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Förord 
 
Hälso- och sjukvård är ett komplext system. Kunskapen om vad som är rätt vård 
förändras kontinuerligt. För att cancervården ska kunna erbjuda bästa möjliga vård 
till patienter och närstående behöver därför även sättet att organisera arbetet 
förändras kontinuerligt.  
 
Utgångspunkten för Regionalt cancercentrum västs (RCC Väst) arbete är att 
införandet av ny kunskap är en iterativ social process som förutsätter ett 
medskapande (co-creation) som definierar, omdefinierar och implementerar. 
Omslagsbilden är en illustration som beskriver denna process, där olika nivåer 
mobiliserar och utbyter kunskap.  
 
RCC Väst stödjer det arbete med riktlinjer och uppföljning som görs i etablerade 
professionella nätverk. Vi söker och lyfter fram också den tysta kunskap som finns 
hos patienter, närstående och cancervårdens medarbetare. Andra aktörer beslutar 
om resurser och prioriteringar utifrån underlag RCC Väst tar fram och 
omorganiserar arbetet utifrån de uppföljningar som görs och utifrån nya 
förutsättningar. Ett stort antal medarbetare är alltså engagerade i arbetet med en 
kontinuerlig utveckling av cancervården.  
 
Det är vår övertygelse att denna systematiska mobilisering av kunskap med brett 
engagemang i organisationernas alla delar är en förutsättning för en hållbar 
utveckling av cancervården.  
 
 
Marie Röllgårdh 
Ordförande, styrgruppen 
Regionalt cancercentrum väst 
 

Nils Conradi 
Verksamhetschef 
Regionalt cancercentrum väst 
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Sammanfattning av verksamheten 2015 

Årets redovisning beskriver i första hand det som gjorts under 2015, men också hur långt 
regionen har nått i frågor som patientmedverkan, kontaktsjuksköterska, Min vårdplan, etc. Den 
blir genom det senare också en översiktlig statusrapport för cancervården i regionen. Mer 
detaljerad information finns i sammanfattningar från de regionala processägarnas dialogmöten 
och i regionala och nationella sammanställning av kvalitetsregisterdata. Verksamhetsberättelsen 
följer de tio kriterierna som enligt regeringens beslut ska gälla för Regionala cancercentrum. 
 
Eftersom RCC Väst arbetar inom så många områden och med så många aktörer är det svårt att 
göra en översiktlig sammanfattning av de viktigaste resultaten. Inom varje vårdprocess sker 
kontinuerligt en rad förbättringar som för cancervården framåt. Fyra exempel som RCC Väst har 
arbetat med och som har fått ett positivt mottagande är den regionala utvecklingsplanen för 
cancervården, satsningen Sunda solvanor, framtagningen av en webbutbildning i palliativ vård, 
och införandet av standardiserade vårdförlopp.  
 
Utvecklingsplanen för regionens cancervård som togs fram av en projektgrupp ledd av RCC 
Väst med representanter från samtliga förvaltningar bygger på visionen ”En ännu bättre cancervård” 
och visar vägen mot framtidens cancervård och det engagemang och den delaktighet som är 
nödvändig. Den strategiska planen delas in i sex utvecklingsområden med inriktningsmål och 
fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs och konkretiseras vad som behöver göras de 
närmaste åren på regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Genom politiska beslut är 
planen nu en agenda för det fortsatta utvecklingsarbetet i Västra sjukvårdsregionen.  
	
Sunda solvanor är en satsning för att förmedla hur viktigt det är att skydda sig själv och sitt barn 
mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom.  
Tillsammans med Central Barnhälsovård i Västra Götalandsregionen har RCC Väst utvecklat en 
modell som BVC-sjuksköterskor kan använda för att förmedla budskapet, samt tagit fram olika 
typer av informationsmaterial. Under maj 2015 fick alla familjer som besökte BVC en 
kylskåpsmagnet med budskapet om Sunda solvanor. Arbetssättet var uppskattat bland både 
BVC-sjuksköterskor och föräldrar och har nu spridits till stora delar av övriga landet. 	
 

RCC Väst har även tagit fram en webbutbildning i allmän palliativ vård på uppdrag av 
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Utbildningen vänder sig till all personal som möter 
svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i 
Västra Götaland. Den kommer att genomföras av uppemot 50 000 medarbetare de kommande 
åren och målet är att den ska skapa en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en 
god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas. 
 
Under 2015 har RCC Väst även arbetat intensivt med förberedelser och införandet av 
standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. Syftet med införandet är att förkorta 
tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. RCC Väst har 
samordnat arbetet via en regional projektgrupp och har även genomfört en rad aktiviteter, bland 
annat lärandeseminarium för medarbetare som berörs, en utbildning för vårdförlopps-
koordinatorer och utbildningsdagar för allmänläkare på ett flertal platser runt om i regionen.  
 
Ett annat viktigt område är nivåstrukturering där flera steg mot en tydligare arbetsfördelning togs 
under 2015, både nationellt och regionalt. Att arbetet kommer patienter till del visar sig inte 
minst i utvärderingar via kvalitetsregistren. Efter att operationer av avancerad äggstockscancer i 
regionen koncentrerades till Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökade 3-årsöverlevnaden från 44 
procent till 65 procent. Det visar hur viktigt utvecklingsarbetet är och hur stor skillnad det kan 
göra för dem vi är till för – patienter och närstående.   
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Kriterier gällande RCC:s organisation 

Sammanfattning 

Ø RCC Väst är en integrerad del av regionernas kunskapsstyrning och 
verksamhetsutveckling.  

Ø Mål och uppdrag är fastställda av Samverkansnämnden och de båda 
huvudmännen. 

Ø RCC Väst har en styrgrupp med representanter för patienter och närstående, 
koncernkontoren, de större sjukhusen och Sahlgrenska akademin.  

Ø Verksamhetschef utses av hälso- och sjukvårdsdirektören. 

Ø Två råd är kopplade till styrgruppen och verksamhetschefen: Regionala 
tumörrådet och Patient- och Närstående-Perspektivrådet.  

Ø Till RCC Väst finns kopplat Regionala processägare för olika 
diagnosområden.  

Ø RCC Västs verksamhet är organiserad i 4 enheter. Vårdutveckling, 
Registerkoordination, Statistik och System/IT. Medarbetarna utgör 
stödteam för olika diagnosområden och driver utveckling genom särskilda 
aktiviteter. 

Ø RCC Väst samverkar med övriga fem RCC på nationell nivå. 

Ø Uppföljning av cancervårdens kvalitets görs genom nationella 
kvalitetsregister. 

Ø Tillsammans med förvaltningarna har RCC Väst tagit fram en 
utvecklingsplan för cancervården. 
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Mål och uppdrag 

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. Arbetet vid Regionalt cancercentrum väst ska bedrivas i enlighet 
med de tio kriterier som Socialdepartementet beslutat ska gälla för ett Regionalt cancercentrum 
(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 

 
Kriterier för RCC:s organisation 

• Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet 
• Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
• Nivåstrukturering - arbetsfördelning 

  



	

	 9	

Ledningsfunktion 

Styrgrupp 
Styrgruppens medlemmar har utöver sedvanligt styrelsearbete varit starkt engagerade i arbetet 
med utvecklingsplanen och de standardiserade vårdförloppen. Styrgruppen har haft följande 
sammansättning: 

 
Marie Röllgårdh (ordförande) Västra Götalandsregionen 
Emma Pihl (vice ordförande) Region Halland 
Ingrid Kössler  Patientrepresentant 
Ann-Sofi Isaksson  Region Halland 
Kaarina Sundelin  Västra Götalandsregionen (SÄS) 
Ulrika Tegnfors   Västra Götalandsregionen (NU) 
Per Karlsson  Västra Götalandsregionen (SU) 
Martin Takac  Västra Götalandsregionen (SkaS) 
Peter Naredi  Sahlgrenska akademin 
Nils Conradi  Verksamhetschef, RCC Väst 

 
Regionala tumörrådet  
Rådet är ett medicinskt sektorsråd och har en rådgivande funktion i förhållande till RCC Väst. 
Representanterna utses av sektorsråd engagerade i cancervård. Rådet har haft följande ledamöter: 
	

Marie Lindh (ordförande) Onkologi 
Lotta Wassén  Kvinnosjukvård 
Krister Ewaldsson  Neurosjukvård  
Dick Stockelberg  Onkologi  
Agneta Hamilton  Allmänmedicin 
Annette Trenge Jarlshammar Internmedicin 
Ali Khatami  Urologi 
Lars Lundgren  Laboratoriemedicin 
Per Lundgren  Barnsjukvård 
Hans Lönroth  Kirurgi, SU 
Lars Rydberg  Kirurgi; SkaS 
Maria Viksten Ericsson  Kirurgi/urologi, NU 
Marie-Lois Ivarsson  Kirurgi, Region Halland 
Göran Matejka  Hjärtsjukvård 
Peter Gjertsson  Bild och funktionsmedicin 
Magnus Niklasson  Öron Näsa Hals 
Christian Schafaer  Käkkirurgi 
Johan Snygg  An/op/IVA 
Ewa Waern  Geriatrik 
Jan Nyman (adj)  Medicinskt ansvarig Onkologi, SU 
Göran Carlsson(adj)  Terapigruppen Onkologi  
Nils Conradi (med rådgivare) RCC Väst 
Anna-Karin Dahl (koordinator) RCC Väst 
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Patient- och Närståendeperspektivrådet 
Vid slutet av 2015 har PNP-rådet följande sammansättning: 
	

Christer Petersson 
Louise Holmqvist 
Conny Johansson 
Gerd de Neergaard 
Ingrid Kössler 
Lina Lilja 
Bertil Uppström 
Stellan Olsson 

Karine Tveiten 
Bodil Dower 
Mia Boqvist Olsson 
Nahid Ebadi 
Maria Areskoug 
Magnus Norin 
Kristina Mårdberg 

	
	
RCC Västs interna organisation 

Verksamheten leds av en verksamhetschef. Den interna organisationen utgörs av fyra enheter:  
• Vårdutveckling 
• Registerkonstruktion/IT 
• Registerkoordination  
• Statistik.  

 
Regionala processägare är cancerspecialister inom olika områden som finansieras med 20 procent 
för RCC-relaterat arbete. De rapporterar i denna funktion till verksamhetschefen. Därutöver 
finns personer med ansvar för kommunikation, ekonomi och forskning som rapporterar direkt 
till verksamhetschefen.  
 
Regionala processägare 
Vid årsskiftet var trettiofem regionala processägare (RPÄ) knutna till RCC Västs arbete med 
vårdutveckling. RPÄ:s 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 finns fyra utvecklingsledare anställda på RCC Väst 
Utvecklingsledarna stödjer nationellt och regionalt vårdprocessarbete. Stöd ges i form av 
vårdprogram, medicinska riktlinjer, processutveckling, förbättringskunskap.  Sju personer 
ytterligare är knutna till särskilda aktivitetsområden: Patientens ställning, Patient- och 
Närståendemedverkan, Hälsofrämjande och förebyggande insatser, Psykosocialt stöd och 
cancerrehabilitering, Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan. En utvecklingsledare har under 
2015 deltagit i utbildningen kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 30 hp vid Chalmers tekniska 
högskola. Rekrytering av ny enhetschef gjordes under året då tidigare enhetschef valde att gå 
vidare till nytt uppdrag inom Region Halland. 
 
Registerkonstruktion/IT  
Vid RCC Väst har två nya utvecklare och en registerproduktägare anställts för att arbeta med 
utveckling och förvaltning av kvalitetsregister. Därutöver har två externa konsulter (130 procent) 
ingått i utvecklingsgruppen för att stödja utvecklingsarbetet. Konstruktörsgruppen har under året 
utvecklat eller påbörjat utvecklingen av SCREESCO-registret, generell lösning samt editor för 
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registerspecifika startsidor, utdatalösning för realtidsdata från INCA till cancercentrum.se, det 
nationella cancerregistret, Mammografiregistret, de psykiatriska kvalitetsregistren vid 
Registercentrum Väst: BipoläR, BUSA, ECT, LAROS, PsykosR, SBR och Kvalitetsstjärnan. 
Utvecklingsgruppen har förvaltat de befintliga registren för RCC Väst och RCC Sydöst. 
Registerproduktägaren har under året arbetat med dokumentation av befintliga lösningar, 
utredningar för att bygga om befintliga register samt skapat ett nationellt produktägarnätverk. 
 
Registerkoordination 
Inom processen arbetar 6.67 procent administrativa koordinatorer. Sedvanlig leverans av 
canceranmälningar till Socialstyrelsen för år 2014 gjordes den 31 oktober 2015.  Regionen 
levererade 17 916 tumördiagnoser motsvarande en täckningsgrad på 99 procent av de kända 
tumörfallen i västra sjukvårdsregionen för 2014. 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. Inom processen registerkoordination 
handläggs 33 regionala kvalitetsregister. Täckningsgraderna för de flesta registren ligger på 95-
100 procent i jämförelse mot cancerregistret. För tio av dessa register ligger det nationella 
ansvaret för registerkoordination på region väst. 
 
Statistik 
Bemanningen av antalet statistiker under året har varit cirka 6 tjänster. Statistiker vid RCC väst 
har medverkat i flera nationella projekt med utdatalösningar för nationella kvalitetsregister: 

• Visning av INCA-data externt på Vården i Siffror (ViS). Ett par av statistikerna vid RCC-
väst har ett samordnande ansvar och utför kodningen i INCA för överföringen av 
kvalitetsindiktorer som visas på ViS. 

• Visning av kvalitetsindikatorer på Cancercentrum.se. 
• En parameterstyrd nedladdningbar rapport som visar ledtider i de standardiserade 

vårdförloppen (SVF) för de diagnoser som ingår i SVF. Rapporten kan visa ledtider för 
olika tidsperioder på nationell-, regional-, läns- och sjukhusnivå. 

• Varit med och skapat en generell lösning för registerspecifika startsidor med ”Koll på 
läget” på INCA. 

• Statistiker vid RCC väst har en aktiv roll i utvecklingen av INCA-plattformen, formulerar 
utvecklingsärenden och deltar i testning av nya versioner av INCA innan de installeras i 
produktionsmiljön. 

 
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.  

• 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.  
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• Statistiska årsrapporter har tagits fram för de kvalitetsregister som RCC väst har ansvaret 
för det nationella stödteamet. 

• 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 regionmöten och stöd till de regionala processägarna. 
• Nulägesbeskrivningar i samband med införandet av SVF. 
• 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.  
 
Kommunikation 
Anna Nilsson, Emelie Ljunggren och Karin Allander 
 

• Nyhetsbrev: RCC Väst gav ut fyra olika nyhetsbrev 2015, varav tre var regionala och två 
nationella. De regionala breven rör cervixcancerprevention, cellprovsveckan och 
övergripande nyheter från RCC Väst. De två nationella breven görs på uppdrag av de 
nationella kvalitetsregistren för gynekologisk cancer, samt lever- och gallvägscancer 
(SWELIV). Under året skickades totalt åtta brev ut. Det totala antalet prenumeranter var 
cirka 3 300, en ökning med 100 personer jämfört med föregående år. 
Öppningsfrekvensen var i snitt 43 procent för RCC Västs övergripande nyhetsbrev och 
31 procent för övriga brev. Något fler valde att öppna RCC:s övergripande nyhetsbrev 
jämfört med föregående år och övriga nyhetsbrev hade en något lägre öppningsfrekvens 
jämfört med 2014.  

• Webbplats: En ny gemensam webbplats togs för alla regionala cancercentrum och 
samverkan, som lanserades 31 augusti. Allt regionalt material arbetades om och 
kompletterades med nytt material. Dessutom togs nationellt material för fem diagnoser 
(inklusive kvalitetsregister) fram. 20 regionala nyheter publicerades på RCC Västs 
webbplats till och med slutet av november, vilket är en halvering jämfört med föregående 
år. Detta kan till stor del förklaras med att fokus har legat på framtagning av en den nya 
webbplatsen. Antalet besökare uppgick i slutet av november till knappt 65 000, vilket är 
samma som föregående år. Besökarna tittade i snitt på knapp tre sidor under drygt två 
minuter, vilket också ligger i linje med föregående år. Användare på nya webben tenderar 
även att stanna något längre på webbplatsen. På den gamla webbplatsen var 
patientprocesser den mest besökta sidan, efter startsidan. På den nya webben var 
startsidan, söksidan och regional information om standardiserade vårdförlopp de mest 
besökta sidorna.  

• En ännu bättre cancer vård – regional utvecklingsplan för cancervården:  
Togs fram och bildsattes med bilder från verksamheterna i samarbete med 
förvaltningarnas egna fotografer. De trycktes och distribuerades i tusen exemplar till 
medarbetare i Västra Götalandsregionen och Region Halland. 

• Kortare väntetider: En mängd material togs fram till satsningen på kortare väntetider och 
införandet av standardiserade vårdförlopp. Bland annat togs en kommunikationsplan för 
införandet i Västra Götalandsregionen fram och ett informationspaket som skickades ut 
till samtliga vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Ett visitkort för att påminna om 
adressen till webbsidan om satsningen togs också fram. De har bland annat delats ut till 
allmänläkare och vårdförloppskoordinatorer vid olika utbildningstillfällen under året. 
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• Nulägesanalys: En rapport om RCC Västs interna och externa kommunikation togs fram, 
baserat på en kartläggning som gjordes hösten 2014. Resultatet presenterades för 
medarbetarna och styrgruppen. Ett antal punkter att arbeta vidare med identifierades, 
bland annat framtagning av en ny kommunikationsstrategi. Ett internt förbättringsarbete 
påbörjades under våren tillsammans med alla medarbetare.  

• Sunda solvanor: Material från föregående års pilotprojekt arbetades om och användes i 
Västra sjukvårdsregionen, Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i 
Kalmar. Materialet publicerades även på en kampanjsida på 1177 Vårdguidens webbplats. 

• Ny version av Rosa Boken: En ny version av patientmaterialet för bröstcancerprocessen 
togs fram, som bland annat kompletterades med individuell vårdplan.  

• Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention: En kommunikationsplan som ska 
inkluderas i kommande nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention påbörjades. 

• Ny regional grafisk profil: Togs fram, men implementerades bara delvis i väntan på 
diskussion kring eventuell gemensam nationell grafik profil. 

• Mall för min vårdplan: En ny mall, i Word-format, som ska kunna användas för alla 
processer togs fram. 

• Tidig upptäckt av cancer: En ny version av lathunden för allmänläkare togs fram och 
trycktes upp i 4 000 exemplar för distribution i första hand regionalt.  

• Cellprovsveckan: Kampanjmaterial uppdaterades och distribuerades inom regionen. 
Materialet kompletterades även med ett informationsblad med rubriken ”Du kan göra 
skillnad”, som riktade sig till dem som inte ingår i screeningprogrammet, men som ändå 
kan sprida budskapet om vikten av att ta cellprov. 

• Sociala medier: En företagssida för RCC Väst skapades på det sociala nätverket LinkedIn 
med kort information om verksamheten, kontaktuppgifter samt länk till webbplatsen. 
Sidan ger möjlighet för medarbetare att länka sina personliga profiler till sidan. De kan på 
så vis mer tillgängliga för den som önskar hitta och ta kontakt med någon på RCC Väst 
via nätverket. Sidan ger också möjlighet att sprida information till personer som väljer att 
följa sidans flöde, exempelvis länka till medierapportering om projekt vid RCC Väst, 
puffa för aktuella nyheter på webbsidan eller att informera om tjänster som utlyses. 
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Samverkan med andra RCC 

Inom ramen för RCC i Samverkan har följande arbetsgrupper/samordningsgrupper bedrivit 
arbete under året.  

• Kvalitetsregister 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 
administrerar ekonomiskt INCA-plattformen som formellt ägs av VGR. IT-
chefen och systemutvecklare för INCA är anställda vid RCC väst men 
samfinansieras av landets sex RCC. 

• Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 
• Nationella vårdprogram 
• Forskningssamordning 
• Cancerläkemedel, arbetsgrupp kopplad till NT-rådet 
• Nationell nivåstrukturering 
• Standardiserade vårdförlopp 

 
 
Uppföljning av cancervårdens kvalitet 

RCC väst stödjer cancervårdens uppföljning genom IT-stöd för nationella kvalitetsregister och 
in- och återrapporteringsprocessen lokalt och regionalt. Registerdata används av 
vårdprocessgrupperna och i lokala dialogmöten: 

 
• Blodcancer inkl lymfom (8 register) 
• Bröstcancer  
• Bukspottkörtelcancer  
• Hjärntumörer 
• Hypofystumörer 
• Lungcancer  
• Maligna hudmelanom  
• Matstrupscancer  

• Magsäckscancer  
• Njurcancer 
• Peniscancer 
• Prostatacancer  
• Seminom och Non-Seminom 
• Tjock-& Ändtarmscancer  
• Urinblåsecancer  

	
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) 

• Nationell studie för aktiv 
monitorering vid prostatacancer 
(SAMS) 
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Utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen  

En projektgrupp ledd av RCC och där flera av styrgruppens medlemmar medverkade tog under 
året fram en regional utvecklingsplan för 2015 och framåt. Visionen ”En ännu bättre 
cancervård” visar vägen mot framtidens cancervård och det engagemang och den delaktighet 
som är nödvändig. Det fortsatta utvecklingsarbetet delas in i sex utvecklingsområden med 
inriktningsmål och fokusområden. Inom varje fokusområde beskrivs och konkretiseras vad som 
behöver göras de närmaste åren på regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Genom 
politiska beslut är nu planen en agenda för det fortsatta utvecklingsarbetet och omvandlar 
kriterierna för RCC till ett ansvar gemensamt för hela organisationen.  
 
De strategiska utvecklingsområdena är 

• Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård 
o Ökad delaktighet och medverkan 
o Behovsstyrd cancervård 

• Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
o Hälsofrämjande insatser för patienter och befolkning 
o Primär och sekundär prevention 
o Evidens baserad screening och vaccinationer 
o Införande av nya screeningmetoder 

• Tidig upptäckt av cancer 
o Tidig upptäckt 
o Väntetider vid misstänkt cancer 
o Samlad utredning 
o Arbetsfördelning och samverkan 

• Sammanhållna patientprocesser 
o Kunskapsbaserad vård 
o Sammanhållna vårdprocesser 
o Standardiserade vårdförlopp 
o Medicinsk kvalitet 
o Fast vårdkontakt och Min vårdplan 
o Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 
o Uppföljning av vuxna med cancer i unga år 

• God palliativ vård 
o Brytpunktssamtal 
o Symtombehandling 
o Patientens val av vårdform 
o Stöd till närstående 

• Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling 
o Kompetensförsörjning 
o Forskning och verksamhetsutveckling 
o Patienter i kliniska studier 

 
Genomförandet av utvecklingsplanen måste ses som lärprocesser där ny kunskap, arbetssätt och 
verktyg utvecklas gemensamt för en ännu bättre cancervård. 
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Nivåstrukturering  

Regional nivåstrukturering – arbetsfördelning 
Inom Västra Götalandsregionen är en nivåstrukturering avseende kurativt syftande kirurgi för 
många av diagnosområdena 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. 
 
För dessa tumörformer sker all kurativt syftande kirurgi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU 

• Barncancer  
• Hjärntumör 
• Huvudhalscancer 
• Lungcancer 
• Matstrups- och Magsäckscancer 
• Lever/gallvägscancer 
• Bukspottkörtelcancer 
• Endokrina buktumörer och buksarkom 
• Skelett/Mjukdelssarkom- 
• Blåscancer 
• Peniscancer 

 
Vid följande 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 (endast stadium IA1 utanför SU) 
• Uteruscancer 
• Sköldkörtelcancer 
• Testikelcancer 
• Njurcancer 

 
Nedanstående tumörformer behandlas kirurgiskt inom både länssjukvården och SU: 

• Bröstcancer 
• Prostatacancer 
• Koloncancer 
• Rektalcancer 

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

• Myelom 
• Leukemi 
• Lymfom 
• Kronisk lymfatisk leukemi 

 



	

	 17	

Inom Region Halland pågår nivåstruktureringsarbetet på likartat sätt. Halland samarbetar med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus vad gäller handläggningen av 
patienter inom definierade områden. Slutenvårdsurologi och övre gastrointestinal cancer har 
koncentrerats till Hallands Sjukhus Varberg. 
 
Vad avser onkologisk behandling pågår ett arbete för att förstärka organisationen vid 
länssjukhusen med onkologer. Finansieringsbeslut har fattats för att utöka antalet ST-tjänster och 
att inrätta regionala överläkartjänster. Tillsättande och fördelning av tjänster hanteras av det 
regionala tumörrådet som är kopplat till RCC.  
 
Nationell nivåstrukturering  
Huvudmännen i de båda regionerna har ställt sig bakom nivåstrukturering till två ställen för 
kurativa åtgärder vid peniscancer.  
 
Huvudmännen har också ställt sig positiva till rekommendationerna avseende matstrups- och 
övre magmunscancer, vulvacancer, analcancer, muskuloskeletala och intraabdominella sarkom 
samt cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi och isolerad hyperterm perfusion. Som 
framgår av ovanstående förteckning så är dessa områden redan regionalt nivåstrukturerade.  
 
Under 2015 har ett förberedande arbete gjors avseende nationell regional och nationell 
nivåstrukturering av lever- och gallvägscancer, bukspottkörtelcancer, retroperitoneal 
lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, äggstockscancer, njurcancer samt cystektomi vid 
blåscancer. Även för flertalet av dessa är väsentliga delar av nivåstruktureringen genomförd i 
regionen. Remiss kommer under 2016. 
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Patientcentrerade kriterier 

Sammanfattning 

Ø RCC Väst har en utvecklingsledare som arbetar med primär prevention. 

Ø RCC Väst stöder utveckling och uppföljning för preventions- och 
screeningprocesserna för cervixcancer, mammografi och colorektalcancer. 

Ø Särskilda resurser av avsatta för området tidig upptäckt av cancer. 

Ø RCC Väst har i uppdrag att samordna införandet av standardiserade 
vårdförlopp. 

Ø Utveckling av vård och behandling bedrivs inom tjugotre diagnosspecifika 
vårdprocesser. 

Ø RCC Väst har ett särskilt fokus på införandet av kontaktsjuksköterskor och 
en individuell vårdplan och driver den regionala 30hp utbildningen. 

Ø Arbete för att utveckla cancerrehabilitering och psykosocialt stöd drivs dels 
genom en regional arbetsgrupp för Cancervårdprocessen och dels genom 
olika regionala nätverk för kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 
dietister. 

Ø Som utvecklingsstöd för den palliativa vården stöds finns en regional 
processägare och facilitatorer för den regionala webbutbildningen. 

Ø RCC Väst har ett väl utvecklat arbete för att stärka patientens ställning och 
att öka patientmedverkan i processarbetet.  
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Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer  

Inom detta område arbetar RCC med att förbygga cancer och att utveckla insatser inom tre 
screeningprocesser och tidig upptäckt i primärvården samt sedan 2015 projektledning för 
införandet av standardiserade vårdförlopp. 
	
Hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Shirin Bartholdsson 
Sunda solvanor implementerades i barnhälsovården i maj 2015 i hela Västra Götalands region 
och Halland. Alla familjer som besökte BVC i maj fick en kylskåpsmagnet med budskapet Sunda 
solvanor. Sunda solvanor finns nu med i Hälsoboken i Västra Götaland som alla barn får på 
BVC. Totalt delades 20 000 magneter ut i VG och ca 5000 i Halland. Sunda solvanor 
implementerades även i barnhälsovården i Kalmar, Jönköping och Östergötland där 20 000 
magneter delades ut. 
 
Webbsida togs fram i samarbete med 1177 vårdguiden, sidan är nu nationell och permanent. 
 

 
 
Utbildningar och föreläsningar om Sunda solvanor 

• Utbildning Skövde 4 feb  
• Utbildning Uddevalla 2 mars  
• Utbildning Göteborg 9 mars  
• Utbildning Borås 12-11 mars  
• Utbildning Varberg 25 maj  
• Utbildning Halmstad 26 maj  
• Sektorsrådet 26 mars  
• Stadsbiblioteket 18 maj  
• Västsvenska melanommötet 29 maj 
• Jönköping 2 december 

 
Samarbete med Arla 
Budskapet sunda solvanor spreds via Arlas mjölkpaket under juni månad. 
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Cervixcancerprevention 
Björn Strander, Mia Westlund, Torbjörn Eles, Ulrika Hermansson, Chenyang Zhang, Emil Selmeryd  

• Ansvar för nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention 
• Ansvar för nationell arbetsgrupp under RCC i samverkan 
• Nationellt ansvar för processregistret för cervixcancerprevention 
• Täckningsgraden vad gäller screening har fortsatt att öka och Göteborgsområdet ligger i 

särklass bland storstadsområdena i Sverige.  
• En särskild 3-dagars kolposkopikurs har anordnats för gynekologer från Sverige och 

Norge  
• En prioriterad huvuduppgift för RPÄ och teamet under året har varit arbetet som 

ordförande respektiva stödjande team i den nationella vårdprogramgruppen och arbetet 
med det nya nationella screeningprogrammet. Arbetet har målsättning att ha ett 
remissklart vårdprogram inom ett år efter start.  

• Det nyligen antagna vårdprogrammet för dysplasi har reviderats och den nya versionen 
fastställdes i nov 2015 efter remissrunda. Nya kvalietsregisterdata visar att kontroller efter 
avvikande provsvar kan minskas. 

• Cellprovsveckan genomfördes i maj 2015. Som uppmärksamhetssymbol och medialt 
blickfång turnerade cellprovsbussen, och detta kombinerades med en rad lokala 
aktiviteter. Kampanjen har uppmärksammats runt om i landet och i år anslöt fler 
landsting till Cellprovsveckan med olika former av utåtriktad verksamhet fördelat under 
någon av veckorna 17-22.  

• RPÄ med team har lett arbetet i Nationella Arbetsgruppen för cervixcancerprevention 
inom RCC i samverkan.  En uppgift har bl.a. varit att se över anpassningen av screening 
till patientlagens krav om vård över landstingsgränser  

• RPÄ har som ordförande i sakkunniggruppen haft engagemang i framtagandet av 
Socialstyrelsens riktlinjer om cervixscreening, inklusive kvalitetsindikatorerna. Arbetet 
avslutades med publicering av rekommendationerna i juni 2015. 

• Den nationella expertgruppen också knuten till kvalitetsinstitutet Equalis har haft ett 
möte under året under ledning av RPÄ som är ordförande. BS har också deltagit som 
expert i det arbetet med upphandling av HPV-vacciner inom ramen för nationella 
barnvaccinationsprogrammet som avslutades i början av året. 

• 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. Principbeslut har tagits för att föra över Cytburken till 
INCA-plattformen. F.n. ingår VGR, Stockholm, Halland, Gotland,  Jönköpings län, 
Kalmar län och Östergötland i Cytburken och därmed 52 % av landets kvinnor. 
Ytterligare 6 landsting har skrivit avtal om anslutning. Processregistret ingår som ett 
delregister i det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx). RPÄ 
ingår i registrets styrgrupp. En regional kvalitetsrapport har upprättats liksom en rapport 
med nationella data.   

• Enheten har bistått beställarorganisationen i Göteborg med underlag för att kunna vidga 
kolposkopiverksamheten. Enheten har också varit delaktig i processen kring självtest för 
HPV som ska inititeras i screeningprogrammet 2016 samt i arbetet att via telefon 
kontakta kvinnor som uteblivit från kontroller under lång tid. 

• Ett antal föreläsningar har genomförts i olika sammanhang under året: 
o Lokal utbildning för barnmorskor i VGR och Halland 
o Barnmorskeutbildningen Sahgrenska Akademin  
o Läkarprogrammet Sahlgrenska Akademin 
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o Barnläkareföreningen Stockholm 
o Danska cancerfonden – nordiskt möte Helsingør 
o Kolposkopikurs Oslo 
o Utbildning för barnmorskor och gyenkologer i Norrland, Umeå  

• RPÄ har under året varit handledare för examensarbete vid läkarprogrammet samt bistått 
vid projektarbete för ST. 

• Enheten bidrar eller ansvarar för ett flertal pågående studier kring cervixscreening. 
• Enheten har deltagit i en del mediaaktiviteter för att stimulera deltagande i screening och 

vaccination mot HPV. I november publicerades artikel i SvD-debatt. 
Radioframträdanden i P1 och P4 samt stöd till artiklar i veckopress. RPÄ ansvarar också 
för de texter till allmänheten i 1177 som rör screening, vaccination och 
utredning/behandling 

	
Mammografisk hälsokontroll 
Maria Edegran, Anna-Karin Dahl 

• 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. 

• Det regionala vårdprogrammet för mammografi har uppdaterats och en RMR för 
mammografiscreening har skrivits. Arbete med konsekvensbeskrivning pågår. 

• Arbete inför införandet av SVF för bröstcancer. 
• Arbete med samarbetsformer och arbetssätt inom det nationella nätverket för 

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

verksamheterna. 
• Fortsatt arbete kring kvalitetsregistret för mammografiscreening. En förstudie pågår. 

Registret beräknas starta upp under 2016. 
• Ett projekt med strukturerat arbete med bildkvalitet pågår i NU-sjukvården. Ett liknande 

projekt har också startats på SU. Ett projekt för att hitta ett gemensamt arbetssätt kring 
bildkvalitet i regionen har startats. Förbättrad bildkvalitet leder till säkrare diagnostik. 

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

• Ett arbete för att MR-ledda bröstbiopsier ska börja utföras på SU har påbörjats. Denna 
metod finns i nuläget inte i regionen. 

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

• En broschyr angående smärtor i bröst har arbetats fram av mammografiavdelningen på 
SU, och är klar för att användas i regionen. 

• Fortsatt samarbete mellan Angered närsjukhus, Unilabs och RCC-väst för ökat 
deltagande i mammografiscreening. 
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Kolorektalcancerscreening 
Andreas Pischl, Anna-Karin Dahl 

• Efter uppstarten av SCREESCO studien i maj 2014 har studien pågått enligt planen 
under året 2015 i VG-regionen och Halland. Samtliga personer som randomiserades till 
koloskopi har kunnat erbjudas tid enligt planen. Vid årets slut kommer vi har genomfört 
c:a 600-650 koloskopier i regionen, vilket motsvarar exakt planen för SCREESCO. Vi 
har jobbat med förbättring av registreringar, nytt Screescoregister kommer startas i 
december/januari. Vi har vetenskapligt följd upp studieframgången på centralt nivå vilket 
ger oss inblick i förbättringspotential inom endoskpiverksamheterna. Vi har börjat 
analysera data som vi har tillgång till efter första året av kolorectalcancer screeningen. 

• Screeningskontaksjuksköterska (ibland även kallad koordinator) funktionen har blivit 
en fast etablerad del av cancerscreeningsprocessen under året och arbetet har formats. 
Projektet anses som framgångsrik etablering. 

• Journalföringssystemet för alla endoskopienheter i regionen: 2013 fattades ett politiskt 
beslut om införandet av ett regiongemensamt journalföringssystem för endoskopier i 
regionen. Ärendet ligger idag oförändrad hos VGR-IT. Man har under mitten av 2015 
lagd ner planen att integrerar systemet i melior, vilket professionen alltid bedömt som 
icke framgångsrikt. Man har börjat att undersöker nu på nytt det från professionen 
föreslagna alternativet att etablera ett existerande system som är redan i bruk på vissa 
sjukhus i Regionen. Vi hoppas att 2016 kan fattas ett beslut och en uppstart av 
systeminstallering äger rum efter över 4 års planering. Några verkställningsbeslut är dock 
fortfarande inte fattade i skrivande stund. 

• Gemensamma möte med processledarna på lokalsjukhusen och screeningssjuksköterskor 
samt separata möten med enbart screeningssköterskorna har även i år ägt rum där det 
diskuterades utvecklingsmöjligheterna, problemlösningar och framgångarna i processen. 

• Den regionala arbetsgruppen som leds från HSA under Ulf Angerås har i samarbete med 
alla endoskopienheter i Regionen genomfört ett mycket gediget arbete igen som har även 
för SCREESCO och kolorektal cancer screeningsprocessen enorm betydelse. Gruppen 
har jobbat bland annat med: 

• Det har tagits fram en utbildningsplan och en finansiering för en nationellt sökbar 
utbildning av endoskopister, såväl läkare men även sjuksköterskor är kursen riktat till. 
Utbildningsplanen är upplagd under 3 år och är en elementär del i säkerställande av 
kompetensförsörjningen i framtiden. Detta ger basen till ett möjliggörande av ett 
eventuell införande av bredd screening i framtiden. 

• Regionala medicinska riktlinjerna för indikationen till kolonutredning och relaterade 
har under året följds upp. Det diskuteras om det behövs en översyn avseende införande 
standardiserade vårdförlopp. Vidare finns det misstanke om förbättringspotential hur 
dessa följs. En åtgärdsplan är fattat beslut om och är under verkställande. 

• Verksamhetsanpassing: För att kunna ta emot de 7 SVF som endoskopi-
verksamheterna är involverade i skall en omstrukturering av verksamheten från 
produktionsorienterad verksamhet till flödelseorienterad verksamhet göras. Det 
uppskattas att verksamheten bör utökas med 20 procent med bibehållen produktion. 
Orsak ligger i att den minimala processtiden för en koloskopi är 5 dagar och ledtiden är 
max 10 dagar.  

• Produktionsökningen: Ytterligare produktionsökning under nuvarande förutsättningar 
är inte möjligt. Förnyade arbetssätt med förlängda arbetsdagar och fler endoskopisalar är 
en förutsättning för att kunna öka produktionen och anpassa flöden för SVF. Samtidig 
behöver produktionen försätter utökas även under 2016 med ytterligare 10 procent. 
Införande av SVF tillför en ny indikation för endoskopisk utredning viket innebär en 
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produktionsökning av okänd volym. En HTA analys planeras för att identifiera en 
vetenskaplig grund för införande av nya symtomet som klassas som välgrundad 
misstanke. Det finns tecken till att undanträngningseffekter av diagnosgrupper, bland 
annat sådana med förhöjd cancerrisk (IBD surveillance, polyp-surveillance, Barret-
surveillance) har kommit till. Särskild efter sommaren där produktionseftersläpet efter en 
10 veckors sommarneddragning i kombination med införande av SVF esofagus och 
ventrikelcancer har bidragit till. Det finns fortfarande alldeles för mycket produktions-
svängningar med uppbyggande av väntetider i perioder vilket tyder på att systemet är 
sårbart. Vissa sjukhus har dock nu närmat sig produktionen som motsvarar det 
europeiska snittet på 1,4 koloskopier per 100 invånare, andra ligger fortfarande långt 
efter.  
 

Tidig upptäckt 
Marcela Ewing 

• RPÄ har deltagit i internationell konferens för nätverket av forskare med intresse av 
cancer i primärvården Ca-Pri (The Cancer and Primary Care Research International 
Network),i Aarhus,Danmark. 

• Dataanalys och artikelskrivande pågår i forskningsprojektet ”Tidig upptäckt av cancer 
med alarmsymtom och allmänna symptom i primärvården”. 

• RPÄ har deltagit i forskningsseminarier på Allmänmedicinska Institutionen, Göteborgs 
universitet. 

• Planerat, arbetat med faktainnehåll, deltagit som föreläsare och genomfört utbildning 
”Cancerdag för allmänläkare”: SVF och RMR, tidig upptäckt och palliativ vård. Tio 
heldagar med föreläsningar anordnades under hösten i samarbete med sektorsrådet i 
allmänmedicin samt regionala och lokala processägare /specialistläkare i Uddevalla, 
Kungälv, Göteborg, Borås och Skövde. Nästan 60% av alla allmänläkarna i VGR (470 st) 
har tagit del av utbildningen. 

• Ny omarbetad upplaga Lathunden ”Alarmsymtom och allmänna symtom som kan 
signalera cancer” för primärvården har tryckts och spridd till alla vårdcentraler i VGR. 
Ombesörjt utskick även till VC i andra delar av Sverige pga efterfrågan. 

• RPÄ har bevistat en nordisk kongress i Aarhus om diagnostiska centrum i de nordiska 
länderna. 

• RPÄ har deltagit i arbetsgrupp om Diagnostiska centrum på uppdrag av Hälso-och 
sjukvårdsdirektören Ann Söderström. Gruppen har tagit fram förslag att inrätta 5 DC i 
VGR. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen i VGR beslutade 150930 att DC skulle inrättas i 
VGR enligt förslaget. 

• RPÄ har deltagit i framtagandet av SVF för cancer i gallvägarna,-bukspottkörteln och 
primär levercancer samt SVF för allvarliga, ospecifika symptom som kan bero på cancer 
som börjar gälla 2016. 
 

Surveillance av Barrett’s esofagus 
Ulrika Smedh 

• 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. Patienter med 
Barrett’s esofagus utgör en riskgrupp för att utveckla cancer i den gastroesofageala 
övergången. Genom att identifiera den subgrupp av individer med Barrett som löper 
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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 så att fler patienter fångas upp och behandlas innan 
cancern är manifest.   
 

Standardiserat vårdförlopp 
Nina Modig, Jarl Torgersson, Linda Tedenbrant, Johan Ivarsson, Marcela Ewing, Anna Ringheim, Anna-
Karin Dahl 
 
Väntetiderna i cancervården har varit för långa. Detta kan i sig ses som en undanträngningseffekt 
men är också delvis resultatet av bristande planering. Genom ett initiativ från 
Socialdepartementet görs nu en stor satsning på att korta väntetiderna i cancervården. Västra 
Götalandsregionen har gett RCC Väst i uppdrag att leda arbetet med införandet av 
standardiserade vårdförlopp i VGR.  

• Regional kick-off i januari med ca 150 deltagare för att sprida information om vad SVF 
innebär och hur arbetet med införandet planerades i VGR.  

• Framtagande av nulägesbeskrivningar och baslinjemätningar för de förlopp som infördes 
2015 samt majoriteten av 2016 års förlopp.  

• Utveckling av handlingsplan och budget för 2015 i samverkan med projektgruppen. 
Denna handlingsplan baserades bland annat på resultatet av 
nulägesanalyserna/baslinjemätningarna samt flaskhalsinventeringar som förvaltningarna 
tagit fram för de berörda förloppen. 

• Facilitering av beslut gällande uppstartsdatum för de berörda förloppen samt processtöd 
vid införandet. 

• Utvecklande av rollbeskrivningar för lokala processledare och koordinatorer samt 
medverkan i införandet av dessa roller. 

• 2 grundläggande kurser för vårdpersonal om vardera 3 dagar som introducerade SVF och 
väsentliga delar av satsningen, exv. olika roller i processerna, uppföljning av ledtider samt 
utvecklings- och kvalitetsförbättringsarbete. 

• 10 primärvårdsdagar för att informera om uppstartskriterier för de olika förloppen samt 
primärvårdens roll i satsningen. 

• Lärandeseminarier för de diagnoser som startades upp 2015 samt några av 2016 års 
förlopp. Tillfällen för alla berörda professioner att samlas för diskussioner om de 
standardiserade vårdförloppens utformning och ledtider. 

• Förstudie gällande systemstöd för registrering av ledtider för SVF-patienter. 
• Utveckling av lösning för registrering och uppföljning av ledtider samt rapportering av 

dessa till nationell ledtidsdatabas. 
• Utbildning i ledtidsregistrering för berörda vårdrepresentanter. 
• Uppstart av projektgruppsmöten med representanter för offentliga och privata 

förvaltningar och aktörer, primärvårdsrepresentanter och patientrepresentanter. Dessa 
möten har löpt månatligen. 

• Möten med berörda regionala processägare. Månatliga möten. 
• Interna arbetsmöten inom projektet. 2-3 gånger/månad.   
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Vårdprocesser  

Det regionala utvecklingsarbetet inom de olika vårdprocesserna leds av regionala processägare som 
finansieras för del av arbetstid av RCC Väst. Processägarna medverkar även i arbetsgrupper för 
nationella vårdprogram och styrgrupper för nationella kvalitetsregister. Till de olika områdena 
finns ett stödteam oftast bestående av utvecklingsledare, statistiker och registerkoordinator. Varje 
diagnosområde har också en regional vårdprocessgrupp. 
	
Barncancer 
Marianne Jarfelt, Chichi Malmström 

• En regional processgrupp för barncancer har bildats och hållit två möten. Gruppen 
består av en läkare och en sjuksköterska från varje länssjukhus med barnkliniken inom 
Barncancercentrums upptagningsområde vilket förutom VGR och Halland innefattar 
även Värmland, och Jönköpings län. Processgruppen har startat att arbeta med frågor 
kring palliativ vård samt kring hur det nationella vårdprogrammet ska kunna 
implementeras.  

• Regionalt har vi haft två regiondagar. Den första i mars ägnades huvudsakligen åt 
protonstrålning, med presentation av verksamheten på Skandionkliniken samt praktiska 
frågor för familjerna när barnet ska behandlas i Uppsala. Den andra regiondagen ägnades 
åt presentation av Bild och Interventionscentrum samt åt undervisning och diskussioner 
kring smärtbehandling av barn.   

• Under 2015 var Uppföljningsmottagningen för Unga Vuxna efter Barncancerbehandling 
värd för ett studiebesök från Finland, samt från den planerade 
Cancerrehabiliteringsenheten i Stockholm.  

• En masteruppsats inom läkarprogrammet; Young adults after childhood cancer: Health 
and psychosocial consequences of treatment and illness (Amanda Rosendahl) 
presenterades i juni 2015. Den har utförts på basen av enkätsvar rörande psykosociala 
frågor från patienter som  besökt uppföljningsmottagningen.  

• Arbetet med RMR för vuxna med förvärvad hjärnskada har fortskridit och kommer att 
vara klart våren 2016. Som ett resultat av detta arbete kommer en regional patientprocess 
för förvärvad hjärnskada hos vuxna att startas. 

• En regional patientprocess för barn med förvärvad hjärnskada startade under hösten 
2015, där pågår nu ett kartläggningsarbete. Två möten har hållits under 2015. 

• Ordförandeskap i Nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer. 
Arbetet har fortskridit bra och vårdprogrammet har varit ute på första remissrunda under 
hösten 2015. Då inga större revideringar behövde utföras planeras en andra remissrunda 
under tidig vår 2016. Arbetet med regional implementering av vårdprogrammet har 
påbörjats.  

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

• Fler patienter får en sammanfattning av sin behandling i samband med 18-årsdagen, men 
ännu ej heltäckande. 

• Uppföljningsmottagning för unga vuxna efter barncancerbehandling har haft drygt 260 
besök varav 240 unika patienter från november 2012 till januari 2016. I en utvärderande 
enkät bland de som besökt mottagningen svarade 79 % att de fått information som var 
ny för dem under besöket och 71% 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.  
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• Patientmedverkan inom det nationella vårdprogrammet är etablerad med totalt fyra 
tidigare barncancerpatienter.  

• En patientrepresentant finns med i den regionala processgruppen för barncancer.  
• Inom barncancervården finns ett sedan lång tid tillbaka etablerat samarbete mellan 

Barncancercentrum och länssjukhusen, vad gäller vården av patienterna. Länssjukhusen 
är nödvändiga för att vården ska kunna bedrivas. Regionala processgruppen arbetar med 
att inventera exakt vad som görs var, kostnader och behov av formalisering av 
samarbetet.   

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

• Vi har en sedan länge etablerad multidisciplinär terapikonferens en gång per månad vid 
Barncancercentrum Göteborg, men tyvärr har vi fortfarande ingen möjlighet till 
uppkoppling mot de andra sjukhusen i regionen, vilket är en stor brist.  

• De patienter som besökt uppföljningsmottagningen får dokumentet ”Sammanfattning av 
cancerbehandling”, och en plan för den framtida uppföljningen. Enligt de enkätsvar vi 
fått efter besöken säger 79% att besöket kommer att ha en stor inverkan för deras 
framtida hälsa.  

• 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 psykosociala 
frågor, sexualitet och relationer samt upplevelse av vården på barn respektive 
vuxenklinik pågår. Datainsamlingen beräknas vara klar under 2016.  

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

§ Delar av studie av fertilitet hos kvinnor efter barncancerbehandling bland 
annat med långtidsuppföljning av AMH-värden hos kvinnor, samt 
uppföljning efter oocytvitrifiering har startat resterande delar startas 
under 2016.  

§ Planeringsarbetet för studie av biverkningar hos vuxna efter 
hjärntumörbehandling och tumörer i huvud-halsregionen i barndomen 
har utförts och studien planeras starta under 2016. 

	
Bröstcancer 
Zakaria  Einbeigi, Roger Olofsson, Anna-Karin Dahl , Elisabeth Kobb, Chenyang Zhang 

• Dialogturné till samtliga bröstenheter i regionen.  
• Under våren hölls det Västsvenska bröstcancermötet i Göteborg med cirka 100 deltagare 

från hela regionen. Under hösten ett hölls ett vårdprocessmöte med fokus på 
standardiserat vårdförlopp (SVF). 

• Deltagande i möten nationellt och regionalt för INCA. Deltagande i SweBCGs (svenska 
bröstcancergruppens) möte på våren och hösten. Möte med den nationella 
vårdprogramgruppen. Regelbundna arbetsutskottsmöten. 

• Arbete med uppdatering av regionalt vårdprogram samt utarbetande av kortversion och 
regional medicinsk riktlinje. 

• Möte med utveckling av det nationella kvalitetsregistret. 
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• Omvårdnadsgruppen har haft två möten under året. I höst tillträdde en ny 
omvårdnadsordförande Susanne Carlsson, Ann-Chatrine Edvinsson avgår men sitter 
kvar i gruppen som representant för plastikkirurgen. 

• Planering har gjorts under hösten för möte mellan Syd, Halland och Väst, detta går av 
stapeln 9 januari 2016 i Halmstad. 

• Dialogturnén har lett till att varje enhet haft möjlighet att studera sina egna data från 
INCA registret som ett underlag för fortsatt förbättringsarbete. 

• Regionala möten vilket underlättar harmonisering och jämställd handläggning av 
patienter i regionen, dessutom ett utbildningsvärde och en möjlighet för 
nätverksbyggande. 

• 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. 

• Deltagande i framtagandet av det nya nationella vårdprogrammet, inkl möten i svenska 
bröstcancergruppen, med en uppdatering av vårdprogram.  

• Maria Areskoug invaldes som ordinarie patientrepresentant i omvårdnads och 
vårdprocessgruppen. Hon kommer deltaga i vårdprocessens arbete. 

• Patientrepresentanter från regionens bröstcancerföreningar har medverkat i våra 
regionala bröstcancerdagar. 

• Ingen omfördelning av åtgärder mellan regionens sjukhus inom vare sig den diagnostiska 
eller behandlande verksamheten. 

• 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.  

• En kartläggning avseende behovet av onkolog i regionen har gjorts centralt. Liknande 
arbete har gjorts även för de andra specialiteterna och detta har sammanfattats via RCC.  

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

• Individuell vårdplan har utarbetats regionalt inom ramen för Rosa boken för patienter 
med tidig bröstcancer och denna har publicerats i en nyutgåva.  

• Fokus detta år har varit på standardiserat vårdförlopp vilket diskuterats extensivt på de 
olika lokala och regionala dialogmötena. 

• 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) 
Marie Sjögren, Marie Boethius, Siv Lantz, Anna Genell 

• Regionala processgruppsmöten har ägt rum vid 3 heldagar under året, med bla följande 
diskussionspunkter: 

o Kommande standardiserat vårdförlopp för maligna hjärntumörer (synpunkter på 
förslaget, diskussion om regionala lösningar) 

o Fokus rehabilitering, diskussion med neurorehab Högsbo 
o Ev vidareutveckling av MDT-konferens – planer på videouppkoppling 
o Registerfrågor (täckningsgrad, uppföljningsblanketter mm) 
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• Kontaktsjuksköterskenätverk med träffar vid två tillfällen under året, där man arbetat 
med bland annat: 

o Gemensam uppdragsbeskrivning, kartläggning av kontaktsjuksköterske-aktivitet 
vid resp enhet 

o Rutiner för aktiv överlämning 
o Min vårdplan 
o Rutiner för kvalitetsregisterregistrering i INCA 

• Dialogmöte/regional rundresa har genomförts vid följande enheter: 
o Hallands sjukhus Varberg 
o Kungsbacka sjukhus 
o Kungälvs sjukhus 
o NU-sjukvården 
o SkaS/Skövde samt SkaS/Lidköping (inplanerat i januari -16) 
o SU/Sahlgrenska (inplanerat i januari -16) 
o SÄS/Borås samt SÄS/Alingsås 

• RPÄ samt flera personer ur processgruppen har deltagit i den nationella 
vårdprogramsgruppen som  

o tagit fram nytt nationellt vårdprogram för gliom (ute på remissrunda nu)  
o tagit fram förslag till standardiserat vårdförlopp för primära maligna tumörer (ute 

på remissrunda nu) 
• RPÄ har föreläst vid gemensam utvecklingsdag för Frölunda Specialistsjukhus 
• På uppdrag från RCC har nulägesbeskrivning inför SVF tagits fram (RPÄ, stödteam, 

samordnare Johan Ivarsson) 
• Nytt nationellt vårdprogram för gliom ute på remissrunda 
• Standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer ute på remissrunda och i 

dialogmöten påbörjas diskussion om implementering. Med införandet av SVF tillkommer 
behov av koordinatorsfunktion och andra rutinförändringar, där behoven ser olika ut vid 
olika enheter. 

• Under 2015 har processgruppen inlett fördjupat samarbete med företrädare för 
Neurorehab Högsbo, tankar finns på gemensamt pilotprojekt för att lyfta 
rehabiliteringsbehovet för patientgruppen.  

• 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 2015.  

• Vid dialogmöten återkoppling från verksamheterna. Några frågor som särskilt lyfts: 
o Patientpärmen (individualiserat innehåll) 
o Tillgång till kontaktsjuksköterska  
o SVF, med diskussion om regionala/lokala lösningar 

• Patient/närstående-representant finns i processgruppen och deltar vid processmötena. 
Samarbete med patientföreningen (svenska hjärntumörföreningen) bla i framtagande av 
patientpärmen. 

• I nuläget ses inget behov av nivåstrukturering eller förändrad ansvarsfördelning. För 
beskrivning av dagens nivåstrukturering och planer, se tidigare dokument i ärendet under 
2013, ”Arbetsfördelning i cancervården” samt aktuell nulägesbeskrivning (nov 2015) 
inför kommande SVF. 

• MDT-konferens (SU/Sahlgrenska, tar emot remisser från hela regionen) finns etablerad 
sedan 21 år tillbaka enligt välfungerande rutin. Önskemål finns om videokonferens och 
möjligheter till detta ses över.  
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• Det föreligger en bristsituation inom många områden/kompetenser; bla onkologer, 
neurologer, neuroradiologer, onkologisjuksköterskor, MR-sjuksköterskor, BMA 
morfologi (patologi), sjukhusfysiker och ingenjörer på strålbehandlingen. Bristsituationen 
inom nämnda yrkesgrupper måste lösas. Rekrytering är naturligtvis nödvändigt. Minst 
lika viktigt är att se till att bibehålla den kompetens som redan finns. Det tar lång tid att 
skaffa både den utbildning och erfarenhet som krävs för specialistkompetens. 
Arbetsmiljön måste ses över så att inte fler specialister slutar. Processgruppen lyfter 
frågan men ytterst är det de enskilda klinikerna/sjukhusen som måste se över dessa 
frågor internt. 

• Kontaktsjuksköterska finns sedan ett par år etablerad på de flesta sjukhus i regionen; 
Hallands sjukhus/Varberg, NÄL, SkaS/Lidköping, SkaS/Skövde, SU/Sahlgrenska, 
SÄS/Borås. Detta är en stor förbättring jämfört vid tiden för uppstart av processarbetet 
(2011) då endast SkaS/Skövde och SU/Sahlgrenska hade kontaktsjuksköterskor för den 
aktuella patientgruppen. Kungälvs sjukhus saknar kontaktsjuksköterskor men har istället 
ett system med hög tillgänglighet och snabb läkarkontakt. (Alingsås sjukhus följer inte 
upp pat med CNS-tumör utan remitterar till Borås. 

• Patientpärmen innehåller individualiserad information om bla diagnos, behandling och 
omvårdnadsaspekter. Den kompletteras med lokala kontaktblad och tidbokningar och 
utgör då Min Vårdplan. Patientpärmen används helt eller delvis vid samtliga aktuella 
sjukhus. 

• Kuratorsrepresentant finns med i processgruppen. Kurator finns på samtliga sjukhus i 
regionen där pat med CNS-tumör vårdas, men tillgången är olika god på olika håll. 
Processgruppen framhåller vikt av kuratorskontakt både i dialogmöten, aktuella 
vårdprogram och annan kommunikation.  

• För många patienter med CNS-tumör behövs rehabiliterande insatser av tex 
arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, neuropsykolog. Tillgången varierar i regionen, 
men är ofta relativt god vid öppenvårdskontakter. Dock är tillgången till neurologisk 
slutenvårdsrehabilitering på många håll mycket begränsad. Inte minst gäller detta 
tillgången till rehabilitering vid neurologiska sequele efter neurokirurgisk tumöroperation 
i hjärna/ryggmärg. Framöver förutspås mer aktiv cancerrehabilitering, vilket kommer att 
medföra ökat behov av bla fysioterapeut- och arbetsterapeut-kompetens för 
patientgruppen. 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 
patenter med neurologiska symtom pga tumör eller tumöroperation skall vara självklar 
del av målgruppen. 

• Kontaktsjuksköterska för patientgruppen finns nu vid de flesta sjukhus i regionen, 
välfungerande kontaktsjuksköterske-nätverk är etablerat.  

• Inom processarbetet sker ingen forskning, insatserna fokuseras på utvecklingsarbete och 
i viss mån utbildning. På initiativ från patientföreningen har aktuella kliniska studier inom 
området kartlagts:  

• Vid neurokirurgkliniken SU/Sahlgrenska finns ett stort pågående forskningsprojekt om 
resultat av kirurgi vid glioblastom (astrocytom grad IV) där hittills 230 patienter 
inkluderats. Kopplat till detta sker en livskvalitetsstudie i vilken 47 patienter och 42 
närstående inkluderats till dags dato. Det pågår också en studie om vakenkirurgi vid 
låggradiga gliom, i vilken hittills 22 patienter inkluderats. 

• Onkologkliniken SU/S deltar i studieprotokoll pro-CNS, som startats 2015 med syfte att 
följa upp och utvärdera protonstrålbehandling som ges vid Scandionkliniken i Uppsala. 
Dessutom finns framskridna planer på kliniska läkemedelsstudier som förhoppningsvis 
kan starta i början av 2016. 	 	
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Huvud- och halscancer  
Martin Beran, Eva Hammerlid, Jan Nyman, Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Erik Holmberg 

• Arbetet med Nationellt vårdprogram för Huvud- och halscancer är slutfört och 
programmet godkändes i augusti -15. Är publicerat på cancercentrum.se och finns också 
på appen ”cancervård”. 

• Regionala medicinska riktlinjer (RMR) för Huvud- och halscancerprocessen är framtagen 
och presenterad på PPR och är på väg till samverkansnämnden för godkännande. 

• Huvud- och halscancerprocessen är en av de fem pilotprocesser i projektet 
”Standardiserat vårdförlopp”. Samtliga kliniker inom regionen tillämpar nu SVF vid 
utredning av välgrundad misstanke om cancer inom huvud och halsområdet. 

• RPÄ har deltagit i arbetet med att ta fram det nationella programmet för SVF och 
deltagit i regelbundna möten som experter för vår process för utarbetande av regional 
handlingsplan inför införandet av SVF i regionen samt deltagit i arbetsgruppen 
”Förstudie långsiktig lösning för stöd och uppföljning av standardiserade vårdförlopp” 
(Prové) 

• Nationella vårdprogrammöten samordnas med styrgruppens möten för Svenskt 
kvalitetsregister för huvud och halscancer (SweHNCR). Registret hade i november ett 
uppskattat nationellt inrapportörsmöte i Stockholm (c:a 25 deltagare). 

• Regionala vårdprocessgruppen har haft möte den 30 januari -15 samt ett internat för 
framtagande av regionala medicinska riktlinjer i början av 5-6 oktober -15. 

• Dialogmöten är inplanerade och skall genomföras i början av 2016 med alla kliniker i 
regionen. Ledtider från remissankomst till behandlingsbeslut, nationellt, regional och per 
för egen klinik finns tillgängligt för klinikerna i INCA. Ledtider från behandlingsbeslut 
till behandlingsstart uppdelat på kirurgi respektive onkologi som första behandling finns 
också tillgängligt. Arbete pågår förbättra och förenkla åtkomsten av ledtidsdata ”koll på 
läget”. 

• Ledtiden från remissankomst till behandlingsbeslut är 29 dagar i median vilket är 
en förbättring med en vecka jämfört med åren 2009-2013. 

• En inventering av vilken omvårdnadskompetens som finns i öron-, näs- och 
halssjukdomar på de vårdavdelningar som har hand om HH-cancerpatienter. Svar skall 
vara inne i början av december -15.  

• Kostnad per patient relaterad till diagnos, stadium samt olika delar i vårdprocessen 
finns framtaget. Djupanalys har ännu inte genomförts. 

• ”Regional fortbildning för ÖNH-specialister” 20 november -15  på ämnet: Det nya 
nationella vårdprogrammet och standardiserat vårdförlopp vid huvud-hals cancer. (25 
deltagare) 

• Nätverk för kontaktsjuksköterskor har förberetts och kommer att starta i januari 2016.  
• På de utredande klinikerna har vårdprocessen förbättrats på följande punkter:  

o Kontaktsjuksköterska har införts och är i 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 (processledare) för den lokala HH-cancerprocessen finns på alla 

enheter. 
o Definierat tumörteam finns som 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. 
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• Patientföreträdare finns utsedda och deltar regelbundet i möten på regional och nationell 
nivå. Patientrepresentanter är också med i arbetet att ta fram regional medicinsk riktlinje. 

• Patientgruppen är liten och innefattar många små grupper och därför sker forskningen 
huvudsakligen nationellt med kvalitetsregistret (SweHNCR) som 
bas. Flera studier pågår och planeras.  

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

cancer har nu 644 besvarade patientenkäter. Komplettering av data och analys 
pågår. 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 
Bengt Bergman, Jan Nyman, Marie Boethius, Susanne Amsler-Nordin, Leyla Nunez 

• Arbetsområdet omfattar Nationellt vårdprogram, Regional medicinsk riktlinje, 
Standardiserade vårdförlopp, Multidisciplinär konferens, Metodutveckling, 
Kvalitetsregister, Kontaktsjuksköterskefunktionen och psykosocialt stöd.  

• Nationellt vårdprogram för lungcancer (version 3) färdigställdes och publicerades i mars 
2015. Förberedelser för uppdatering av läkemedels- och patologikapitlen inleddes under 
hösten. 

• Regional medicinsk riktlinje (RMR) för lungcancervård färdigställdes vid årsskiftet 
2015/16, och förväntas godkännas av PPR och Samverkansnämnden under våren 2016, 
samt fastställts av sjukvårdsdirektören i VGR. Framtagandet av RMR skedde i bred 
samverkan med representanter för berörda specialiteter. Två regionala stormöten 
genomfördes under 2015 som ett led i RMR-arbetet. Patientrepresentanter är involverade 
i arbetet. 

• Ordnat införande av läkemedlet crizotinib vid ALK-pos lungcancer pågår från 2014 till 
juni 2016. Under hösten 2015 nominerades tre nya läkemedel för ordnat införande: 
nivolumab, ceritinib och nintedanib. Beslut om nivolumab – en ny PD1-hämmare – har 
uppskjutits till 2016 i avvaktan på nationellt införandeprotokoll (som kom i dec 2015). 

• Omfattande arbete med styrdokument för standardiserat vårdförlopp (SVF) vid 
lungcancer på nationell nivå genomfördes under sommaren/hösten 2015. En 
nulägesanalys har genomförts. Arbetet har förankrats regionalt bl.a. vid ett stormöte, och 
utbildningsinsatser har genomförts. Lokala processägare har utsetts. SVF vid lungcancer 
startar 2016-05-02. 

• Multidisciplinära konferenser (MDK) hålls två ggr per vecka på SU med möjlighet till 
videouppkoppling från regionen. Under 2015 utvidgades videokonferenserna till att 
omfatta samtliga lungmedicinska enheter i regionen. Under perioden 2012-15 
diskuterades primärt behandlingsbeslut för 62% av alla lungcancerpatienter i regionen. 
Många patienter diskuteras dock även för sekundär behandling. 

• Fortsatt implementering av EBUS/EUS i regionen. Under 2014 utfördes 125 us på SU 
och 40 på SÄS, under 2015 150 st på SU och ca 50 på SÄS. Metoden är under införande 
på NÄL. 

• Utveckling av molekylärpatologisk testning för behandlingsstöd. Reflextestning av 
EGFR- och ALK-status infört 2014/15 och utförs nu på >90% vid primär indikation. 
Under 2015 har man expanderat analyserna till ett drygt 20-tal markörer i s.l. Next 
Generation Sequencing (NGS). 
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Ett omfattande arbete med inkorporering av molekylärpatologiska data i det nationella 
lungcancerregistret har genomförts, och datainmatning pågår. En ny uppföljningsmodul 
för behandlingsdata med inriktning på nya läkemedel har tagits fram och är under 
implementering. 

• Ett kvarstående problem är inmatningsdelay för kliniska data (mismatch mellan krav och 
kapacitet). 

• Under året har genomförts 2-3 regionala möten för kontaktsjuksköterskor (KSS), med 
fokus på arbetet med ”Min vårdplan”. En regional omvårdnadsgrupp har bildats. 

• Kuratorer finns (om än begränsat) och en psyko-onkologisk mottagning på SU för 
patienter på JK. 

• Patientrepresentant 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 
Svante Jansson, Jakob Dahlberg, Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Katrín Gunnarsdottír 

• Skifte av regional processägare har skett under året. 
• Arbetet med revision av nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har pågått 

under 2015. Det beräknas bli klart under 2016. 
• Som regional processägare (RPÄ) arbetar jag kontinuerligt med inrapportering av data till 

INCA. Västra Götaland är den region i Sverige som har högst täckningsgrad I 
kvalitetsregistret. 

• Under hösten har RCC organiserat en utbildningsturné för primärvården i Västra 
Götaland. Föreläsningen om tyreoideacancer utgick från regionala medicinska riktlinjer 
för tyreoideacancer och handlade till största delen om primärvårdens roll i utredning av 
knöl i tyreoidea. Det blev många reaktioner, vilket lett fram till en fortsatt dialog mellan 
RCC och primärvården. 

• Under 2014 gjorde man en inventering av kompetensförsörjning för endokrinkirurgi i 
Västra Götaland. Resultatet av denna var att det finns en hotande kompetensbrist på 
flera sjukhus i regionen inom de närmsta åren. Med stöd från sektorsrådet i kirurgi har vi 
nu skrivit till regionledningen med önskemål om inrättande av fellowship i 
endokrinkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

• Processgruppen planerar vidare utbildningsaktivitet rörande ultraljudsvägledd 
finnålsbiopsi riktad till radiologer och specialister eftersom detta är en resursbrist i 
regionen idag. Detta kommer förhoppningsvis att ske under hösten 2016.  

• Multidisciplinär konferens (MDK) för tyreoideacancer sker veckovis med deltagare från 
alla sjukhus i regionen som handlägger tyreoideacancer. Som RPÄ är jag ordförande för 
dessa MDK. Tidigare år har vi haft uppehåll under sommaren. 2015 hade vi MDK 
varannan vecka, och under 2016 planerar vi att ha uppehåll endast enstaka veckor.  

• Varberg deltar sen tidigare i MDK tyreoideacancer och är representerade i den regionala 
tyreoideacancergruppen. Under året fick vi en informell förfrågan av region Halland om 
att även Halmstad skulle ansluta till vår MDK och tyreoideagrupp. Efter möte i 
tyreoideagruppen enades vi om vi för närvarande inte har resurser för ytterligare 
deltagare. Dels beroende på att MDK redan är hårt belastad men också pga att det skulle 
innebära ökad belastning på resurser på SU inom områden som onkologi, cytopatologi 
och radiologi.  

• För att minska väntetider för patienter med tyreoideacancer som kommer på årskontroll 
har RPÄ arbetat fram ett förslag till sjuksköterskebaserad mottagning. Det innebär 
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kortfattat att patienter med okomplicerat sjukdomsförlopp och utan tecken till recidiv 
men där nationella vårdprogrammet rekommenderar fortsatt kontroll, förs över från 
årskontroll hos läkare till sjuksköterska. Start av detta kan förhoppningsvis ske under 
2016.  

• Forskning pågår om incidens av tyreoideacancer i Västra Götaland.  
o Under hösten presenterade RPÄ preliminära data från detta projekt på en 

internationell kongress (ITC 2015, Orlando USA). Projektet avser dels att belysa 
att det finns en ökande incidens i Västra Götaland, dels att beskriva vad denna 
incidensökning består i (t.ex. ökand förekomst av incidentella fynd, en reell 
ökning av kliniskt signifikanta tumörer osv). Aktuellt projekt förväntas vara klart 
2016.  

 
  
Esofagus- och Ventrikelcancer 
Ulrika Smedh, Marie Boethius, Licky Östman, Siv Lantz, Katrin Gunnarsdottir 

• Under 2015 har Standardiserat Vårdförlopp implementerats för matstrups- och 
magsäckscancer i regionen.  

• RPÄ har medverkat i av SKL utsedd expertgrupp som utarbetat underlag till förslag till 
Nationell koncentration av magsäckscancer. 

• Revisionsarbete av Nationellt vårdprogram har inletts, en anpassning till 
• Standardiserat vårdförlopp görs. RPÄ medverkar i Nationella 
• vårdprogramgruppen. Den uppdaterade versionen kommer under sommaren att skickas 

på remiss. 
• Ett regionalt lärandeseminarium har genomförts om SVF för matstrups- och 

magsäckscancer, med högt deltagande från alla enheter och professioner. 
• Som led i implementering har även RPÄ föreläst om Nationellt vårdprogram via länkad 

videoföreläsning gjorts till hela Västra regionen. RPÄ har också hållit föreläsningar för 
allmänläkare och SVF regionalt. 

• Dialogmöten i Varberg och Kungälv har hållits under 2014. 
• Samordning av dialogmöten med pancreascancerprocessen och 
• Lever/gallvägscancerprocessen sker fortsatt vilket har medfört logistiska vinster. 
• I ett samarbetsprojekt med Palliativa Vårdprocessen har en palliativ konsultrond 
• införts vid SU-Sahlgrenska. Ronden ges varje vecka. Projektet har varit framgångsrikt 

och har nu permanentats.  
• Ventrikelcancerkirurgin är sedan 1 januari 2015 regionalt nivåstrukturerad och utförs 

endast vid SU-Sahlgrenska.  
• Ett förslag till Regional anpassning av det nationella vårdprogrammet har 
• utarbetats och synkroniserats enligt kommande upplaga av Nationellt Vårdprogram. 
• För kurativt syftande kirurgi sker fortbildning och vidareutbildning (lokal och regional) 

fortlöpande på SU/Sahlgrenska och omfattar hela Region Väst. För palliativa 
endoskopiska ingrepp sker utbildning lokalt. 

• För fortbildning har videolänkade föreläsningar till region Väst och Hallan hållits på 
prov, riktade till läkare och sjuksköterskor som handlägger patienter med cancer i övre 
magtarmkanalen. Dessa har varit uppskattade och välbesökta. 

• Kompetensförsörjningssituationen på onkologsidan har förbättrats i Västra Götaland. I 
Halland är situationen kritisk, och en samordning av resurser för att stötta utbildning av 
ST-läkare i övre gastro-onkologi inom Halland behöver komma till stånd. RPÄ har 
tydliggjort behovet mot SU som regionalt Universitetssjukhus och nav för specialiserad 
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cancervård. Ett regionalt samarbetsprojekt i frågan behöver inledas. Avseende 
kompetensbehov av radiologer är läget något bättre.  

• Det finns en omvårdnadsgrupp kopplad till ÖGI-processerna som träffas 1-2 gånger per 
termin. Gruppen har kartlagt kontaktsjuksköterskefunktionen i regionen, skapat en 
telefonlista för att lätt kunna nå varandra i regionen. Har också arbetat med min vårdplan 
och aktiva överlämningar som inte funkar helt tillfredställande ännu. 

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

• Koordinatorsfunktioner är etablerade regionalt, regional utbildning för koordinatorer har 
genomförts. 

• Klinisk patientnära forskning avseende diagnoserna pågår i regionen. Den 
grundforskning som pågår förefaller ha gott stöd. Framförallt behöver därmed riktade 
satsningar göras på klinisk patientnära forskning med hög patientnytta. Två avhandlingar 
som direkt berör matstrupscancer kommer att läggas fram 2016 och 2017.  
 

Lever- och gallvägscancer 
Magnus Rizell, Marie Boethius, Malin Samuelsson, Susanne Amsler-Nordin, Katrin Gunnarsdottir 

• Nationellt vårdprogram Levercellscancer har reviderats och accepterats, och regionalt 
vårdprogram planeras för våren 2017. 

• Arbete med nationellt vårdprogram för gallvägscancer är på väg att avslutas. 
• Inom det nationella kvalitetsregistret har det skett en successiv förbättring med 

täckningsgrader, och flera forskningsprojekt är på väg inom kvalitetsregistret.  
• Omvårdnadsgruppen har arbetat med processkartläggning och fortsatt utveckling av 

regionalt samarbete. Gruppen har kartlagt kontaktsjuksköterskefunktionen i regionen, 
skapat en telefonlista för att lätt kunna nå varandra i regionen och också arbetat med min 
vårdplan och aktiva överlämningar som inte funkar helt tillfredställande ännu. 

• Lokala dialogmöten har genomförts ffa för att diskutera surveillance vid levercellscancer, 
och gränssnitt mellan gastroenterologi och kirurgi. 

• Standardiserat vårdförlopp har planerats för levercancer (levercellscancer och 
intrahepatisk gallvägscancer) samt för gallvägscancer (perihilär gallvägscancer samt cancer 
i gallblåsa). 

• Ett regionalt lärandeseminarium har genomförts om SVF för primär levercancer och 
cancer i gallvägar med högt deltagande från alla enheter och professioner. 

 
 

Pancreascancer 
Svein Olav Bratlie, Marie Boethius, Siv Lantz, Katrin Gunnarsdottir 

• Rekommendationer i nationellt vårdprogram har implementerats i regionen. Texten 
”Regionala medicinska riktlinjer” och ”Regional konsekvensbeskrivning till VP” Har 
skickats till PPR med möte inplanerat till 151216. 

• Arbete med nationellt kvalitetsregister, nationellt möte Stockholm 150508 och 151016. 
Extramöte för anpassning av formulär mot ledtider i SVF 151127. Ett flertal ansökningar 
har kommit in om uttag från registret i vetenskapligt syfte. 

• Pågående nationellt arbete med att validera registret med hjälp av externa granskare. 
• Årsrapport för kvalitetsregistret publicerad september 2015. Västra regionens 

täckningsgrad 94% (riket 89%). 
• Dialogmöten gemensamt med processerna esofagus/ventrikel och lever/gallvägar.  
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• Regionalt lärandeseminarium för SVF gick av stapeln 151120. 
• SVF införs under 2016. Första work-shop för pancreas i Stockholm 150507. Ytterligare 

work-shop med ”Lever och gallvägar” 10 – 11 september. Förslag till dokument har varit 
på remiss-runda. Beslut om fastställande av vårdförloppsbeskrivning fattades 151124 i 
SKLs beslutsgrupp. 

• Det finns en omvårdnadsgrupp kopplad till ÖGI-processerna som träffas 1-2 gånger per 
termin. Gruppen har kartlagt kontaktsjuksköterskefunktionen i regionen, skapat en 
telefonlista för att lätt kunna nå varandra i regionen och också arbetat med min vårdplan 
och aktiva överlämningar som inte funkar helt tillfredställande ännu. 

• Patient och anhörigförening för ÖGI-cancer, PALEMA, har funnits sedan ett drygt år, 
med säte i Stockholm. Regional representant har påbörjat utbildning i RCC´s regi. 

• Regional patientrepresentant har påbörjat patient och närståendeutbildning i RCC´s regi 
och ingår nu i vårdprocessgrupp och omvårdnadsgrupp. 

• MDT har senaste året utökat kapacitet för att kunna hantera flera fall. Ytterligare kliniker 
har etablerat videolänk. 

• Nivåstrukturering regionalt (VGR och Halland) där all kurativt syftande kirurgi mot 
cancer i pancreas och periampullärt utförs vid kirurgkliniken SU/Sahlgrenska. Nationell 
utredning om delar av kirurgin skall centreras till färre kliniker är initierad. Patienter med 
lokalt avancerad cancer kan, efter neoadjuvant cytostatika i ”down-staging syfte”, 
möjligen bli aktuella för kurativt syftande kirurgi. Det skulle kunna handla om ca 30 fall 
per år i Sverige, och kirurgi i denna grupp skulle möjligen hanteras på enstaka centra. 

• Regelbundna möten har hållits i Swedish Studygroup for Pancreatic Cancer (SSPAC). 
Tillsammans med Cancerfonden arrangerades ”En dag om cancer i pancreas” 151112 i 
Stockholm. Detta för att belysa pågående forskning på området i Sverige, och behovet av 
anslag för höjning av aktivitet och kvalité. 

• Tre registrerade doktorander inom området pancreas. 
• PROM-instrument skall valideras via kirurgkliniken Linköping. 

 
Kolorektal cancer  
Stefan Skullman, Susanne Ottosson, Karl Kodeda, Anna-Karin Dahl, Licky Östman, Leyla Nunez 

• Ett uppdaterat nationella vårdprogram är färdigställt och andra och sista remissrundan 
avslutades i dagarna. Vårdprogrammet är en diger bok på nästan 300 sidor som RPÄ 
kommer att översätta till en RMR.  

• Regionledningen beslutade utreda två vårdflöden, bla rektalcancer. Detta beslutades på 
helt felaktiga premisser och ovetande om den nivåstrukturering som gjorts redan. Till 
stor del samma arbete som nulägesbeskrivningen inför det standardiserade vårdförloppet 
(SVF). Föredrogs för regionledning 26/11.  

• I sakkunniggruppen för Nationell nivåstrukturering för analcancer har RPÄ deltagit. 
Gruppen föreslår fyra centra i Sverige för onkologisk behandling och två för s.k. 
salvagekirurgi. Denna process pågår och SU har utsetts vara ett av dessa centra; 
Onkologen SU/S och Kirurgen SU/Ö. 

• Skrivande av nationellt vårdprogram för analcancer är igång, ska vara klart 2016. 
• Kvalitetsregistret skulle uppdateras i INCA under 2015 med nya blanketter i fliksystem, 

har blivit kraftigt försenat och 2015 rapporteras nu in försenat på 2014 års blanketter.  
• Dialogturné gjordes vecka 16, data presenterades från kvalitetsregistret avseende ledtider 

och målnivåer för det enskilda sjukhuset, jämfört med VGR och Sverige. Det kommande 
SVF gicks igenom lokalt. Tillsammans identifieras områden för förbättring. Lokala 
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processgrupper och processledare har skapats och blir för varje år alltmer fulltaliga och 
bättre fungerande. 

• Vårdprogrammöte 150420, handlade mycket om SVF. 
• Regiondagen 151009 genomfördes under rubriken Historik-Uppåt Framåt! Vi firade 

rektalcancerregistrets 20 års jubileum med föredrag om såväl historik, utveckling under 
20 år och framtidsvisioner. 70 personer deltog. 

• SVF – har varit årets stora uppgift, RPÄ har varit mycket delaktiga såväl nationellt som 
regionalt och lokalt. Beslutet att införa SVF är taget av socialstyrelsen och beräknas 
preliminärt införas 2/5, 2016. Vi har i dagarna sammanställt en regional 
nulägesbeskrivning, där man inser att vi för koloncancer har gott hopp om att närma oss 
de mål som finns men att vi har långt kvar beträffande rektalcancer. Ett flertal 
flaskhalsar/utvecklingsområden har identifierats. Ett lärandeseminarium är bokat 160111 
för lokala processledare och koordinatorer. 

• Kontaktsjuksköterska finns på alla regionens sjukhus med ett eget nätverk för samverkan 
och utveckling.  

• 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. 

• Patient medverkar i vårdprogramgruppen.  
• PROM o PREM frågor infördes 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 
Viktor Johansson, Anna-Karin Dahl, Kerstin Dreymertz, Leyla Nunez 

• Processen ”Endokrina buktumörer och buksarkom” introducerades under våren 
2013. Den omfattar flera vitt skilda tumörtyper som dock har gemensamma egenskaper. 
Alla är mer eller mindre ovanliga och kräver annorlunda utredning och behandling än 
”vanlig cancer” i bukhålan. I processen inkluderas neuroendokrina tumörer i 
magtarmkanal och bukspottkörtel, maligna 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 nivåstrukturering. 

• Det nationella vårdprogrammet Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET), som omfattar alla 
diagnoser i den stora gruppen neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanal och pankreas 
(GEP-NET), har äntligen blivit publicerat i augusti 2015. Det är resultatet av en en 
nationell multidisciplinär och multiprofessionell grupp, inklusive patientorganisationer 
och RCCvästs RPÄ (redaktör), som har arbetat med vårdprogrammet sedan 2010. 
Arbetet med en regional anpassning och tillämpning av vårdprogrammet Neuroendokrina 
buktumörer pågår. 
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• Till vårdprogrammet för endokrina buktumörer skall knytas ett kvalitets/cancer-register. 
RPÄ ingår i den styrgrupp för detta som har bildats för detta. Vi avser att basera registret 
på INCA. Arbetet med registret, som påbörjades för flera år sedan och har legat nere 
några år, men återupptogs med förnyad start i december 2015. Ansvarig för registret, 
liksom som för vårdprogrammet, är RCCsydöst. 

• Varje vecka diskuteras patienter i västra regionen med endokrina buktumörer, 
binjuretumörer och retroperitoneala sarkom vid en multidisciplinär terapikonferens, som 
leds från SU. Numera kan även regionens sjukhus kopplas upp sig och delta via 
videolänk, intresset från regionen för uppkoppling har dock hittills varit ganska svalt. 

• Sektionen för endokrinkirurgi och buksarkom vid SU har samarbete med 
patientföreningen för patienter med neuroendokrina tumörer (CARPA). Välbesökta 
informations/ diskussionsdagar för patienter och anhöriga har arrangerats i Göteborg, 
senast november 2015, då medarbetare från sektionen för endokrinkirurgi och 
buksarkom samt kirurgmottagningen har deltagit i en informationskväll. 

• På Sahlgrenska finns sköterskemottagning som medger uppföljning på 
Kirurgmottagningen SS, eller per telefon vid behov. Nyopererade (1 mån) patienter har 
numera möjlighet till drop-in besök dagligen kl 1030-1130. 

• Sarkom är sällsynta maligna mesenkymala tumörer, med en incidens på cirka 500 fall per 
år i Sverige. De brukar indelas i muskulo-skelettala sarkom och buksarkom. De förra 
opereras av tumörortopeder och de senare av kirurger, i Sverige vanligen av 
endokrinkirurger. I västra regionen har i stort sett all sarkomkirurgi sedan länge varit 
koncentrerad till SU och tumörortopeder och endokrinkirurger har länge samarbetat med 
fall som varit ”gränsöverskridande”. I maj bildades mer formellt Sahlgrenska 
Sarkomcentrum som en multidiciplinärt centrum där förutom tumörortopeder och 
endokrinkirurger även ingår tumörgynekologer samt patologer och onkologer med 
intresse för sarkom. Former för ett fördjupat samarbete med bland annat gemensamma 
MDK har organiserats. 

• RCC i samverkan har föreslagit att vården för sju former av cancer, inklusive sarkom, 
skall koncentreras till en eller några platser i Sverige, dvs en nationell nivåstrukturering. 
Detta förslag har varit ute på remiss och representanter för Sahlgrenska Sarkomcentrum, 
inkl RPÄ, har skrivit ett remissvar och föreslagit att SU och Sahlgrenska Sarkomcentrum 
skall åta sig ett nationellt vårdansvar för sarkomvård. Detta stöddes av SU och har 
godkänts av VGRs Hälso-och sjukvårdsstyrelse i november. Denna ansökan om 
nationellt centrum/nationell vårdenhet för sarkom är inskickad till SKL 

• Registrering av retroperitoneala sarkom sker i INCA-baserat kvalitetsregister, men av 
olika skäl har buksarkom tidigare inte registrerats vid SU. Vi har dock nu beslutat att så 
skall ske och RPÄ kommer tillse att det fungerar. Sedan länge registreras alla patienter 
som opereras i tyreoidea, paratyreoidea och binjurar i ett kvalitetsregister; Scandinavian 
Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery (SQRTPA). Detta register 
administreras av Alfa Kommun och landsting, via RCCsyd. Det finns ett INCA-baserat 
tyreoideacancer-register men inget binjurecancer-register. Incidensen för maligna 
binjuretumörer är mkt låg, cirka 20 per år i Sverige, och ännu finns inga konkreta planer 
på något specifikt cancerregister för dessa tumörformer (förutom SQRTPA där de allra 
flesta registrerade binjuretumörer är benigna). 
 

Sarkom i extremiteter och bål-/bukvägg  
Sigvard Eriksson, Kerstin Dreymertz, Leyla Nunez 

• Projekt nationell nivåstrukturering under 2015 
• Nationellt kvalitetsregister sedan januari 2015 



	

	 38	

Livmoderhalscancer 
Pär Hellberg, Marie Swahn, Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Britt-Marie Landin, Christian Staf 

• 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 dialogturnén 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. 

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

• Under året har arbetet vad gäller nationellt vårdprogram utförts 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. Förslag till nationella riktlinjer beräknas vara färdigt för remiss 
behandling väntas vara färdigt början av 2016. 

• I arbetet med det nationella vårdprogrammet deltar patientrepresentant. 
• Planering för Regionala Medicinska Riktlinjer tillsammans med lokalt ansvariga för 

cervixcancer i regionen har påbörjats. 
• Ett samarbete mellan CHI och de gynekologiska processägarna har inletts. Syftet är att 

undersöka kvalitetsvariablers stabilitet och förbättringsmöjligheter i verksamheten. 
• Patienter med cervixcancer har successivt erhållit en förbättrad, individualiserad 

extern radioterapi, baserad på en detaljerad targetdefinition tillsammans med 
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 multidisciplinära 
konferensen deltar tumörkirurger, patologer, radiologer samt gynonkologer. 

• I samband med dialogturnén 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 dialogturnéerna har också föreslagits att alla regionens gynekologer som 
arbetar med cancerpatienter skall tjänstgöra minst 3 månader på Jubileumskliniken SU. 

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

• Individuell vårdplan har ännu inte införts. 
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• Alla cancerpatienter erbjuds kuratorskontakt. Möjlighet till kuratorskontakt finns vid alla 
regionens kvinnokliniker. Även anhöriga har vid behov möjlighet till kuratorskontakt. 

• 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. 

• En studie pågår med uppföljning av de patienter som opererats för tidig 
cervixcancer med kvarlämnande av livmodern (trakelektomi) vad gäller eventuella 
recidiv och graviditet.	

	
Livmoderkroppscancer  
Janusz Marcikiewicz, Marie Swahn, Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Britt-Marie Landin, 
Christian Staf 

• En ny regional medicinsk riktlinje för corpus cancer har tagits fram och fastställts av 
Hälso- och Sjukvårdsdirektören Riktlinjen började användas från och med den 1 
november 2013.   

• Den nya riktlinjen innebär att endast 20 – 30 procent av patienterna med hög risk 
corpuscancer behöver genomgå strålbehandling jämfört med nuvarande praxis. Detta 
frigjorde strålbehandlingstid som kunde användas för andra patientgrupper samt minskar 
behandlingsmorbiditeten för patientgruppen.   

• Ett arbete med nytt vårdprogram om uterussarkom blev klart i juni 2014 och efter 
avslutad remissrunda fastställdes i september 2014.   

• 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.   

• Täckningsgraden i det nationella kvalitetsregistret för corpus cancer 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 51 dagar. Skillnaderna mellan olika sjukhus är relativt 
stora och mediantiden ligger mellan 42 till 58 dagar. Denna ledtid har redan förbättras 
med 3 dagar i jämförelse med föregående år tack vore en tydligare vårdprocess och bättre 
operationsplanering.  

• Andelen operations preparat som granskades av referenspatolog är högt (kring 90%) och 
detta mätetal kommer att följas i den fortsatta corpus cancer processen.  

• Ett omfattande arbete har utförts för att implementera de nya nationella 
rekommendationerna om laparoskopisk istället för öppen teknik vid hysterektomi. Redan 
under 2014 har större andel av patienter i regionen opererats med laparoskopiska 
tekniken med minskad komplikationsfrekvens som följd och mycket bättre och snabbare 
rehabilitering.   

• 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.   
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• 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 samt att kontaktsköterskor har utsetts på JK.  

• Det finns idag kuratorer tillgängliga på alla enheter inom VGR och Halland och de deltar 
aktivt i rehabiliteringsprocessen.   

• Arbete med revision av det Nationella Vårdprogram pågick under 2015 och förväntas 
resultera i en ny version av VP i början av 2016. 

• Forskning och innovation bedrivs inom processen: 
o Doktorandprojekt baserat på data från kvalitetsregistret: 

§ Prospektiv, multicenter, observationsstudie för prevalens, komplikationer 
och riskfaktorer för lymfödem efter pelvin och paraaortal 
lymfadenektomi 

§ MoMaTEC 2 study     (Biomarker Guided Treatment in Gynaecological 
Cancer) 

§ ENGOT-EN2-DGCG, multicenter studie för högrisk (adjuvant 
behandling) 

o Planerad studie: ultraljud vs. MR för infiltrationsdjupet 
o Samarbetsprojekt med CHI för processgenomlysning 

	
 
Äggstockscancer 
Pernilla Dahm-Kähler, Marie Swahn, Malin Samuelsson, Susanne Amsler Nordin, Britt-Marie Landin, 
Christian Staf 

• Regionala möten med de lokala processägarna för ovarialcancer i regionen har 
genomförts vid tre tillfällen under 2015. Genomgång av ovarialcancerprocessen med 
identifikation av brister som kan förbättras på respektive enhet har identifierats.  

• Den gynekologiska dialogturnén har genomförts för femte året i rad. Aktuell data från 
ovarialcancer processen från 2014 har presenterats för verksamhetschefer, lokala 
processägare, kontaktsjuksköterskor och övrig utvald personal. 

• En sammanställande rapport från årets gynekologiska cancerturné, 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 

• Funktionen med kontaktsjuksköterska finns idag på alla enheter i regionen utom på KK 
SÄS. Detta har synliggjorts för verksamhetschefen. 

• Kuratorer med erfarenhet av ovarialcancer finns vid alla enheter i regionen för att 
förbättra rehabiliteringsprocessen. Palliativ vård finns på alla regionenheter i olika form. 

• En diskussion kring kompetensförsörjningen kring regionens läkare har förts och några 
specialister har auskulterat och varit med på operationer på tumörteamet på KK SU/SS.  

• Individuell vårdplan har ännu inte utvecklats lokalt eller regionalt och ovarial-
cancerprocessen tänkte invänta den nationella vårdplanen som är under bearbetning. 

• Multidisciplinära konferenser med gynonkologer, tumör kirurger, radiologer och 
patologer genomförs 1gång/ vecka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

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

• ”Gynonk Forum” för regionens läkare som omhändertar gynekologisk cancer har 
genomförts och de gynekologiska cancerprocesserna diskuterats ingående. 
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• Möten och dialoger har genomförts med kliniska genetiker, specialkunniga onkologer 
och vårdpersonal angående BRCA-mutationer och ovarialcancer. Framtida närliggande 
utmaningar väntas, då nytt läkemedel godkänts för just BRCA-muterade kvinnor med 
ovarialcancer och Västra sjukvårdsregionen behöver skapa en struktur och kompetens 
för att möta upp kraven. 

• Angiogeneshämmare och PARP-inhibitorer har kunnat erbjudas utvalda kvinnor 
drabbade av ovarialcancer i Västar sjukvårdsregionen enligt nationella indikationer 

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

• Västra sjukvårdsregionens användning av det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk 
cancer (INCA) har blivit referens som ett utmärkt exempel att använda registret i den 
dagliga verksamheten och förbättringsarbetet. Arbetet presenterades som ett abstrakt 
med oral presentation vid den nationella kvalitetsregister konferensen januari 2015. 

• Täckningsgraden i det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är i stort sett 
100 % i ovarialcancerregistret i Västra sjukvårdsregionen sedan starten 2008 och ett hårt 
arbete genomförs för att upprätthålla den mycket goda täckningsgraden. 

• En regional komplikationsblankett finns och nationellt arbetas på en övergripande 
nationell komplikationsblankett via INCA. 

• 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 2014 hade 80 % inom 26 dagar i regionen totalt och två enheter uppfyller 
kriterierna (SÄS och Varberg). Vidare är den prognostiskt betydelsefulla ledtid från 
operation till start av kemoterapi definierad till 80 % inom 28 dagar och 2014 hade vi 80 
% inom 39 dagar. Ingen enhet i regionen klarade måltalet men det är en förbättring från 
föregående år.  

• Signifikant förbättrad överlevnad hos kvinnor med avancerad ovarialcancer efter 
centraliseringen/nivåstrukturering som genomfördes 2011 har analyserats och framtagits 
med hjälp av RCC. Arbete med publikation i vetenskaplig tidskrift pågår. 

• En regional studie kring tidig upptäckt och diagnostisering av ovarialcancer (Biomova) 
pågår där den regionala vårdprogramgruppen får kontinuerlig uppföljning vid varje 
regionalt ovarialcancermöte. Alla enheter deltar i studien och inklusion förväntas kunna 
avslutas under tidig 2016. 

• En populationsbaserad retrospektiv studie kring sjukdomsspecifika faktorer och 
behandling (typ I och II) och dess relation med recidiv och överlevnad i Västra 
sjukvårdsregionen är under bearbetning och etisk ansökan godkänd under 2015. 

• Två möten med doktorand från CHI och de gynekologiska cancerprocessägarna har 
genomförts för att bland annat försöka utarbeta och utveckla ovarialcancerprocessen 
med t-charts och Lexis grafer på överlevnad. 

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

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

• Standardiserat vårdförlopp (SVF) för ovarialcancer startar 2016, ett nationellt utkast 
utarbetat under hösten 2015 och ute på remiss för implementering. En regional 
nulägesanalys utarbetad. 
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• Revision av det nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer är genomförd och 
godkänd efter remissförfarande våren 2015. Patientrepresentant från Gynsam har 
kontinuerligt deltagit vid de nationella vårdprogramsmötena. 

• Styrgruppen för det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har under 2015 
genomfört en pilotstudie i Västra sjukvårdsregionen och Sydöstra regionen angående 
PREM och gynekologisk cancer. Majoriteten (88 %) av resultaten inkomna var från 
Västra sjukvårdsregionen och presenterades på den gynekologisk cancer turnén. 
Resultaten kommer att bearbetas vidare av omvårdnadsgruppen. 

• Patientvänlig data från registret publicerades offentligt på www.cancercentrum.se maj 
2015. Västra sjukvårdsregionen har varit samordnare och representanter från 
patientföreningarna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer har varit med i 
utarbetande av patientvänlig data för publicering; ”Gynekologisk cancer i siffror”. 

 
Leukemi 
Hege Garelius, Marie Boethius, Lena Nilsson, Anna Genell 

• Ett nytt nationellt KML – vårdprogram är klart.  
• Gemensam dialogturné för leukemier, lymfom och myelom har genomförts med besök 

till alla sjukhus i regionen samt Norra Halland med alla 3 processägare. 
• Två regionmöten har hållits, i Alingsås och Göteborg.  
• Sahlgrenska sliter fortfarande med för få vårdplatser, vilket gör att transplanterade 

patienter och akuta leukemier prioriteras. Vi har ett uppdrag att vårda alla patienter<50 år 
med ALL, vi klarar inte detta fullt ut i faser där patienten läggs in i neutropen fas. För få 
vårdplatser påverkar också vården av patienter i palliativ fas som inte kan vårdas i slutet 
på avd 141. Samarbetet med ASIH i Göteborg fortsätter.  

• 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 har installerats på hematologen med stöd av RCC! Det underlättar mycket 
för regionala MDT-konferenser 

• Sahlgrenska har tappat en erfaren specialist till Borås. Erbjudande om ledig tid för 
forskning + högre lön är svårt att matcha från Sahlgrenska. Vår chef Lars Möllgård 
arbetar vidare med lön för överläkare. Det visar sig att vi på Sahlgrenska får specialistlön, 
och inte överläkarlön, vilket utgör en relativt stor skillnad jfr med regionen i övrigt.  
Tillväxten av ST-läkare är bra i hela regionen 

• Standardiserat vårdförlopp for leukemier började 1 september 2015. Vi har deltagit med 
Specialister från olika sjukhus i regionen med föreläsning om AML. Det är problem att 
registrera inneliggande patienter i ELVIS, vilket är ett bekymmer. Endast 4 av 10 
patienter på Sahlgrenska har kunnat registreras ordentligt. I övrigt går det bra med SVF. 

• Två sjuksköterskor från Sahlgrenska, en från Varberg, en från Östra och en från Skövde 
har gått RCCs kontaktsjuksköterskeutbildning i år. 

• Sjukgymnaster finns på avdelningarna. Något formellt rehabiliteringserbjudande med 
kuratorskontakt till patienter finns inte.  

• ”Photovoice for patienter med allvarlig blodsjukdom” fortsätter. Fyra patienter har 
bidragit med foton och personliga berättelser. Materialet är nu under bearbetning, och 
kommer att presenteras 2016. Mycket spännande. Vi har ansökt om regionala medel för 
eventuellt kunna göra något liknade i regionen. 

• Forskningsprojekt inom området inkluderar: 
o Photovoiceprojektet på Sahlgrenska   
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o registerbaserade studier om s-AML 
o Studien om Kronisk myelomonocytleukemi (KMML) och Ceplene tar form, 

NMDSG14a. Etikansökan är snart klar, studiestart under 2016.  
o En rad läkemedelsstudier för MDS och en för AML.  
o RICT-studien på AML och transplantationer hos patienter över 55 år fortsätter – 

har pågått i snart 10 år och snart har man samlat in tillräckligt med patienter till 
att svar på frågan: Förbättras överlevnaden på patienter som får reducerad 
konditionering jfr med de som får standard beh på äldre patienter?  
 

Lymfom/KLL  
Herman Nilsson Ehle, Marie Boethius, Lena Nilsson, Anna Genell 

• Till Västsvenska lymfomgruppen invaldes två kollegor från Hudkliniken Sahlgrenska: 
Annica Inerot och Amra Osmancevic. Hudlymfom kommer att ingå i Svenska 
Lymfomgruppens (SLG) arbetsområde. 

• Nationellt vårdprogram för aggressiva B-cellslymfom fastställdes under 2015 och en 
regional konsekvensbeskrivning påvisade kostnadsökningar på knappt 3 MSEK 
betingade av ett ökat användande av PET. Under 2015 började arbetet med nationella  
vårdprogram för follikulära lymfom, kronisk lymfatisk leukemi (KLL), 
mantelcellslymfom och ännu en ny version av nat VP för aggressiva B-cellslymfom, i 
denna version inklusive primära CNS-lymfom och hemofagocytisk lymfohistiocytos. 
Dessa beräknas kunna stadfästas 2016. 

• Ordnat införande: under 2015 beslutades om introduktionsfinansiering av idelalisib 
(Zydelig®) på indikation follikulärt lymfom refraktärt mot två tidigare behandlingar. 
Ibrutinib (Imbruvica®) nominerades på indikation KLL (högrisk- eller återfall), beslut 
kommer våren 2016. 

• Nationellt VP för standardiserade vårdförlopp maligna lymfom stadfästes under 2015, en 
förutsättning för implementering av SVF i praktiken. 

• Standardiserat vårdförlopp maligna lymfom: under 2015 startade förberedelserna för 
införande av SVF Lymfom under 2016 med möten för alla regionala processägare, först 
med en regional dialogdag i januari med representation av läkare, ssk, linjechefer, 
administrativ personal och patienter från hela VGR. Inom den västsvenska 
lymfomgruppen gicks förutsättningarna igenom vid möten m samtliga enheter. Lokalt på 
Sahlgrenska utsågs dr Catharina Lewerin till lokal processledare, och arbetet med att 
planera för SVF-verksamheten med lokal koordinator inleddes. Den interna 
lymfomprocess på VO Medicin som startades 2014 avvecklades.    

• Nulägesbeskrivningar för ledtider inom lymfom och KLL genomfördes. Resultaten 
indikerade att mycket återstår att förbättra på alla enheter i regionen, även om antalet 
patienter varierar mellan enheterna. Patienter där behandlingsbeslutet blev aktiv kontroll 
istället för läkemedelsbehandling hade betydligt längre tider från remissbeslut till 
behandlingsstart, vilket också behöver förbättras, eftersom ledtider ses ur ett 
patientperspektiv och inte ur ett vårdprioriteringsperspektiv.   

• Tre kontaktsjuksköterskor på Hematologen Sahlgrenska genomgick 
kontaktsjuksköterskeutbildning och genom projektarbetet började det patientägda 
dokumentet ”Min Vårdplan” användas.  

• Införande av rutinmässiga behandlingskonferenser planerades inför SVF 2016, och 
regiongemensamma PET-ronder varje vecka infördes på Sahlgrenska via videolänk.  

• Liksom tidigare år hade RPÄ både fysiska möten och video-möten i Västsvenska 
lymfomgruppen VLG, där förberedelser för SVF, nationella vårdprogram, studier och 
svåra fall diskuterades. Lokala utbildningsaktiviteter i SVF för bl.a. ST-läkare 
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genomfördes, och arbetet med att synkronisera SVF med övriga enheter inom kirurgi, 
röntgen och lab inleddes.  

• Lymfom/KLL-processen deltog aktivt i de två hematologiska regiondagarna under året, 
bl.a. med information om nya cancerläkemedel.  

• Göteborg deltog aktivt i det nordiska lymfomgruppsmötet i Oslo under hösten. Den 
Svenska KLL-gruppen deltog i bildandet av en nordisk KLL-grupp inom den Nordiska 
lymfomgruppen NLG, med dr Per-Ola Andersson, Borås som representant. Han är även 
Svenska Lymfomgruppen SLG:s representant i NLG för aggressiva B-cellslymfom. 
Övrig representation från VGR i nationella arbetsgrupper under 2015 var Herman 
Nilsson-Ehle, v ordf i SLG (deltog i VP SVF lymfom och mantelcellslymfom) och 
Catharina Lewerin, sekreterare i Svensk Förening för Hematologi. Dr Sverker 
Hasselblom deltog i VP-arbete för aggressiva B-cellslymfom, dr Martin Stenson i VP 
follikulära lymfom och drr Christina Goldkuhl och Monica Sender ingår i 
Hodgkingruppen.   

• Arbetet med att etablera direkt data-överföring från Meliorjournalen till INCA-registret 
stannade tyvärr av utan att resultat uppnåddes. De otidsenliga barriärerna mellan 
journalsystem i sjukhus och primärvård, patientadministrativa system och regionala 
laboratoriesvars-system är tills vidare en dyr hämsko för snabb och korrekt 
informationsöverföring. Undantaget är röntgen, som med elektroniska remisser och 
regional bilddatabank är mer tidsenlig.    

• Med hänsyn till att diagnosmetoder inom hematopatologi diagnostik, inte minst inom 
cytogenetik utvecklas, bör denna verksamhet nivåstruktureras och koncentreras till 
SU/Sahlgrenska och Skövde, både av kvalitets- och logistik-SVF-skäl. Det är inte 
acceptabelt att samma vävnadsprov efter preliminär hantering skickas mellan laboratorier 
i VGR.   

• Forskning och innovation inom lymfom genomfördes 
o Primärt mediastinalt B-cellslymfom: med stud Désirée Borkmann genomförde en 

retrospektiv studie på patienter behandlade på Sahlgrenska, 
o Aggressiva B-cellslymfom: dr Martin Stenson i Kungälv fortsatte sitt 

doktorandprojekt med ett publicerat arbete om proteomik 
o I samarbete med övriga regionkliniker gjordes en registerstudie på överlevnad 

hos patienter med follikulärt lymfom 
o KLL: Dr Olle Werlenius försvarade sin doktorsavhandling om immunologiskt 

aktiva celler vid KLL 
o Fortsatt arbete i den västsvenska forskargruppen för lymfom under ledning av dr 

Per-Ola Andersson. 
o Patientmedverkansprojekt i samarbete med Leukemiprocessen genomfördes 

under året tillsammans med unga cancerpatienter och närstående, vilket 
resulterade i en mastersuppsats avseende erfarenhetsbaserade förbättringsinitiativ.  

• Aktivitetskoordinatorn för unga cancerpatienter med finansiering från Ung Cancer 
startade sin verksamhet med mycket bra resultat.  

• För Blodcancerföreningens medlemmar genomfördes en kvällsföreläsning med 
frågestund om lymfom (Herman Nilsson-Ehle) och Hodgkins (Christina Goldkuhl)   
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Myelom 
Cecilie Hveding Blimark, Marie Boethius, Lena Nilsson, Anna Genell 

• Myelomprocessägaren har tillsammans med de 2 andra processägarna i 
blodcancerprocessen och stödteamet genomfört en gemensam dialogturné/kartläggning 
av hematologin i Västra sjukvårdsregionen med besök till alla sjukhus i regionen samt 
Norra Halland 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 etc. En 
rapport har utfärdigats.  

• Två regionmöten har hållits. 
• Dialogmöte med ASIH och Hematololgen Sahlgrenska genomfördes 10 dec 2015. 
• Tillsammans med klinisk kemi på SU har ett dialogmöte avhållits med regionens 

ansvariga för klin.kem, cytologi och patologi för att synkronisera lab-verksamheten i 
regionen för exempelvis benmärgsanalyser, M-komponenteroch flödescytometri vid 
KLL-utredning. Man har påpekat vikten av enhetliga provmetoder, men mötet äger ej 
mandat i frågan. Starkare skrivningar i regionala riktlinjer om jämförbara metoder och 
svar bör kunna fungera som en påtryckning i processen.  

• Nytt nationellt vårdprogram för myelom har skrivits under året och är ute på 
remissrunda 1 till 16 dec 2015. Arbetet med regional anpassning (regionala riktlinjer) 
påbörjas dec 2015 tillsammans med regional vårdprogramgrupp för myelom i västra 
sjukvårdregionen. 

• Nationellt dokument om standardiserat vårdförlopp har tagits fram nov 2015 och är nu 
ute på remiss. Planeras att starta SVF i Västra regionen ca 1/3 2016.  

• En dialog med Östra sjukhuset om patientfördelningen inom Göteborg fortgår och i och 
med SVF kommer alla remisser i SVF primärt bedömas på Sahlgrenska. 

• Arbetet med en regional nulägesbeskrivning för myelomprocessen pågår. 
• Ytterligare två kompetenta specialister har lämnat Sahlgrenska och gått till hhv Borås och 

Halland. Att Sahlgrenska har tappat 5 erfarna specialister sista två år har lett till att PAL-
mottagningarna fått orimliga väntetider av cancerpatienter och arbetsbördan har ökat på 
specialisterna. 3 ST-läkare är rekryterade men det kommer ta lång tid att reparera tappet. 
Dessutom har man framför sig att ytterligare 3 erfarna specialister går i pension/trappar 
ner inom det närmsta året. Detta tillsammans med vårdplatsbristen är Sahlgrenska-
hematologins stora utmaning. Borås, Uddevalla, och Varberg och Kungälv är väl 
försörjda med hematologspecialister och vi får nu enbart patienter för högspecialiserad 
vård på remiss därifrån.  

• Det finns nu formella kontaktsjuksköterskor på de flesta hematologienheterna i regionen, 
och stödet för kontaktsjuksköterske-utbildning fortsätter. 

• Utbildningen av de första kontakt-ssk är under slutfas. 
• Sjuksköterskorna har arbetat fram Min vårdplan och den testas nu på Sahlgrenska. 
• Vårdplatsbristen på hematologen är påtaglig, speciellt för patientgrupperna myelom, 

lymfom och palliativ vård, en periodmätning pågår från 1 okt till 1 dec på antalet 
patienter son kräver slutenvård och vart de tar vägen på Sahlgrenska: Hema Medicin eller 
utlokaliserad eller annan slutenvård-plats, analysarbetet pågår. 

• I diskussionen kring användandet av dyra läkemedel i regionen har vi fått ett nytt 
läkemedel, pomalidomid,  godkänt i ordnat införande 2015 i recidivbehandling. 
Diskussioner pågår med LM-bolag, Svensk förening för Hematologi och huvudmannen 
om hur läkemedel godkända i USA och EU men ej TLV-förhandlade, skall kunna 
erbjudas i VGR genom Compassionate-use program eller regionala avtal.   

• Processägaren håller hematologer regionalt uppdaterade i frågan genom att halvårsvis 
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informera om nya studier och CUP-program.  
• En kvällsföreläsning om lymfom och KLL med frågestund har genomförts för 

Blodcancerföreningens medlemmar. 
• RPÄs uppdrag 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 att visa på eventuell ojämlik vård mellan regioner och sjukhus. Denna är i 
princip klar och skall sjösättas 1/1 2016.  

• Arbete med rapport nr 4 har pågått under året och publiceras dec 2015. 
• Nya rapportmallar på regional och nationell nivå inkluderande pdf-filer med 

täckningsgrader och kvalitetsindikatorer underlättar återkoppling till inrapporterande 
sjukhus och verksamhetschefer. Regionala täckningsgrader och resultat har 
kommunicerats vid regionmöte. 

• På Sahlgrenska har en checklista tagits fram för diktering av obligatoriska sökord för 
inmatning från Meliorjounal till register för varje diagnos tagit fram och ansvarig för varje 
delregister har fördelats bland läkare och ssk.  

• Det regionala lärarbetet har lett till förbättrade täckningsgrader och regionen ligger nu 
fortsatt bättre till gentemot många andra regioner i just myelomrapportering. 

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

• Ny registerstartsida med mer tillgänglig åtkomst till återrapporterande statistik i INCA 
har tagits fram och införs i dec 2015. 

	
Urinblåsecancer 
Viveka Ströck, Elisabeth Öfverholm, Anna-Karin Dahl, Marie-Louise Jakobsson, Leyla Nunez 

• Nationellt arbete med att ta fram riktlinjer för standardiserat vårdförlopp (SVF) för 
cancer i urinvägar. 

• Arbete med att ta fram nulägesbeskrivning avseende införande av SVF. 
• Fortlöpande arbete samt regelbundna möten med RCC samt övriga processägare för de 

fem första SVF- diagnoserna. 
• Möte med de privata vårdgivarna inom urologi tillsammans med RCC för att stötta 

medverkan inom SVF. 
• Deltagande i utbildning för primärvården avseende SVF. 
• Lärandeseminarium 150923 tillsammans med RPÄ för prostatacancer och RCC för alla 

urologiska vårdgivare inom regionen avseende SVF. 
• Kartläggning av lokala processledare och kontaktsköterskor. Två blåscancerspecifika 

kontaktsköterskor finns på SU och på övriga enheter oftast ihop med andra urologiska 
diagnoser i varierande grad. Information saknas från vissa enheter. 

• Presentation på de två västsvenska urologmötena, om SVF och cystektomiverksamhet 
vid SU sedan 140101 då regional nivåstrukturering genomfördes.  

• Deltagande i två nationella möten i blåscancergruppen för blåscancer- och 
cystektomiregistren. Införande av PROM 150101 då även cancer i njurbäcken, uretär och 
uretra börjat registrerats.  

• Medverkat i framtagandet av uppdatering av det nationella vårdprogrammet som kom ut 
augusti 2015. Rehabiliteringsprocessen beskrivs delvis men någon tydlig regional plan 
finns inte ännu. 
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• På uppdrag av regeringen och SKL suttit med i sakkunninggruppen för nationell 
nivåstrukturering av cystektomier. Dokument inlämnat under hösten. 

• Fortlöpande arbete för att ta fram en nationell strukturerad operationberättelse vid 
hyvling av blåscancer (TURB). 

• Start av regional MDK v 46. På SU finns urologer, patolog, radiolog, 
kontaktsjuksköterska och samtliga övriga enheter kan närvara via videolänk. 

• Lyckad rekrytering av onkologrepresentant, Dr Elisabeth Öfverholm. 
• Forskning bedrivs delvis på Urologen avseende behandling och uppföljning av icke 

muskelinvasiv blåscancer och på Onkologen (muskelinvasiv blåscancer): Tumörfaktorers 
betydelse vid behandling av urinblåsecancer. Rekrytering av ytterligare doktorander 
pågår. 

• Flera abstracts har skickats från nationella gruppen till internationell kongress 2016 med 
data både från blåscancer- och cystektomiregistret.  

 
Njurcancer 
Sven Lundstam, Magnus Fovaeus, Åsa Jellvert, Marie Boethius, Susanne Amsler Nordin, Leyla 
Nunez 

• Som enda region har vi sjösatt en regional riktlinje som under året har minskat antalet 
sjukhus som opererar njurcancer så att det nationella målet att >25 operationer för 
njurcancer per år skall utföras vid varje enhet och med en tydlig nivåstruktur. Detta 
möjliggör en mer differentierad kirurgi och med bättre kvalité.  

• Riktlinjen har under året förankrats inom vården genom dialogbesök på sjukhusen samt 
vid regionalt möte med vårdprocessgruppen. 

• RPÄ har deltagit i sakkunniggrupp för nationell utredning med målsättning att skapa 
större enheter som opererar njurcancer och även kan bilda multidisciplinära team. 

• En ny modul i INCA, Patientöversikt Njurcancer, kommer att fungera som ett viktigt 
behandlingsstöd inom onkologi. Modulen är införd i kliniken och registreringen i vid 
Onkologkliniken SU är igång. Modulen är fortsatt under vidareutveckling med bla 
PROM. 

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

• Regionala vårdprogramgruppen bestående av en läkare och en sjuksköterska 
           från varje urologenhet samt representanter för onkologi och radiologi har fått  
           hands on utbildning i INCA.        

• Mallar för datauttag samt on-line redovisning (”koll på läget”) är under utveckling.  
• Nationell PROM enkät har utvecklats och under testats på 180 pat och kommer 2016 att 

sändas till alla pat c:a 3 mån efter njurcancer kirurgi.  
• INCA njurcancer har under året infört en ”kirurg modul” för att registrera per och 

postoperativa komplikationer. Alla enheter som opererar njurcancer i regionen skall enl 
den regionala riktlinjen delta i registreringen.  

• Utbildning av yngre njurcanceroperatörer på, SU pågår och robot assisterad njurkirurgi 
har tagit fart efter extern rekrytering. 

• Multidisciplinär videokonferens med deltagande av SU, Borås, Skövde och Uddevalla 
sker veckovis. Varberg har pågående strukturförändringen och har inte kommit igång. 
Inför nu förenklad anmälan till konferens. 

• Kontaktsjuksköterskor för njurcancer finns vid alla sjukhus som bedriver 
njurcancerkirurgi men arbetsuppgifterna och tillgängligheten för patientgruppen varierar. 
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• Ett regionalt nätverk för kontaktsjuksköterskor har skapats att för att utveckla denna 
funktion och skapa samsyn.  

• Individuell vårdplan är ännu ej generellt implementerad, men prövas. 
• En kurator är engagerad i regionala vårdsprogramgruppen. Patienter och närstående 

informeras om möjlighet till kurator. 
• En ny nationell patientförening för njurcancer är startad 2015 med huvudsakligt säte i 

Stockholm. Information om föreningen till nya patienter ingår i vårt skriftliga material. 
• Under förra året sjösattes ”upplevelsedagboken” vid njurcancermottagningen på SU och 

grupper med patienter/närstående och medarbetare har haft regelbundna möten. Detta 
har lett till av vi nu har kortare väntetid för röntgenundersökning vid utredning och 
uppföljning av njurcancerbehandling. Vidare har man utvecklat en informationsbroschyr 
”sex och samlevnad vid sjukdom och operation som torde fylla ett stort uttalat behov 
framgent. Resultaten redovisades vid kvalitetsdagen ”Så involverar du den påläste 
patienten” och vid kvalitetsmässan ”Utvecklingskraft” i Jönköping. 

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

under året 
o Cancer Characteristics and Current Treatments of Patients with Renal Cell 

Carcinoma in Sweden. Andreas Thorstenson,1,2,3 Ulrika Harmenberg,4 Per 
Lindblad,5 Benny Holmström,6 Sven Lundstam,7 and Börje Ljungberg Biomed 
Reasearch 2015  

o Impact of quality indicators on adherence to National and European guidelines 
for renal cell carcinoma. Thorstenson A, Harmenberg U, Lindblad P, Ljungberg 
B, Lundstam S Swedish Kidney Cancer Quality Register G (2015) Impact of 
quality indicators on adherence to National and European guidelines for renal 
cell carcinoma. Scand J Urol:1-7. doi:10.3109/21681805.2015.1059882                                         
Artikeln nedan publicerades 2014 och fick pris som de årets bästa vetenskapliga 
artikel i Scand J Urol  

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. Thorstenson A, Bergman M, Scherman-Plogell AH, Hosseinnia S, 
Ljungberg B, Adolfsson J, Lundstam S. Scand J Urol. 2014 Jun;48(3):231-8. doi: 
10.3109/21681805.2013.864698. Epub 2014 Mar 25.- 

 
Prostatacancer 
Jan-Erik Damber, Karin Braide, Johan Stranne, Ingela Franck-Lissbrant, Anna-Karin Dahl, Marie-Louise 
Jakobsson, Leyla Nunez  

• Nya Regionala processägare har utsetts under året. 
• RPÄ har deltagit i arbete med uppdatering av Nationellt vårdprogram. 
• Regional konsekvensbeskrivning av effekterna av tidigare uppdatering av nationellt 

vårdprogram gjordes 2014.  
• Dialogmöte i regionen gjordes under våren 
• Arbete har gjorts för förbättrad inrapportering till kvalitetsregistret NPCR – arrangerat 

nationella inrapportörsmöten för diagnostik, kirurgi och strålbehandling 
• Implementeringen har inletts av ”koll på läget” för urologi samt onkologi. Där kan man 

bland annat konstatera att täckningsgraden för inrapportering av diagnostik och 
primärbehandling har förbättrats. Även andelen patienter som erhållit namngiven 
kontaktsjuksköterska har ökat väsentligt.  
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• RPÄ har varit ledande i skapandet av uppföljningsmodul ”Patientöversikt 
prostatacancer” för patienter med avancerad prostatacancer. 

• Ansökningar har gjorts för ordnat införande: multiparametrisk MR undersökning vid 
diagnostik av prostatacancer och cytostatikabehandling samt ökade radiologikostnader 
vid avancerad prostatacancer. 

• RPÄ har deltagit i nationella vårdprogramgruppen som i arbetet med utformningen av 
Standardiserat vårdförlopp (SVF) och arrangerat lärandeseminarium för 
implementeringen samt deltagit i utbildningsinsatserna för primärvården angående SVF.  

• Under 2015 ses ingen förbättring av de vårdadministrativa indikatorerna för 
inrapportering av diagnostik, utredning och behandling i ”Koll på läget” jämfört med 
2014. Andelen inrapporterade till NPCR inom de stipulerade 30 dagarna ligger kvar på 
cirka 20%.  

• Mycket glädjande är att inrapporteringen av kurativt syftande strålbehandling tydligt 
förbättrats under 2015 vilket beror på förbättrade rutiner.  

• Andelen patienter som fått en namngiven kontaktsjuksköterska fortsätter att öka. På 
nästan hälften av regionens sjukhus har över 90% av patienterna fått 
lontaktsjuksköterska.  

• Den regionala MDKn är nu välfungerande och alla stora enheter, och några små, är 
anslutna. Två tredjedelar av högriskpatienterna i regionen diskuterades på MDK innan 
behandling och enstaka enheter når nu upp till målnivån på 80%.  

• Införandet av standardiserat vårdförlopp har inneburit något förbättrade 
väntetidsindikatorer. Mediantiden till första besök hos urolog har sjunkit men ligger 
fortfarande på 26 dagar, dvs långt från målnivån och spridningen mellan sjukhusen i 
regionen är stor.  

• Även tid till cancerbesked är kortare och lägre än riksgenomsnittet, även om 26 dagar är 
långt ifrån målnivån på fjorton. Väntetiden till onkolog för behandlingsbeslut om 
kurativt syftande strålbehandling för högriskpatienter är också lång. Behandlingsbeslutet 
fattas inom 14 dagar för endast hälften av patienterna.  

• Avseende behandlingsstrategier ses att andelen män med lågriskcancer som erbjuds aktiv 
monitorering är högst i Sverige med några enheter som uppnår 100%.  

• Patienter med lokaliserad högriskcancer erbjuds kurativt syftande behandling i något 
högre utsträckning än 2014, men nivån i regionen ligger trots det lägst i landet. Typ av 
behandling varierar fortfarande stort mellan olika enheter med andelen strålbehandling 
varierande från 0-75% jämfört med operation.  

• Män med lokalt avancerad tumör erbjuds  kurativt syftande behandling i något högre 
utsträckning i regionen.  

• Antalet patienter som erbjudits kombinationen strålbehandling och hormoner är ungefär 
samma som 2014 men antalet radikala prostatektomier har ökat markant. Viss del av 
denna ökning kan härledas till SPCG-15 där ca 20 patienter inkluderats från regionen 
under 2015. Samtliga av dessa patienter ska dras på MDK, helst med SPCG-15 i åtanke.  

• Glädjande är att andelen med högriskcancer som skelettundersöks har ökat sedan 2014. 
Tyvärr är det några enheter i regionen som fortfarande inte lever upp till målet, vilket 
innebär att totalt fortfarande var fjärde man under 80 år med högriskcancer inte 
genomgår metastasutredning för M-stadium. Den regionala MDKn har förbättrat 
handläggningen av dessa män men mer arbete krävs under 2016.  

• Förra årets indikation på att nivåstruktureringen av opererande kliniker i regionen har 
gett önskat resultat håller i sig, med fortsatt låg andel positiva resektionsränder vid pT2-
tumörer.  
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• En tydlig och klar förbättring för patienter aktuella för primär strålbehandling är att i 
stort sett alla (95%) patienter nu genomgår en MR inför strålbehandling som stöd inför 
definition av målvolym.   

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

• Under 2016 kommer de regionala processägarna, förutom att fortsätta arbetet med SVF, 
att fokusera på ökad samverkan mellan klinikerna genom regelbundna träffar med de 
lokala processägarna, kontaktsköterskorna och patientrepresentanter för att dels 
diskutera nuvarande lokala rutiner och lära av varandra och även tillsammans arbeta fram 
regionala medicinska riktlinjer (RMR). Genom att tillsammans arbeta fram RMR och 
anpassa NVP till våra lokala möjligheter och förutsättningar räknar vi med en ökad 
medvetenhet kring behandlingen av den ökande patientgruppen med prostatacancer i 
regionen. 

• Forskning:  
o Registerbaserad forskning – NPCR (PCBaSe) 17 publikationer under 2015. 
o PC-screening Göteborg 1 (18-års data), Start av Göteborg 2 (PSA + MRT) 
o PC-behandling lokaliserad sjd LAPPRO (Öppen op jmf Robotassisterad op), 

”Hypo”-studien strålbehandling 
o PC-behandling lokalt avancerad sjd, SPCG 15 (HT + RT jmf Operation) 
o Metastaserad PC, Lab-forskning, Kliniska studier (mediciner, biomarkörer, 

palliation) 
 
Maligna Hudtumörer, Malignt melanom 
RPÄ vakant, Anna-Karin Dahl, Kerstin Dreymertz och Leyla Nunez 
 
CUP/Okänd primärtumör 
Gunnar Lengstrand, 

• RPÄ har deltagit i färdigställandet av Standardiserat vårdförlopp för CUP. Gäller från 2 
maj 2016 

• RPÄ har deltagit i arbete med omfattande omarbetning av Nationellt vårdprogram för 
CUP som kommer att vara färdigt till sommaren av nästa år = 2016 

• RPÄ har arrangerat möte med processgruppen för CUP i regionen och deltagit i 
processmöten  

• Dialogmöte har genomförts med områdesledning NU-sjukvården  
• Föreläst om ny medicinsk riktlinje och SVF Okänd primärtumör för bl a kirurgkliniken 

NÄL 
• Färdigställt Nulägesbeskrivning för CUP inför SVF CUP 
• Färdig patientinformation utlagd på hemsidan 
• Deltagit i föreläsningsturné för primärvården angående påbörjade eller planerade SVF 
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Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 

Cancervårdprocessen 
Gunnar Eckerdal, Chichi Malmström, Frida Smith, Shirin Bartholdsson 

• Efter remissrunda och justeringar godkändes Cancervårdprocessen i juni som RMR inom 
VGR och som vårdprogram inom Västra Sjukvårdsregionen. I samband med detta har 
hemsidan anpassats och förbättrats. Bakgrundsmaterial, referenser mm finns nu endast 
på processens hemsida.  

• I mars genomfördes årets ombudsträff. Ombuden representerar samtliga cancervårdande 
enheter i sjukvårdsregionen. De informerades om nyheterna i vårdprogrammet samt 
undervisades om Patientlagen och dess tillämpningar inom cancervård. Grupparbetena 
berörde bland annat Min Vårdplan. 

• Medlemmar i processgruppen har varit på ett tiotal dialogmöten med karaktären 
undervisning/information runt om i sjukvårdsregionen där symtomlindring, vårdkedja, 
sjukskrivning, behandlingsbegränsningar, Min Vårdplan mm diskuterats. 

• 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. 

• Erfarenheten är att det är svårt att värdera resultaten av arbetet i just 
Cancervårdprocessen. Förhoppningen är att resultaten så som de redovisas i övriga 
kvalitetsregister påverkats av processens arbete. Det som haft störst inverkan under de 
senaste åren är troligen den alltmer självklara ordningen med kontaktsjuksköterska. I år 
har även en lång rad kliniker påbörjat implementeringen av Min Vårdplan. 

• Processgruppen har två patientföreträdare. Ombuden har uppmanats att lokalt involvera 
patienter i utvecklingsarbete, och vid ombudsträffen framkom att flera aktiviteter i denna 
riktning genomförts. 

• Underlag för utökad kuratorsresurs i hela sjukvårdsregionen har tagits fram. Resursfrågan 
lyftes för VGRs del till PPR. Tanken var att en satsning på fler kuratorer skulle motivera 
ekonomiskt introduktionsstöd inom ramen för Ordnat Införande. Beslutet blev att varje 
förvaltning ska stå för utökad kuratorsinsats i cancervården inom ramen för ordinarie 
budget. Dock kan nämnas att nationella stimulansbidrag samtidigt stöder denna 
utveckling, och förvaltningarna har under året därmed kunna anställa fler kuratorer inom 
cancervård. 

• Processen har ansvar för delar av implementering av dessa funktioner. Det har under året 
tagit sig uttryck i utbildningar och tydliga skrivningar i vårdprogrammet. Målet är att alla 
patienter i cancervården ska ha kontaktsjuksköterska och erbjudas ”Min vårdplan”. Målet 
är att övriga processer utifrån de varierande kliniska förutsättningarna ska stödja de lokala 
enheterna att utarbeta egna rutiner där målet är att Min vårdplan ska vara enkel att 
upprätta tack vare förberedda infomaterial som kompletteras med individuell planering. 
RMR/vårdprogrammet tydliggör att det är patienten som är huvudintressent i Min 
vårdplan och att förberett generiskt skriftligt material alltid ska utarbetas i samarbete med 
patientföreträdare. 

• Vårdprogrammet fokuserar på kuratorns centrala roll i cancervårdteamet och 
cancerrehabiliteringen. Främst genom att definiera kriterier för vilka patienter som alltid 
ska träffa kurator.  Det betonas också att varje förvaltning ska kunna definiera vart man 
ska vända sig med remiss i de fall erforderlig kompetens saknas inom egna 
verksamhetsområdet. 

• På flertalet sjukhus har kontaktsjuksköterska som generellt koncept införts. I och med att 
allt fler av dessa genomgått utbildning har kontaktsjuksköterskans uppdrag blivit 
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tydligare. Intrycket är att kontaktsjuksköterska överlag fungerar, och att det inte finns 
uppenbara skillnader mellan förvaltningarna.  

• 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. På sikt uttalar dock många att det vore värdefullt med en databaserad 
funktion gemensam för sjukvårdsregionen, eller ännu hellre nationellt enhetlig. 

• För närvarande är processen inte aktiv i något forskningsprojekt. Processens arbete och 
vårdprogram har bidragit till nationell utveckling beträffande kontaktsjuksköterska resp 
Min vårdplan, och målet är att den utvecklingen ska fortsätta, och att sådana förslag till 
nationella handlingsplaner som utarbetas kan initiera pilotprojekt i samarbete med 
cancervårdprocessen.  

• RPÄ medverkar tillsammans med utvecklingsledaren för patientens ställning i 
Försäkringskassans projekt med flexibel sjukpenning. 

 
Psykosocialt stöd och Cancerrehabilitering  
Chichi Malmström 

• För att främja ett mer jämlikt omhändertagande, erbjudande och få till stånd en regional 
plan för cancerrehabilitering bildades en regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering 
under 2015. Varje sjukhus/förvaltning i regionen fick i uppdrag att utse minst fyra 
representanter till denna arbetsgrupp med kompetens socionom/kurator, fysioterapeut, 
dietist samt även gärna arbetsterapeut. Alingsås och Kungälv har avstått från att utse 
representanter och har inte heller meddelat någon kontaktperson. Halland utsåg två 
representanter som endast tilläts medverka vid det första mötet (information skickas till 
Jeanette Törnqvist).  

• Arbetsgruppen har haft tre möten under året. Fokus har inledningsvis varit att inventera 
den egna förvaltningen. Arbetsgruppen har även hunnit med att dela med sig av olika 
initiativ och förvaltningsövergripande insatser inom området cancerrehabilitering 

• 1 heldag har anordnats för samtliga kuratorer i regionen där fokus var innehåll i RMR för 
cancervårdprocessen, patientmedverkan samt erfarenhetsutbyte. Denna dag togs även 
initiativ till ett mindre nätverk/arbetsgrupp för kuratorer som kommer att starta 2016. 

• Stött initiativ till diagnosspecifika nätverksmöten för kuratorer inom hematologi samt 
barncancer. Syftet för dessa grupper har framförallt varit att utbyta erfarenheter och 
underlätta framtida kontakter. Dessa patientgrupper behandlas ofta inom flera olika 
förvaltningar. 

• Fysioterapeuter 
• Två heldagar har anordnats med representanter från hela regionen. Förutom 

erfarenhetsutbyte har nätverket bland annat arbetat med att revidera texter om lymfödem 
och fysioterapi till Cancervårdsprocessens hemsida. 

• Tre heldagar har anordnats med representanter för dietister från hela regionen. Nätverket 
har förutom erfarenhetsutbyte bland annat arbetat med att revidera texten om nutrition 
till Cancervårdprocessens hemsida. 

• Tre heldagar har anordnats med representanter för arbetsterapeuter från hela regionen. 
Syftet med gruppen har primärt varit erfarenhetsutbyte samt påbörja framtagande av 
AT:s insatser på de olika nivåerna som finns definierade i NVP för cancerrehabilitering. 

• Ett samarbete har under året inletts för Nätverken för fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter. En gemensam halvdag har anordnats för tvärprofessionell samverkan 
och gemensamma frågor för de båda professionerna. 

• Utvecklingsledarna vård har i olika sammanhang bjudits in till de olika nätverken i syfte 
att främja och implementera cancerrehabilitering till de diagnosspecifika vårdprocesserna 
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Utvecklingsledaren har även medverkat i och genom: 
• Föreläst i olika sammanhang om Barn som anhöriga, cancerrehabilitering och 

Uppföljningsmottagningen för unga vuxna som behandlats för barncancer 
• Medverkat och varit ansvarig för patient- och närståendeföreträdare utbildning i RCC 

västs regi tillsammans med utvecklingsledare Bodil Dover och Marie Boëthius. 
• Cancervårdprocessens arbetsgrupp samt stöd till processen under halva året 
• Nationell arbetsgrupp för cancerrehabilitering samt revidering av Nationellt vårdprogram 

för cancerrehabilitering 
• Stöd till Barncancerprocessen som startade under 2015 
• Nationellt vårdprogram Långtidsuppföljning efter barncancer 
• Regional utbildning för patient- och närståendeföreträdare tillsammans med kollegor från 

RCC väst 
• Medverkat i gemensamt möte med patient/närståenderepresentant och 1177 för att ta 

fram lättillgänglig patientinformation 
• I projekt som kurator/socionom på Uppföljningsmottagning för personer som 

behandlats för barncancer, Sahlgrenska universitetssjukhuset  
• Barn som anhöriga – regionalt Socialstyrelseprojekt i VGR. Deltog i 2-dagars-

konferensen ”Barn som anhöriga” i Göteborg 
• Förbättringsarbete på kvinnokliniken SkaS tillsammans med kontaktsjuksköterskor i 

samband med utbildning i verksamhetsförlagt förbättrings arbete 
• Liksom tidigare år finns fortsatt behov av att förbättra patientmedverkan. Viss 

samverkan och dialog har skett med RCC västs Patient- och närståendeperspektiv råd 
samt via den patient- och närståendeföreträdare utbildning som hölls i RCC västs regi 
hösten 2015.  

• Fortsatta försök att stimulera till användande av distress-termometern. 
• Förhoppning finns för att de diagnosspecifika vårdprocesserna ska öka användandet av 

den specialistkompetens som finns att tillgå i och med de olika nätverken 
 
Palliativ vård 
Elisabeth Löfdahl, Marie Boethius, Carina Mannefred, Jessica Mellqvist 

• Arbetet med att implementera Nationella riktlinjer har fortsatt. En webutbildning har 
enligt regelverket upphandlats, omarbetats och kommer i drift januari 2016. Det planeras 
för 50 000 användare. En facilitatorfunktion har tillsatts på RCC som arbetar med 
webbutbildningen, samt planerar för införandet. Information har givits på en rad olika 
möten för olika förvaltningar. Ett utbildningsmaterial som komplement till 
webbutbildningen har utarbetats. Genomförande graden av utbildningen kommer att 
följas via RCC både i regionen och kommunerna. 

• En rad övriga utbildningar har genomförts. Under året ges 6 utbildningar i ”Det 
nödvändiga samtalet” för både specialistläkare och ST-läkare. Kurserna ges i samarbete 
med Palliativt kompetenscentrum i Lund. Under året har tre medarbetare genomgått 
kursledarutbildning för att självständigt genomföra kursen. En SK-kurs i palliativ medicin 
ges med stöd av RCC. Seminarier har hållits på ett antal vårdcentraler, dock färre än 
föregående år. Processägaren har deltagit i en rad utbildningar för läkare och annan 
vårdpersonal samt patientföreträdare. Representanter för den palliativa processen har 
deltagit i den omfattande primärvårdsutbildningen som givits under hösten. 

• Det regionala organisatoriska vårdprogrammet presenterades i PPR 2014, och i januari 
2015 kom besked kring ordnat införande gällande en förstärkning av den specialiserade 



	

	 54	

palliativa vården. Arbetet pågår på sjukhusen, och processägaren deltar som konsult i 
arbetet. 

• Diskussioner har förts på många nivåer inom VGR för att hitta möjligheter att tillsätta en 
studierektor för den nya tilläggsspecialiteten palliativ medicin. SU kommer här at ta ett 
initiativ, och RCC stöder detta med ett bidrag för att möjliggöra uppstart av en regional 
studierektor. 

• Revidering av nationellt vårdprogram Palliativ vård pågår fortfarande. En remissversion 
har presenterats. 

• Processägaren deltar i arbetet med nationellt vårdprogram för gallgångscancer 2014-2015. 
Arbetet avslutas dec 2015. 

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

• Regionala data ur Svenska Palliativregistret tas fram tre gånger per år, analyseras och 
presenteras på RCCs hemsida. RCC har under hösten startat ett nätverk för de 
sjukhusansvariga för arbetet med palliativregistret och också bjudit in medarbetare från 
Palliativregistret. Syftet är att stärka regional utveckling av registret samt följa 
täckningsgraden och kvalitetsdata. Nyheter från registret nationellt kan den här vägen 
implementeras regionalt.  

• Palliativ kvalitetsindikator har införts 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 2014. Arbetet har legat nere under en stor dela av 2015, men 
startar nu upp igen dec 2015 enligt besked från beställaren. Processägaren deltar i arbetet. 

• Palliativ konsultverksamhet i relativt liten skala startade hösten 2014 på SU/SS, och 
utvecklats under 2015. Under 2016 bildas ett fast konsultteam som kommer att arbeta 
inom SU och med primärvården. En konsultelefon har inrättats på SU/SS. 
Processägaren deltar i utvecklingsarbetet vilket är en effekt av det regionala 
vårdprogrammet. Palliativ konsultverksamhet finns nu också inom NU-sjukvården. Det 
nya arbetssättet är att uppfatta som ett resultat av det regionala planeringsarbetet. 

• För att stärka implementeringen av det regionala palliativa vårdprogrammet inom 
akutsjukvård och primärvård har ett dokument kring gränssnitt i palliativ vård utarbetats. 
En arbetsgrupp inom den palliativa processgruppen har startat med fokus på detta, och 
också fokus på att utveckla lathundar och checklistor att använda inom allmän palliativ 
vård. Arbetet kommer att fortsätta under 2016. 

• För att stärka och tydliggöra forskning och utveckling inom området har ett FOUU-
nätverk startats i samarbete med Professor Joakim Öhlén, verksam inom palliativ 
omvårdnad i Göteborg och Stockholm. RCCs roll är att särskilt utveckla möjligheter att 
implementera ny kunskap i verksamheterna och visa på hur det kan användas i 
förbättringsarbete. 

• Ett projekt för patientmedverkan i den palliativa processen startade 2014 och fortgår 
under 2015. Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus deltar. 

• Under 2015 har vi en patientrepresentant med i vårdprocessgruppen. 
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Patientens ställning i cancervården  

Patientföreträdare, utbildning, Livshändelsen att få cancer 
Bodil Dower, Chichi Malmström, Marie Boethius 

• Utvecklingsledaren har medverkat i utformningen av projektet Flexibel sjukskrivning. 
Förberedelser inför uppstart okt 2015, bland annat genom olika workshops och 
utbildning till utvalda handläggare på Försäkringskassan som deltar i projektet. 

• UL har medverkat i Almedalen-seminarium: Tvingas cancersjuka att arbeta? 
• UL har medverkat och varit sammankallande till de två lokala samverkansgrupper på SU 

respektive SÄS.  
• UL har medverkat i Västbus möten Tema grupp barn och ungdom där fokus ligger på 

hur man använder brukarnas erfarenheter i förbättringsarbeten. 
• På efterfrågan av patienter och närstående som gick utbildningen 2014 har ett 

nätverksmöte ägt rum under våren. 
• En nyhetsdag med information kring nytt som hänt inom cancervården genomfördes 

under våren.  
• En patient- och närståendeföreträdare utbildningsomgång har genomförts med fyra 

utbildningstillfällen under hösten. 
• Under året har PNP-rådet haft nio möten, varav fem heldagsmöten och fyra 

halvdagsmöten. 
• Remissvar har lämnats på nationella och regionala vårdprogram. PNP-rådet lämnar 

framför allt synpunkter på det psykosociala innehållet i vårdprogrammen. 
• En arbetsgrupp arbetar med basinformation patientpärm i samverkan med 

utvecklingsledare för psykosocialt stöd och utvecklingsledare Min vårdplan RCC väst 
samt med 1177. 

• En arbetsgrupp har drivit frågan till politiker om att skapa ett Kraftens Hus i Västra 
Götaland, med syfte att öka cancerrehabiliteringsstödet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
beslutade i slutet av året att ge RCC väst ett uppdrag att se över olika möjligheter för att 
skapa ett Kraftens Hus. I samverkan med medarbetare från CHI samt verksamhetschef 
RCC väst. 

• En arbetsgrupp har arbetat med att ta fram foldern Så vill vi ha det där man beskriver 
omhändertagandet av cancerpatienter och dess närstående. Text och bilder har 
färdigställts i samverkan med kommunikatör samt utvecklingsledare RCC väst. 

• Hemsida för Nätverket Vi är mer än bara cancer har skapats, inklusive filmen med 
inspelad låt och arbetsmaterialet ”Jag är mer än bara cancer”. Uppstart av nätverket 
skedde under juni. Förening skapad med fyra personer i styrelsen. 

	
Patient- och närståendemedverkan 
Anna Ringheim 

• Ett separat arbete har gjorts för att involvera unga vuxna med allvarlig blodsjukdom på 
Hematologen/SU. Syftet med arbetet är att modellera för ett lärande- unga vuxna, 
närstående och medarbetare utvecklar former för erfarenhetsbaserat förbättringsarbetet i 
den hematologiska vården, ett aktionsforskningsprojekt. Arbetet rapporteras i en 
mastersuppsats och har skett i samarbete med Kvalitetsstrategiska avdelningen på SU.  

• Ett arbete med att involvera patienter och närstående i utvecklingen av den palliativa 
vården vid Alingsås lasarett har avslutats. Arbetet har presenterats i en projektrapport. 
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• Nationellt uppdrag från RCC i Samverkan att ta fram en Överenskommelse mellan 
patient- och närståendeföreträdare samt en utvärdering kopplat till denna 
överenskommelse. 

• Utvecklingsledaren deltar i ett Vinnova-projekt Innovations- och förnyelseförmåga inom 
och mellan vårdgivare –en systemansats för utveckling av vården av patienter med 
komplexa behov”. Projektet syftar till att utveckla kunskap och professionalismen inom 
innovation och förnyelse hos ledare och utvecklingsansvariga inom hälsa- och 
sjukvården.   

• Fortsatt utveckling inom aktionsforskningsområdet i syfte att utbyta erfarenheter inom 
AR som angreppssätt och för att involvera patienter och närstående i vårdens 
utveckling (vet ej vad du önskar ta med här).  

• Aktionsforskning (AR) handlar om att forska ”med” snarare än ”på”. Forskare, 
medarbetare i vården, patienter och närstående identifierar och försöker sedan 
tillsammans lösa angelägna problem i den praktiska vård-vardagen. Patienter och 
närstående bidrar ofta med en unik djupförståelse för de aktuella problemen samtidigt 
som medarbetare tillsammans med forskare kan bidra med andra perspektiv på 
problemet. Kombinationen har en oerhörd potential och leder ofta till att 
verksamhetsproblemen löses samtidigt som kunskap skapas som är av värde för att ta itu 
med liknande problem i andra sammanhang.    

• RPÄ för Leukemi har tillsammans med utvecklingsledaren på RCC väst och CHI startat 
upp en photovoicestudie inom aktionsforskningsfältet på Hematologen, SU. Arbetet 
kommer att presenteras på nationella och internationella konferenser samt till HT 2016 
publiceras i tidskrift. Att med hjälp av patienternas egna bilder och berättelser ta del av 
deras livserfarenheter från MDS-sjukdomen (Meylo-Dysplastiskt-Syndrom). Därigenom 
kan vi öka vårt lärande om sjukdomen utifrån patientens synvinkel, och således bli bättre 
på att förstå och därmed stödja patienterna i en bredare mening. Syftet är att stärka 
patientens egenkraft att hantera den livssituation som uppstår i samband med svår 
kronisk sjukdom, men också att använda patientens erfarenheter och upplevelser för att 
förbättra processen för andra patienter i en liknande situation. 

 
Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 
Frida Smith 

• I januari redovisades projekten från kontaktssk-utbildningens tredje del, 
förbättringskunskap. Vid presentation av projekten deltog, förutom kursdeltagare, ett 
flertal chefer och verksamhetsutvecklare från de olika enheterna där deltagarna har sin 
arbetsplats. Samtliga projekt har bidragit med ett ökat värde för patienterna, bl a genom 
drop-in mottagning på kirurgmottagning SU/SS och ett arbetsmaterial för att underlätta 
samtal kring sexualitet i samband med rektalcancer. Ett stort antal arbeten handlade om 
att utveckla ”Min vårdplan” i verksamheten och att förbättra de aktiva överlämningarna. 
Kursens tre delkurser fick generellt mycket goda utvärderingar och kommer att erbjudas 
på nytt med start hösttermin -16. I nuläget går 24 deltagare utbildningsomgång tre. Sex 
av deltagarna är externa kontaktsjuksköterskor och kommer ifrån region syd och har 
köpt in platser i kursen.  

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

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

• Utvecklingsledaren har hållit föredrag om kontaktsjuksköterskor och Rcc´s arbete med 
detta på patientföreningen för tjock-och ändtarmscancer.  
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• Under året har arbete fortsatt med att starta upp och utveckla kontaktsjuksköterske-
utbildningen även nationellt. Utvecklingsledaren har lett ett nätverk med representanter 
för olika lärosäten i landet som anordnar en utbildning för kontaktsjuksköterskor som 
utgår från den nationellt framtagna kursplanen. Genom arbetet har gemensamma filmer 
tagits fram, gemensamt upplägg för kursuppgifter och examination diskuterats och 
utvärderingar och erfarenheter från kurserna har delats och diskuterats. Presentation av 
arbetet med att ta fram en gemensam utbildning för kontaktsjuksköteterskor 
presenterades med en poster vid International Forum on Quality and Safety in Health 
Care i mars 2016. 

• RCC väst tog under året fram dels en broschyr som vänder sig till patienter och dels en 
broschyr till vårdpersonal. Texten utgår från de generiska texter som finns i de nationella 
vårdprogrammen för cancer. Dessa broschyrer används nu även i övriga regioner, 
förutom i Stockholms läns landsting där krav finns att patientinformation använder 1177 
Vårdguidens profil.  

• I samverkan med Sjuksköterskor i cancervård har den nationella arbetsgruppen för 
kontaktsjuksköterska och min vårdplan planerat för och genomfört en 
kontaktsjuksköterskedag 17 mars 2016 i samband med Onkologidagarna i Västerås. 
Programmet för dagen utgick från kontaktsjuksköterskans uppdragsbeskrivning och tog 
upp forskning och konkreta utvecklingsprojekt som pågår i landet inom området. Syftet 
med dagen var att sprida inspiration bland kontaktsjuksköterskor. Dagen fick stort 
deltagande och mycket god utvärdering.  

• Utvecklingsledaren har varit med i framtagandet av utbildningen för koordinatiorer i SVF 
och har haft föreläsningar med fokus på skillnaden mellan kontaktsjuksköterskor och 
koordinator vid samtliga kurstillfällen.  

• Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en digital version av Min 
vårdplan som utgår från IT-plattformen Stöd och behandling. Detta arbete pågår under 
hela 2016 och inkluderar även regionalt arbete med samma plattform.  
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Kriterier för utbildning, kompetensförsörjning  
och forskning 

Sammanfattning 

Ø RCC Väst driver ett stort antal utbildningar. 

Ø Vårdens framtida kompetensförsörjning lyfts inom de olika 
utvecklingsområdena och vårdprocesserna.  

Ø RCC Väst är en del av regionernas kunskapsstyrning genom arbete med 
vårdprogram, medicinska riktlinjer och kvalitetsuppföljning. 

Ø Forskning och innovation stöds dels genom samordnande insatser och dels 
genom att RCC Väst i sig är ett aktionsforskningsprojekt i samarbete med 
Center for Healthcare Improvement, Chalmers. 
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Utbildning 

Utifrån eftersatta områden har utbildningsplanen vid RCC väst under 2015 särskilt fokuserat på: 
• Forskarskolan – klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik 
• Cancerrisker och förebyggande arbete (för bl.a. BVC-personal och hälsoguider) 
• Tidig upptäckt och SVF för primärvårdsläkare 
• Koordinatorsutbildningar för SVF 
• Kolposkopikurs (för gynekologer) 
• Kontaktsjuksköterska i cancervård, 30 högskolepoäng  
• Cytostatikakörkort, webb-baserad utbildning (för sjuksköterskor och undersköterskor, 

200 medarbetare har nu gått utbildningen) 
• Kurser De nödvändiga samtalen (för läkare) 
• Film De nödvändiga samtalen (för sjukvårdspersonal) 
• Utveckling av webb-utbildningen i Palliativ vård 
• Patient- och närståendeföreträdarutbildning 

 
Kompetensförsörjning 

Under året har en regional kompetensförsörjningsplan redovisats för Samverkansnämnden för 
Västra sjukvårdsregionen. Planen tar 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 är 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. 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. Kompetensförsörjning är ett central tema vid de lokala 
dialogmötena. 
 
Inom ramen för SVF-medlen görs satsningar på tjänster inom olika områden.  
	
Kunskapsstyrning 
Regionuppdrag har beslutats för palliativ vård och särskilda medel har utbetalats för det. Se mer 
under palliativ vård kring vilka insatser som genomförts.  
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Nationella vårdprogram har färdigställts/uppdaterats för lungcancer och epiltelial respektive 
icke-epitelial ovarialcancer. 
 

Regionala medicinska riktlinjer har fastställts för icke-epitelial ovarialcancer, bröstcancer, huvud- 
och halscancer, levercellscancer och pancreascancer inkl periampullär cancer. 
 
Klinisk cancerforskning och innovation 
RCC väst stödjer genom finansiering och/eller samordning olika forskningsaktiviteter. Dessa 
inkluderar bland annat projekt vid Center for Healthcare Improvement, Chalmers, projekt 
rörande epidemiologi och överlevnad, effekter av strålbehandling på gap- och sväljfunktioner, 
prematurbörd och cervixdysplasibehandling, screeningdeltgande och psykisk ohälsa, tonåringar 
och unga canceröverlevare, påverkan av kostfaktorer på prostatacancer samt vårdkonsumtion vid 
RCC, vid Jubileumskliniken (Cancerrehabilitering och Uppföljningsmottagningen) och ett 
projekt rörande symptom och sökmönster före diagnos i primärvården syftande till ökande 
kunskap om Tidig upptäckt.  
 
Forskningssamordning 
Forskningssamordning vid RCC Väst har främst engagerats av klinisk cancerforskning inom 
strålbehandling. Nationellt håller ett kvalitetsregister för strålbehandling på att byggas upp och 
RCC väst är representerad i registrets styrgrupp. Aktivt deltagande har bland annat gällt 
författande av vetenskaplig artikel beskrivande strategin för att genomföra insamling av 
strålbehandlingsinformation på nationell nivå samt arbete med den svenska nomenklaturen som 
delvis ligger till grund för registret. Regionalt arbete har huvudsakligen gällt stöd till införandet av 
den IT-lösning (MIQA) som krävs för att semiautomatiskt kunna samla in strålbehandlings-
information vid strålbehandlingsavdelningarna inom västra sjukvårdsregionen till registret. 

Nationellt sker också annat arbete gällande stöd till klinisk cancerforskning där gemensamma 
strategier för studieförfrågningar och studiekostnader inom RCC är några frågor som diskuteras.  
RCC väst har också gjort en sammanställning av pågående forskning inom regionen som 
publicerats på hemsidan. Ett projekt rörande systemdynamisk modellering av en 
strålbehandlingsavdelning syftande till ökad kunskap om möjliga sätt att möta föränderlig 
efterfrågan befinner sig i uppstartsfas. 
 
Aktionsforskning: Lärande och utveckling kring den regionala cancerstrategin 
RCC:s 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 och den regionala 
cancerstrategin kan översättas i användbara och konkreta principer, praktiker och metoder för 
framgångsrikt förbättringsarbete. 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 problem-
områden. 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 lyfts kontinuerligt in i de 
permanenta lärplattformarna för att inspirera till spridning och initiering av 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. 
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Ekonomi 

Regionalt cancercentrum 

Intäkter (mkr) 
Regionbidrag 25,7  
Övriga intäkter 5,2   
Summa 30,9 
	
Kostnader 
Lönekostnader 21,0 
Lokalhyra 1,7 
Resor, kost, logi 1,7 
Köpt tjänst, material 5,1  
Kontorsmaterial, telefon 0,4 
Trycksaker, annonsering 0,2 
Utrustning 0,8 
Summa 30,9   
  
 
Regional Cancerstrategi (Västra Götalandsregionen) 

Intäkter	 	
Regionbidrag 14,0  
	
Kostnader 
Lönekostnader  9,2  
Resor, konferens, utbildning 0,5 
Köpt tjänst 4,2 
Kontorsmaterial, telefon  0,01 
Utrustning 0,1 
Lokalhyra 0,02 
Summa 14,0 
 
 
Inrättande av RCC - Statlig finansiering 

Intäkter  
Anslag 8,0 
 
Kostnader 
Lönekostnader  5,8 
Resor, konferens, utbildning   0,5 
Köpt tjänst, material 1,4 
Kontorsmaterial, telefon  0,08 
Utrustning 0,05  
Trycksaker, annonsering 0,2 
Summa kostnader  8,0 



	  



	  



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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