercare och Maggie’s center.  

• Kontakt med politiker är tagen där rådet efterfrågar möte för att diskutera 
Kraftcenter, besök på PNP-råds möte samt att företrädare från PNP-rådet 
informerar i ett nämndmöte. Informationsblad kring skapandet av ett Kraftcenter 
är framtaget. 

• Rådet har svarat på remisser i olika former och har även arbetat med att ta fram 
egna förbättringsförslag, exempelvis genom att påbörja skrivandet av en vitbok 
riktad till vårdpersonal om ”så här vill vi ha det” med diskussioner om att göra en 
film som relaterar till boken.  

• Rådet har börjat ta fram en bas-pärm till patienter och närstående  
• En valbroschyr är framtagen och delades ut under Regionfullmäktiges möte i juni, 

Vänersborg.  
• Ett nationellt PNP-råds möte har ägt rum på RCC väst. Möten med 1-2 

representanter från varje RCC’s PNP-råd fortsätter en gång per termin, i 
Stockholm. 

• En workshop inom Livshändelsen att få cancer mitt i livet hölls i april med 
ansvariga från olika myndigheter ”Hur kan bra bli bättre?”. Ett kontaktnätverk 
skapades av deltagarna samt två lokala samverkansgruppen på SÄS respektive SU 
JK. I dessa finns vårdpersonal med samt lokalt samverkansansvariga från 
Försäkringskassan (FK). Ett möte i varje lokal samverkansgrupp har ägt rum.   

• Utvecklingsledaren har informerat om aktiviteten i möten med Simba 
(närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården), i möte med LAC 
(Samverkan inom Göteborgsområdet mellan regionens hälso- och sjukvård, 
kommunal vård- och omsorg, socialtjänst samt skola) samt i möte med nationellt 
samverkansansvariga på Försäkringskassan. Kontakt inleddes med b.la enhetschef 
central elevhälsa i Kungälv. Efter möte beslutades göra en föreläsning för 
kuratorer och sjuksköterskor. Diskussion att ha en workshop med elevhälsoteam 
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och lärare finns, för att se över vilket stöd de är i behov av då de möter barn som 
har någon sjuk förälder.  

• På efterfrågan av Försäkringskassan har en film ”Jag är mer än bara cancer” 
färdigställts anpassad som utbildning för handläggare på myndigheter och 
vårdpersonal. Ett särskilt arbetsmaterial i bemötandefrågor är också framtaget och 
publicerat på RCCs hemsida. Ca hälften av handläggarna i västra regionen har 
genomgått utbildningen. 

• Medverkat i konferens kring lansering av nytt material för barn som anhöriga via 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).  

• Studiebesök i Kristianstad kring DISA-projektet, ett lyckat samarbete mellan 
vården och FK.  

• Efter sommaren har två studenter från Chalmers varit knutna till aktiviteten. De 
skriver sin master kring Livshändelsen – cancer mitt i livet. 

 
Patient- och närståendemedverkan 

• Inom ramen för nationellt vårdprogram för cancer i gallvägar och gallblåsa har 
arbete gjorts för att ta reda på vad som är viktigt för patient/närstående. En enkät 
har utformats av arbetsgruppen där även två patienter deltagit. Alla levercentra i 
Sverige (6 st.) har sänt ut enkät till tolv identifierade patienter/närstående. Svaren 
på enkäten har analyserats av arbetsgruppen och ska användas i en workshop med 
medarbetare från vårdprogramsgruppen och patienter/närstående för att diskutera 
det som framkommit i enkäterna innan beslut tas om vad som bör ingå i 
vårdprogrammet.  

• Fortsatt arbete pågår med upplevelseboken har gjorts på följande verksamheter: 
o Njure/SU. Mottagningen och avdelningen presenterade sitt arbete på 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsvecka. De områden som 
förbättras just nu är väntetider, sex och samlevnad och information.  

o Hematologen/SU (fortsatt arbete). Arbetet med att involvera patienter och 
närstående fortsätter. En projektrapport ska skrivas och en ny omgång av 
patientmedverkan utformas.  

o Alingsås lasarett. Ett arbete med att involvera patienter och närstående i 
utvecklingen av den palliativa vården har påbörjats. Under hösten 2014 
frågade åtta palliativa personer i sin hemmiljö om hur de ville att vården 
skulle fånga in deras upplevelser och erfarenheter och om de ville få 
möjligheten till att göra detta. Alla åtta svarade samtal och då helst i sin 
hemmamiljö samt att alla ville erbjudas möjligheten till att delta. Utifrån 
detta byggs dessa erfarenheter ska ett pilotarbete startas upp.  

o Värdebaserad vård – bröstcancer. En patient- och närståendegrupp har 
bildats på 12 personer som RCC väst ansvarat för. Denna grupp har 
coachat verksamheterna till att ge input i vad som bör ingå i det nya 
bröstcentrum som Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska starta i januari 
2015.  

• En konferens för kontaktsjuksköterskor och kuratorer i regionen arrangerades i 
syfte att sprida kunskap om kontaktsjuksköterskans roll och uppdrag, min 
vårdplan, hälsofrämjande insatser, rehabilitering och patientmedverkan. 
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Moderator för dagen var en 21-årig tjej vars syster har en svår hjärntumör. 
Anledningen till detta var att patient- och närståendeperspektivet skulle lyftas in 
som en röd tråd genom hela konferensen. 

• En patientpolicy har arbetats fram i syfte att underlätta för patient, närstående och 
medarbetare när patient och närstående bjuds in att delta i olika arbeten. Lokal 
anpassning har gjorts utifrån den nationella policyn. På detta sätt kan RCC väst 
förtydliga uppdraget, omfattningen, ersättning etc.  

• En utvärdering av Rosa boken (vårdplan för tidig bröstcancer) skedde tillsammans 
med bröstcancerpatienter för att använda sig av deras kunskap i revideringen av 
boken som skedde hösten 2014. 

 
Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 

• Under 2014 identifierades ca 200 kontaktsjuksköterskor, i VGR och Halland, 
enligt den nationella definition kontaktsjuksköterska i cancervård. Det finns idag 
kssk i 21 patientprocesser med regionala nätverk till alla patientprocesser. 
Uppdraget är att arbeta med den specifika kontaktsjuksköterskefunktionen och 
aktiva överlämningar i respektive patientprocess.  

• Cancervårdprocessen har definierat i medicinsk regional riktlinje att det krävs en 
skriftlig - Min vårdplan för alla cancerpatienter, och att varje verksamhetsområde 
ska utarbeta rutiner för utformning mm och att det arbetet ska innefatta samråd 
med patientföreträdare.  

• I januari redovisades projekten från kontaktssk-utbildningen i Lund och i 
Göteborg. På båda ställena, som hade relativt olika upplägg, blev det väldigt god 
respons från deltagare och åhörare, vilket ledde till ett beslut att fortsätta med 
samma upplägg av kursen en gång till.  

• Deltagarna i kursen hade också en återträff i maj, där Rcc väst och syd bjöd in och 
deltog gemensamt. Samtliga var nöjda med vad kursen hade givit dem i det dagliga 
arbetet. Utvärderingar av de tre delkurserna visade också på att de allra flesta var 
helt eller till stor del nöjda med hela upplägget.  

• I flertalet av de utvecklingsarbeten som ingick i delkurs tre fanns 
patientmedverkan i design och utförande. I stort sett samtliga projekt har också 
haft en direkt positiv påverkan på patientens vårdprocess, både i stora och små 
effekter. Exempel är bättre aktiva överlämningar, förbokade röntgentider, 
framtagande av en patientutbildning för egenkontroll efter malingt melanom och 
en struktur för uppdrag och införande i verksamheter där det inte tidigare funnits.  

• Efter uppdrag från HSA i Västra Götalandsregione gjordes en kartläggning och 
beräkning på befintliga och behov av kontaktsjuksköterskor i kolorektal-, 
prostata- och bröstcancerprocesserna utifrån de nationella riktlinjerna. Detta ledde 
till ett anslag för 18 nya tjänster i regionen för dessa processer, samt 1,8 miljoner 
kr för utbildningen 2015 och 2016.  

• Efter beslut om att starta en ny omgång med kontaktsjuksköterske-utbildningen 
har ett arbete gjorts med upplägg och antagning under april-september. Detta 
innebar en urvalsprocess av deltagare, kommunikation med dem, deras 
verksamhet, internat/hotell, föreläsare, lärosätet och där ny kursledare. Eftersom 
Göteborgs Universitet valde att inte ge 7,5 Hp kursen igen, flyttades denna till 
Högskolan i Skövde där upplägget fick byggas upp på nytt. Innehåll utifrån det 
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nationella beslutet tillsammans med resultat från utvärdering av första kursen gav 
relativt stora förändringar i schemat och en ny kursplan. 28 sjuksköterskor går 
utbildningen under 2014/2015. 

• Efter kursstart har utvecklingsledaren bidragit till kursen med två föreläsningar 
samt kommer att vara seminarieledare vid kursavslutet.  

• Under våren medverkade utvecklingsledaren i koloncancerscreeningprocessens 
och i hjärntumörsprocessens arbete med att starta upp kontaktssk-funktionen. 

• Utvecklingsledaren har hållit en föreläsning om kontaktsjuksköterska och Min 
vårdplan på patientföreträdarutbildningen på RCC väst.  

• En endagkonferens för kontaktsjuksköterskor och cancerrehabiliteringspersonal 
för inspirera och att starta arbetet med att tänka mer i team fick 180 deltagare.  

• Frågan om hälsolitteracitet Utifrån den nya patientlagen, där mer ansvar läggs på 
den som ger information att mottagaren ska ha förstått innebörden och 
betydelsen av vad som sagts har introducerats och drivits i 
Utvecklingsledargrupperna. Docent Lena Mårtensson har medverkat som 
föreläsare i utbildningen. Arbetet fortsätter på olika sätt under nästa år 
tillsammans med utvecklingsledaren för hälsofrämjande cancervård.  

• Utvecklingsledaren ansvarade för filmen om kontaktsjuksköterska och Min 
Vårdplan inom den nationella patientföreträdarutbildningen. 

• I arbetet i den nationella gruppen har generiska texter för kontaktsjuksköterska, 
Min vårdplan och Aktiva överlämningar tagits fram och godkänts av Rcc i 
samverkan. Dessa texter införs nu i samtliga nationella vårdprogram.  

• Den nationella gruppen har även startat arbete med hur kontaktsjuksköterske-
funktionen och Min vårdplan ska integreras i arbetet med Standardiserat 
vårdförlopp/SVF, där båda funktionerna kommer få stor betydelse.  

• Ett gemensamt innehåll för vad en 7,5 Hp kontaktsjuksköterske-utbildning har 
arbetas fram tillsammans med RCC syd och godkänts nationellt. I september hölls 
ett möte om utbildningen med intresserade lärosäten, nationella arbetsgruppen 
samt Rehab-nätverket i Stockholm.  

• Ett nätverk med högskolor och universitet från samtliga regioner har startat med 
syftet att skapa en struktur för hur utbildningen ska distribueras utan att RCC 
förlorar insyn. 

• Genom medverkan till besök från USA har utvecklingsledaren erbjudit kollegor på 
RCC samt processägare möjligheten att lära mer om Aktionsforskning, CBPR och 
Reach-out projekt för screeningarbete i utsatta områden och grupper.  
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4. Kriterier kring utbildning, kunskapsstyrning 
och forskning 
 
4.1 Utbildning och kompetensförsörjning 
	  
Utbildningar 
Större utbildningar beskrivs nedan mer fullständigt. Utifrån eftersatta områden har 
utbildningsplanen vid RCC väst under 2014 särskilt fokuserat på 

• Forskarskolan – klinisk patientnära forskning 
• Cancerrisker och förebyggande arbete (för bl.a.hälsoguider) 
• Tidig upptäckt (för primärvårdsläkare) 
• Kolposkopikurs (för gynekologer) 
• Kontaktsjuksköterska, 30 högskolepoäng (för kontaktsjuksköterskor) 
• Cytostatikakörkort, webb-baserad utbildning (för sjuksköterskor och 

undersköterskor, 200 medarbetare har nu gått utbildningen) 
• Kuratorsfunktionen (för kuratorer) 
• Kurser De nödvändiga samtalen (för läkare) 
• Film De nödvändiga samtalen (för sjukvårdspersonal) 
• Palliativ vård (personal och processledare i kommuner)  
• Informationsmöten vid medicinsk vårddokumentation:s utbildning 2-3/termin 

 
Kliniska forskarskolan 
Skolan riktar sig till kliniskt verksamma doktorander med hög motivation att utvecklas 
som kliniska forskare. Skolan omfattar 30 högskolepoäng och ges i fyra 
sammanhängande block där delkursernas innehåll följer i en logisk ordning. Den som 
fullföljer utbildningen får dispens från akademins obligatoriska introduktionskurs och 
uppfyller övriga kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin. De 
två första delkurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista 
kring analys och rapportering av kliniska studier. Samtliga 20 veckor fokuserar således 
både metoder och träning i färdigheter. 
	  
Kontaktsjuksköterskeutbildningen 
Under 2014 har 28 sjuksköterskor från regionen startat utbildningen för 
kontaktsjuksköterska i cancervård. Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng varav 15 hp 
i Personcentrerad cancervård och 15 hp i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. 
Utbildningen genomförs som ett projekt gemensamt för RCC Väst, Högskolan i Skövde 
och CHI, Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers tekniska högskola. 
Delkurserna i Personcentrerad cancervård omfattar Allmän onkologi 7,5 hp och 
Kontaktsjuksköterskans omvårdnad 7,5 hp och ges delvis som nätbaserade kursmoment 
kombinerade med internat. För den nätbaserade delen användes Lära-Nära-plattformen 
som också används för Cytostatika-körkortet. Denna form gör det möjligt för andra RCC 
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att också använda utbildningen. Kursen i Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling drivs av 
CHI och är campusförlagt med internat. Kursen innefattade även att deltagarna skulle 
genomföra ett utvecklingsprojekt på 7,5 hp.   
 
De nödvändiga samtalen 
Kursen vänder sig i första hand till specialistläkare som möter patienter med cancer eller 
patienter i palliativ vård. Den fokuserar särskilt på allmänt kända svåra situationer som 
kräver nödvändiga samtal exempelvis diagnosbesked, recidiv, svåra beslut och samtal om 
vård i livets slutskede. Kursen, som ges som internat under två dagar, omfattar teoripass 
och reflektion omväxlande med praktisk träning i form av rollspel, med för ändamålet 
särskilt utbildade skådespelare. Skådespelarna gör det möjligt att bättre möta vars och ens 
individuella behov av att utveckla sin förmåga i nödvändiga samtal.  
 
Cytostatikakörkortet 
Inom uppdraget för regional utbildning/kompetensförsörjning har RCC Väst 
tillsammans med Onkologkliniken SU under 2013 genomfört ytterligare 
distansutbildningar i Cytostatikakörkort för sjuksköterskor och undersköterskor med 
examination i Göteborg. I regionen finns 460 sjuksköterskor som hanterar och 
administrerar cytostatika. Av dessa har nu drygt hälften genomgått utbildningen. 
Utbildningsnivån i cytostatika-hantering bland sjuksköterskor och undersköterskor har 
varit starkt varierande och insatser har varit efterfrågade inte minst för att leva upp till 
arbetsgivarens ansvar inom arbetsskydd. Utveckling av gemensamma principer och 
kunskaper för cytostatika-hantering är ett viktigt första steg för att kunna genomföra det 
regionala ansvar för medicinsk tumörbehandling och terapikonferenser som nu 
efterfrågas. 
 
Kompetensförsörjning 
Under året har ett nytt projekt genomförts för att ytterligare undersöka lämpliga former 
för processernas bidrag till kompetensförsörjningsfrågorna.Kompetensförsörjning inom 
cancersjukvården har sin utgångspunkt i Ledningssystem för kompetensförsörjning 
Svensk Standard SS 624070, som beskriver ett processorienterat arbetssätt för att försörja 
organisationen med rätt kompetens. 
 

  
 
Källa: Ledningssystem för kompetensförsörjning Svensk Standard SS 624070:2009  
 
Kompetensförsörjningsprocessen kan beskrivas som en årlig process som är integrerad 
med verksamhetsplanering och budgetprocess. Det innebär att behovet av kompetens 
styrs av de mål som formuleras i och för verksamheten. Kompetensbehovet måste därför 
anpassas efter verksamhetens kunskapsutveckling och ekonomiska ramar. Utöver att 
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identifiera kompetensbehov för cancersjukvården på kort och lång sikt och föreslå 
åtgärder, så är den stora utmaningen att skapa en styrning och lärande samt hitta 
samarbetsformer som stödjer ett processorienterat och värdebaserat arbetssätt. Samtliga 
förvaltningar som berörs har en funktionell linjeorganisation där verksamheten planeras 
och resurser fördelas utifrån respektive förvaltning, verksamhet och avdelning. 
Processorienterat arbete innebär att titta på organisationen ur ett horisontellt perspektiv 
och cancerprocesserna skär ofta genom flera verksamheter och även olika sjukhus. Det 
innebär att det kan finnas konkurrerande målsättningar, krav och behov som motverkar 
processarbetet och målsättningarna inom cancersjukvården. 
 
Inom projektet gjordes en kompetensinventering och en prioritering av insatser för ökad 
rekrytering och bibehållande av kompetens. Sammanfattningsvis konstateras att det som 
bör vara RCCs och de regionala processägarnas specifika bidrag är att a) formulera 
funktionella krav på olika vårdenheter utifrån ett processperspektiv samt att b) medverka 
vid utvärderingen och uppföljning. 
 
4.2 Kunskapsstyrning 
Regionuppdrag har beslutats för nationella riktlinjer för bröst-, prostata- och 
colorektalcancer och medel tilldelats för införande fasen. Nationella vårdprogram har 
under 2014 färdigställts för bröstcancer, prostatacancer, kolorektalcancer, tyreoideacancer 
och akut myeloisk leukemi. Regionala medicinska riktlinjer har under 2014 fastställts för 
epitelial och icke-epitelial ovarialcancer, uterussarkom, cervixddysplasi, 
cervixcancerprevention, tyreoideacancer, maligna melanom, palliativ vård, primärtumör 
okänd och Välgrundad misstanke om cancer.  
 
4.3 Klinisk cancerforskning och innovation 
RCC väst stödjer genom finansiering och/eller samordning olika forskningsaktiviteter. 
Dessa inkluderar bl.a. projekt vid Center for Healthcare Improvement, Chalmers, vid 
Enheten för cancerepidemiologi och vid Jubileumskliniken (Cancerrehabilitering och 
Uppföljningsmottagningen). RCC väst har initierat ett projekt rörande symptom och 
sökmönster före diagnos i primärvården syftande till ökande kunskap om Tidig upptäckt. 
RCC väst gör också en kartläggning av grupper, metoder och frågeställningar för att 
möjliggöra förbättrad forskningssamordning i regionen. RCC väst medverkar också direkt 
till bildandet av regionala forskarnätverk.  
 
Aktionsforskning: Lärande och utveckling kring den  
regionala cancerstrategin 
Under året har, liksom tidigare, den regionala cancervårdsstrategin kopplats samman med 
forskare från CHI (Chalmers) via en aktionsforskningsansats. Stort fokus har lagts på 
permanent etablering av de gemensamma arenor för lärande och utveckling som redan 
vuxit fram. Lärplattformar är de arenor för lärande längs vårdprocesserna som kopplar 
samman processägare, chefer, medarbetare, patienter, närstående och andra intressenter 
för att accelerera utvecklingen av cancervården. Huvudfrågan har varit hur den nationella 
såväl som den regionala cancerstrategin kan översättas i användbara och konkreta 
principer, praktiker och metoder för framgångsrikt förbättringsarbete. Under året har 
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även fokusgrupps-dialoger genomförts med processägarna, där analys och slutsatser har 
återförts för gemensam reflektion och lärande avseende processägarnas erfarenheter av 
roller, ledarskap och mandat i utvecklingsarbetet. Ett annat fokus har legat på nära 
samverkan mellan praktiker/forskare/patienter/närstående i utvalda vårdprocesser, där 
aktörerna gemensamt undersökt och löst lokala problem som hänför sig till 
cancerstrategins övergripande problemområden. Några exempel på sådana områden är 
frågor om betydelsen av personcentrering och patientinvolvering för processutveckling, 
organisering av cancervården för ökat värdeskapande, nyttiggörande av kvalitetsregister 
för processutveckling, ett jämlikhetsperspektiv på cancervården med flera. Erfarenheter 
och resultat från de lokala aktiviteterna har kontinuerligt lyfts in i de permanenta 
lärplattformarna för att inspirera till spridning och initiering av andra, lokala aktiviteter i 
andra vårdprocesser och därmed accelerera den totala utvecklingen. Kontinuerlig 
dokumentation och uppföljning av utvecklingsaktiviteterna har, så här långt, utmynnat i 
ett flertal publikationer: 
 
Klinisk cancerforskning 
Forskning som bedrivs i anslutning till olika processer har redovisats ovan. Professorn 
vid enheten har under 2014 skiljts från RCC. Några av medarbetarna vid RCC kommer 
att fortsätta forskningsarbete inom gynekologisk cancer och huvud-halscancer. Forskning 
helt eller delvis finansierad av RCC bedrivs också inom kost och cancer samt inom 
cancerrehabilitering.  

 
5. Kriterier för RCC:s organisation: 
 
5.1 Ledningsfunktion och RCC-samverkan  
(angående uppföljning av cancervårdens kvalitet se ovan) 
 
Mål, uppdrag, organisation och reglemente finns beslutade för RCC sedan inrättandet 
2011. 
 
Styrgrupp 
Styrgruppen har haft följande sammansättning: 
 

Marie Röllgårdh, ordförande   VGregionen (HSA) 
Ingrid Kössler    Patientrepresentant 
Emma Pihl    Region Halland  
Ulf Strömberg    Region Halland 
Kaarina Sundelin    VGregionen (SÄS) 
Bengt Ekelund, Ulrika Tegnfors   VGregionen (NU) 
Per Karlsson    VGregionen (SU) 
Marga Brisman    VGregionen (SkaS) 
Krister Järbrink    VGregionen (HSNK) 
Peter Naredi    Sahlgrenska akademin 
Nils Conradi    RCC 
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Regionala tumörrådet  
Rådet är ett medicinskt sektorsråd och har rådgivande funktion i förhållande till RCC. 
Representanterna utses av sektorsråd engagerade i cancervård. Rådet har haft följande 
sammansättning: 
 

Serney Bööj   Kvinnosjukvård 
Göran Carlsson(adj)   Terapigruppen onkologi  
Christer Ewaldsson   Neurosjukvård  
Lena Fredriksson   Onkologi  
Agneta Hamilton   Allmänmedicin 
Annette Trenge Jarlshammar  Internmedicin 
Ali Khatami   Urologi 
Marie Lindh (ordförande)  Onkologi 
Lars Lundgren   Laboratoriemedicin 
Per Lundgren   Barnsjukvård 
Hans Lönroth   Kirurgi 
Göran Magyar   Region Halland 
Göran Matejka   Hjärtsjukvård 
Jan Nyman(adj)   Medicinskt ansvarig Onkologi 
Anne Olmarker   Bild och funktionsmedicin 
Lars Rydberg   Kirurgi 
Thord Ekström   Öron Näsa Hals 
Christian Schafaer   Käkkirurgi 
Johan Snygg   An/op/IVA 
Ewa Waern   Geriatrik 
Nils Conradi (med rådgivare)  Regionalt cancercentrum väst 
Ann-Sofi Isaksson (koordinator) Regionalt cancercentrum väst 

	  
Patient- och Närståendeperspektivrådet 
Rådet har haft följande sammansättning:  

 
Lina Baldenäs 
Pia Dahl Leipe 
Gerd de Neergaard 
Louice Holmqvist 
Gunnel Ivarsson 
Bodil Dower, ordförande 
(Alexander Johansson) 
Conny Johansson 

Lennart Johansson 
Sylwa Johansson 
Ingrid Kössler 
Stellan Olsson 
Christer Petersson 
Katarina Strömberg 
Karine Tveiten 
Bertil Uppström 

	  
 
Vetenskapligt råd 
Det vetenskapliga rådet har haft ringa aktivitet under året. 
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RCC i Samverkan: Nationella arbetsgrupper 
Inom ramen för RCC i Samverkan har följande arbetsgrupper/samordningsgrupper 
bedrivit arbete under året.  

• Kvalitetstregister och INCA  
o Personal har deltagit i den nationella arbetsgruppen för kvalitetsregister 

och INCA (AKI) för samordning och framtagande av nationella riktlinjer 
för RCC:s kvalitetsregisterarbete. RCC- väst har en framträdande roll i 
detta arbete och ekonomiskt administrerar INCA-plattformen som 
formellt ägs av VGR. IT-chefen och produktägaren för INCA är anställda 
vid RCC väst men samfinansieras av landets sex RCC. 

• Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 
• Nationella vårdprogram 
• Cancerläkemedel 
• Nationell nivåstrukturering 
• Standardiserade vårdförlopp 

 
5.2 Utvecklingsplan för cancervården i  
Västra sjukvårdsregionen 
 
Utvecklingsplan 
Utvecklingsplanen ska utgöra grunden för RCC:s långsiktiga arbete med förebyggande 
insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och 
innovationsfrågor. I planen ska beskrivas om RCC avser att utveckla egna specifika 
profilområden och hur man avser att utveckla sin forskningsprofil. I planen ska också 
beskrivas långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC gällande till exempel vården 
av patienter med sällsynta eller särskilt svårbemästrade cancersjukdomar. Planen bör även 
omfatta frågor som rör hur regionens RCC avser att samarbeta på nationell nivå och delta 
i internationella samarbeten. 
 
Arbetet med utvecklingsplanen har intensifierats under året, en projektledare har anställts 
på 40% och en arbetsgrupp med representanter från regionens förvaltningar och 
patientrådet skapats. Det övergripande syftet för den nya regionala utvecklingsplanen är 
att kort- och långsiktigt medverka till att vidareutveckla cancervården i västra 
sjukvårdsregionen. Utvecklingsarbetet beskrivs på tre nivåer, regionnivå, förvaltningsnivå 
och verksamhetsnivå. Utvecklingsplanen kan ses som ett verktyg för det fortsatta arbetet 
med cancervården. Den regionala utvecklingsplanen riktar sig till alla som arbetar med 
cancervårdens utveckling i sjukvårdsregionen.  Det handlar dels om politikerna som ska 
fatta beslut om den och dels alla medarbetare och chefer inom cancervården som ska 
förverkliga den. En viktig del är att hälso- och sjukvårdsnämndernas beställningar 
medverkar till att skapa förutsättningar för cancervårdens fortsatta utveckling särskilt för 
grupper där behoven av vård inte är tillgodosedda. Patienter och närstående ska också 
kunna ta del av utvecklingsplanen. Förhoppningen är att alla berörda ska se den som en 
vägledning och ett stöd för det fortsatta arbetet för en ännu bättre cancervård. Planen 
förväntas bli färdig under mars 2015. 
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Resursförbrukning i cancerprocesser (KPP) 
• Under året har KPP använts som underlag för att uppskatta kostnadseffekter vid 

nya vårdprogram samt till regionuppdraget för bröst-, tjock- och ändtarms- samt 
prostatacancer. 

• För 2013-års databas har läkemedelsförbrukning i slutenvård kopplats till varje 
patient, för 2014 sker detta löpande månadsvis. 

• I databasen med KPP-data mellan 2009 och 2013 är de flesta vårdtillfällen och 
vårdkontakter där cancer varit anledning till vården kopplade till någon av 
cancerprocesserna. 

• Två projekt avseende bröstcancer, ett simuleringsprojekt och ett data-mining 
projekt, dessutom ett arbete för att kontrollera validiteten av KPP-data har 
påbörjats. 

• Mycket arbete har också lagts på att ta fram ett upphandlingsunderlag för nytt 
gemensamt KPP-system i regionen, med det nya systemet räknar vi med att få 
data på en mer detaljerad nivå där man t.ex. skall kunna se hur många av en viss 
MR-undersökning för en cancerprocess. 

• KPP-underlag har använts som underlag för att fördela medel för ordnat 
införande. 

• Färdig modell för att följa kostnader i cancerprocessen. Kostnader för perioden 
diagnos till beslut, kostnad för perioden beslut till behandling, kostnad för 
behandlingen samt kostnader för uppföljningen. 

• Under året har rekvisitionsläkemedel kopplats till KPP-databasen. Detta genom 
att tanka ur läkemedelsdata ur Meliors läkemedelsmodul. 

• Inom området KPP finns ett nätverk av ekonomer från regionens sjukhus även 
representanter från HSA. I detta forum tas alla utvecklingsfrågor upp i ämnena 
totalkostnadsredovisning och kostnad per patient. Mycket kraft har i år lagts på 
förberedelser på upphandling av nytt KPP-system. Nätverket använder exempel 
från cancerprocesserna för hela utvecklingsarbetet. 

• Forskning och innovation görs inom 
o Arbete som visade på att det inte var signifikant dyrare att operera 

patienter med corpuscancer jämfört med öppen teknik kommer att 
publiceras i International Journal of Gynecological Cancer. 

o Fortsatt arbete med seneffekter efter barncancer där vi jämfört 
användandet av förskrivningsläkemedel mellan undersökningsgrupp och 
kontrollgrupp. 

 
5.3 Nivåstrukturering - arbetsfördelning 
 
Inom Västra Götalandsregionen är nivåstruktureringen avseende kurativt syftande kirurgi 
i huvudsak genomförd. Patienterna utreds ofta på sitt hemortssjukhus i samråd med 
behandlande klinik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Behandlingsbeslut tas i de 
flesta fall på Multidisciplinär konferens och i många fall på videokonferens så att ansvarig 
läkare på hemorten kan delta. Efter behandling på SU ges eftervård och kompletterande 
behandling som regel på hemortssjukhuset. 
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För dessa tumörformer sker all kurativt syftande kirurgi på SU/S 
• Barncancer 
• Hjärntumör 
• Huvudhalscancer 
• Lungcancer 
• Magsäckscancer, från 2015 
• Matstrupscancer 
• Lever/gallvägscancer 
• Bukspottkörtelcancer 
• Endokrina buktumörer och buksarkom 
• Skelett/Mjukdelssarkom 
• Blåscancer (cystektomi) 
• Peniscancer 

Vid nedanstående tumörformer finns klara riktlinjer vad gäller arbetsfördelningen så att 
patienter med mer avancerade tumörer opereras på SU efter samråd mellan 
länssjukvården och SU: 

• Äggstockscancer/Ovarialcancer 
• Vulvacancer  
• Livmoderhalscancer  
• Uteruscancer 
• Sköldkörtelcancer 
• Testikelcancer 
• Njurcancer 

Nedanstående tumörformer behandlas kirurgisk inom både länssjukvården och SU: 
• Bröstcancer, 4 enheter 
• Prostatacancer, 4 enheter 
• Koloncancer, 6 enheter 
• Rektalcancer, 4 enheter, från 2015 

Arbetsfördelningen avseende hematologiska maligniteter är också nivåstrukturerad så att 
de mer komplicerade fallen handläggs på SU. Detta gäller: 

• Myelom 
• Leukemier 
• Lymfom 
• Kronisk lymfatisk leukemi 

Inom Region Halland pågår nivåstruktureringsarbetet på likartat sätt. Halland samarbetar 
på med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus vad gäller 
handläggningen av komplicerade patientfall. Inriktningsbeslut föreligger om att 
koncentrera slutenvårdsurologi och övre gastrointestinal cancer till Hallands Sjukhus 
Varberg. 
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6. Ekonomi 
	  
Regionalt cancercentrum 
 
Intäkter 
Driftbidrag 25 025  
Övriga intäkter 9 260 
Summa 34 285 
	  
Kostnader 
Lönekostnader 23 443 
Lokalhyra 1 701 
Resor, kost, logi 2 076 
Köpt tjänst, material 5 738 
Kontorsmaterial, telefon 690 
Trycksaker, annonsering 175 
Utrustning 472 
Summa 34 295   
  
Övriga intäkter avser Regionalt biobankcentrum, Mammografiscreening, delfinansiering 
genom nationellt samarbete, intäkter från utbildningar. Finansierar Utvecklingsledare 
vård, Administrativa koordinatorer, Statistiker, Systemutvecklare, Utvecklingsprojekt 
Närstående, Regionalt biobankcentrum, Mammografiregister samt regionala dialogmöten 
och utbildningar. 
  
Regional cancerstrategi  
(Västra Götalandsregionen) 
 
Intäkter	   	  
Anslag 14 000  
	  
Kostnader 
Lönekostnader  7 970 
Resor, konferens, utbildning 391 
Köpt tjänst 5 597 
Kontorsmaterial, telefon  11 
Utrustning 9  
Trycksaker 23 
Summa 14 001 
 
Finansierar Regionala processägare, Aktionsforskning Kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling, Cancerrehabiliteringsmottagning och Klinisk forskarskola. 
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Inrättande av RCC - Statlig finansiering 
 
Intäkter  
Anslag 8 000 
 
Kostnader 
Lönekostnader  5 858 
Resor, konferens, utbildning  485 
Köpt tjänst, material 1 441 
Kontorsmaterial, telefon  62 
Utrustning 24  
Trycksaker 130 
Summa kostnader  8 000 
 
Finansierar Utvecklingsledare, särskilda aktiviteter: Patientens ställning, Patientmedverkan, 
Hälsofrämjande och förebyggande cancervård, Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan, 
Cancerrehabilitering, Hälsoekonomisk analys samt Projektkoordination och Kommunikation 
 



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