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FÖRORD 

Regionalt cancercentrum väst arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Halland 
och är i dag en välintegrerad del av Västra sjukvårdsregionens cancervård. Sedan starten för sju år 
sedan har Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) vuxit och verksamheten omfattar nu ett 
femtiotal fastanställda och nästan lika många regionala processägare. Tillsammans med Patient- 
och närståenderådet har vi fortsatt vårt omfattande arbete för att stärka patientens ställning i 
vården, ett arbete som på många sätt har varit framgångsrikt. 

För att leva upp till målen i den nationella cancerstrategin (SOU 2009:11) och utveckla ett 
värdeskapande och hållbart system för patienter, närstående och medarbetare inom cancervården, 
krävs välfungerande samarbeten och en stark samverkan. Samverkan med RCC Väst sker både 
nationellt och regionalt på såväl politisk som organisatorisk nivå och i tät dialog med exempelvis 
akademin, linjefunktioner, sektorsråd/chefsråd, andra programområden samt med regionala 
vårdprocess- och omvårdnadsgrupper.  

Våren 2018 beslutade den dåvarande regeringen om en långsiktig inriktning för det nationella 
arbetet med cancervården (S2018/03084FS). Syftet med den långsiktiga inriktningen för arbetet 
med cancervården är att tydliggöra hur regeringen vill att det nationella arbetet med cancervården 
ska utvecklas inför framtiden. Den långsiktiga inriktningen omfattar hela vårdkedjan, från 
förebyggande och tidig upptäckt av cancer till rehabilitering, uppföljning, palliativ vård och vård i 
livets slutskede.   

Verksamhetsberättelsen 2018 beskriver RCC Västs arbete internt och externt med ett gemensamt 
fokus på patienter, närstående och medarbetare inom cancervården. I redogörelsen från 
processarbetet refereras till många positiva effekter med avseende på kunskapsstyrning, 
introduktion av nya tekniker, kurativa och palliativa behandlingsmetoder inklusive läkemedel för 
immunoterapi, hög medicinsk kvalitet, standardiserade vårdförlopp, kontaktsjuksköterskor, 
psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, införande av Min vårdplan, patient- och 
närståendemedverkan inklusive PROM/PREM samt forskning- och utveckling. Rapporten 
beskriver dock också brister i tillgänglighet, ledtidsdata, kompetensförsörjning och 
undanträngningseffekter inom cancervården vilket motiverar fortsatt processarbete och optimalt 
resursutnyttjande! 

  

Göteborg 2019-03-27 

  

Marie Andreasson Röllgårdh                                           Thomas Björk-Eriksson 
Styrgruppsordförande RCC Väst                                     Verksamhetschef RCC Väst       

 

 

Följ Regionalt cancercentrum västs arbete för en ännu bättre cancervård: 

Webbplats: www.cancercentrum.se/vast  
Nyhetsbrev: www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyhetsbrev/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/regionalt-cancercentrum-väst 
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MÅL OCH UPPDRAG 

De båda regionerna i Västra sjukvårdsregionen har inrättat Regionalt cancercentrum väst (RCC 
Väst) som ett led i att uppfylla målen för en god cancersjukvård och cancerforskning. Målen för 
cancersjukvården är enligt den nationella cancerstrategin för framtiden att (SOU 2009:11):  

• minska risken att insjukna i cancer  

• förbättra omhändertagandet av patienter med cancer  

• förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos  

• minska regionala skillnader i överlevnadstid  

• minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.  

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

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

Under 2017 utarbetade RCC Väst ett nytt reglemente för styrgruppen. Det beskriver tydligt 
styrgruppens uppdrag, bemanning, mandat och mötesformer. För en långsiktig inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården, med bland annat stärkt cancervård även för barn och unga, 
har styrgruppen under 2018 utökats med en medlem, överläkare och verksamhetschef Karin 
Mellgren, Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Diskussion har också förts 
angående representation i RCC Västs styrgrupp från primärvården i Västra sjukvårdsregionen. 
För att sätta styrgruppens reglemente i sitt sammanhang beskriver dokumentet även mål, uppdrag 
och organisation för RCC Väst.  

Ett utvecklingsarbete med syfte att kontinuerligt förtydliga och utveckla verksamhetens mål, 
generellt och på enhetsnivå, har fortsatt under 2018. En särskild dokumentmall för att arbeta med 
mål och uppföljning har tagits fram. Måldokumentet inkluderar förutom de tio kriterierna (2011) 
och den regionala utvecklingsplanen (2015) också positionspapperet från Regionala 
cancercentrum i samverkan (2017). Det sistnämnda dokumentet beskriver hur RCC vill möta 
framtiden med patientinflytande, prevention, processarbete och kunskapsstöd från vårdens 
professioner. I målarbetet har RCC Väst också inkluderat den långsiktiga inriktningen för det 
nationella arbetet med cancervården som Socialdepartementet presenterade i maj 2018. 
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Så har RCC Väst arbetat med de tio kriterierna 2018 
Så här har RCC Väst under 2018 arbetat med de tio 
kriterierna som ska utmärka ett regionalt cancercentrum 
inklusive den regionala utvecklingsplanen för cancervården i 
Västra sjukvårdsregionen. Vårt arbete har även inkluderat de 
områden där RCC Väst bedöms kunna möta framtidens 
behov och bidra till en ännu bättre och mer jämlik 
cancervård. Under våren 2018 beslutade regeringen om en 
långsiktig inriktning för det nationella arbetet med 
cancervården. Regeringen anser att den nationella 
cancerstrategin från 2009 ska vara orienterande även för det 
fortsatta arbetet. Syftet med den långsiktiga inriktningen är 
att skapa vägledning samt ligga till grund för fortsatta insatser 
för att stärka cancervården i Sverige inför framtidens 
utmaningar, vilket bland annat inkluderar effektiv och 
ändamålsenlig ledning och styrning inom cancervården samt 
stärkt cancervård för barn och unga. Regeringen anser alltså 
att RCCs arbete även i framtiden ska hantera bland annat 
cancerforskning som ett prioriterat område. 

Patientcentrerade kriterier 

• Förebyggande insatser och tidig upptäckt: Samverkan kring tobaksstopp med 
Göteborgs stad har fortgått och vidareutvecklats. Regionala Cancerpreventionsplanen 
har följts upp, indikatorsrapport har tagits fram och spridningen av planen har fortsatt. 
Västra sjukvårdsregionen håller på att införa nationellt vårdprogram (NVP) för 
Cervixcancerprevention med primär HPV-analys. Informationsinsatser har genomförts 
för ökad medvetenhet om humant papillomvirus (HPV) samt deltagande och 
kompetensutveckling hos personal inom hela screeningvårdkedjan. 

• Vårdprocesser: Regionala processägare (RPÄ) med stödteam har fortsatt med 
förbättringsarbete inom cancervårdprocesser. Ett flertal dialogturnéer inom Västra 
sjukvårdsregionen har genomförts. RPÄ har tagit fram regionala medicinska 
riktlinjer till NVP, definierat och följt upp kvalitetsindikatorer och målnivåer. Den 
statliga finansieringen för standardiserade vårdförlopp (SVF) kommer sannolikt att 
upphöra och därför har ny finansierings- och organisationsmodell för SVF tagits fram i 
Västra Götalandsregionen. Region Halland har en egen finansiering och 
organisationsmodell. 
Utvecklingen av SVF-INCA-registret har fortsatt och är nu tillgängligt för registrering 
av alla 31 SVF. Möjlighet att redovisa statistik och användarvänlighet har ökats genom 
ombyggnation av registret. 

• Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård: Utbildning för kuratorer i 
cancervården och kontaktsjuksköterskor har fortsatt. Checklistan i palliativ vård har 
spridits och webbutbildningen inom området erbjuds i Västra Götalandsregionen. RCC 
Väst har stöttat cancerrehabiliteringsprocessen och arbetet med implementering av NVP 
och RMR (regional medicinsk riktlinje) för cancerrehabilitering. 

• Patientens ställning i vården: RCC Väst har fortsatt arbetet tillsammans med patienter, 
närstående och projektet ”Kraftens hus” som öppnade i februari 2018. Fortsatt stöd har 
givits för nätverkande av patient- och närståendeföreträdare och framtagande av 
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utbildningsmaterial. Stöd, utveckling och digitalt införande av Min vårdplan har pågått 
under 2018. 

Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning 

• Utbildning och kompetensförsörjning: Kliniska forskarskolan vid RCC Väst 
har fortsatt. Utbildningsinsatser via RCC Väst har 2018 bedrivits till 
kontaktsjuksköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, sjuk- och undersköterskor samt läkare. 
RCC Väst har under 2018 bedrivit utbildningsinsatser, workshops och dialogforum för 
patienter, närstående, medarbetare och forskare inom cancervården. 

• Kunskapsstyrning: Processregistret inom nationella kvalitetsregistret (NKR), 
Cytburken, har utvecklats vidare. Forskningsaktiviteter kring cervixcancertrenden och 
dess orsaker har under 2018 fortsatt. NKR för mammografi, thyroidea, myelom, 
gynekologi och cancer i lever och gallvägar har utvecklats 2018. Migrering av             
Svenska Barncancerregistret över till INCA-plattformen har påbörjats. INCA-
plattformen har utvecklats ytterligare med visning av data på Vården i siffror, generisk 
PROM/PREM-lösning med integration till 1177.se och anpassats till nya 
dataskyddsförordningen (GDPR). RCC Väst har lett projektet ”Semantisk 
Interoperabilitet” vilket bland annat studerat automatisk överföring mellan 
framtidens vårdinformationsmiljö och NKR i Västra Götalandsregionen. Aktivt 
deltagande har skett i omställningen av vården inom koncernkontoret i Västra 
Götalandsregionen (VGR). 

• Klinisk cancerforskning och innovation: RCC Väst har 2018 medverkat i ansökningar 
om forskningsanslag och varit en central aktör i Västra Götalandsregionens nodbildning 
för stärkt svensk cancerforskning. Publicering av ett flertal vetenskapliga artiklar, 
rapporter, abstrakts och presentationer av medarbetare med anknytning till RCC Väst har 
skett under 2018 och fler är på gång. 

Kriterier gällande RCC:s organisation 

• Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet: 
Utveckling av ledningsfunktionen vid RCC Väst, arbete med koncernkontorets 
värdegrund ”Kompassen” liksom aktiviteter kring tydliggörande av verksamhetens 
mål på enhets- och verksamhetsnivå har skett under 2018. Uppföljning av cancervårdens 
kvalitet har skett bland annat via ett trettiotal diagnosspecifika NKR på INCA-
plattformen med online-rapporter för jämförelse på olika nivåer. Arbete med regionalt 
register för uppföljning av nya cancerläkemedel har under 2018 skett och en första 
rapport är publicerad. 

• Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen: Implementeringen av den 
regionala utvecklingsplanen och dess påverkan på cancervården har skett under året och 
manuskriptet publicerades i december 2018 i tidskriften International Journal for Quality 
in Health Care. 

• Nivåstrukturering: Arbetet med regional och nationell nivåstrukturering inklusive 
kvalitetskontroll har under 2018 fortsatt. Den 1 november 2018 beslutades om nationell 
nivåstrukturering av avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- 
och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom. Åtgärder som under 
2018 utretts för eventuell nationell nivåstrukturering är livmoderhalscancer, primära 
huvud- och halscancer och primära hjärntumörer.  
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RCC VÄSTS VERKSAMHET: ORGANISATION OCH 
PERSONAL 

 

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

 
Barncancer Blodcancer (sju diagnoser) 

Bröstcancer  Buksarkom 

Bukspottkörtelcancer  Cancer i lever, gallvägar och gallblåsa 

Cancerrehabilitering Gynekologisk cancer (4 diagnoser) 

Hudcancer Huvud- och halscancer 

Levercancer Livmoderhalscancerprevention 

Lungcancer Mammografi 
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Matstrups- och magsäckscancer Njurcancer 

Okänd primärtumör Palliativ vård 

Peniscancer Prostatacancer 

Sköldkörtelcancer Stamcellstransplantation 

Strålbehandlingsprocessen Särskild gynekologisk dysplasi 

Tarmcancerscreening Testikelcancer 

Tidig upptäckt Tjocktarms-, ändtarms- och analcancer 

Tumörer i hjärna, ryggmärg och hypofys Urinblåsecancer 

 
Utöver lokalt och regionalt ansvar har RCC Väst också det nationella samordningsansvaret för:  

• Livmoderhalscancerprevention  

• Gynekologi 
 äggstockscancer, livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer, vulva/vaginalcancer 

• Huvud- och halscancer  

• Lever-, gallvägs- och gallblåsecancer 

• Mammografi  

• Benignt bröstkirurgregister 

• Myelom  

• Sköldkörtelcancer  

• Nationellt kvalitetsregister för transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)  

• Nationell studie för aktiv monitorering vid prostatacancer (SAMS)  

Regionala processägare 
 

Vid årsskiftet var 51 regionala processägare knutna till RCC Västs 
arbete med vårdutveckling. De regionala processägarnas 
huvudsakliga arbetsinriktning är att kontinuerligt uppdatera 
kunskapsläget i form av nationella vårdprogram och regionala 
medicinska riktlinjer, följa upp vårdens resultat genom 
kvalitetsregister samt att stimulera till lokal verksamhetsutveckling 
och lokala förbättringsarbeten. Som ett led i att föra RCC närmare 
vården och vården närmare RCC har det under året arrangerats 
föreläsningar av de regionala processägarna för personalen på 
RCC. De områden som var med som aktuellt från processägarna 
under 2018 var: myelom, leukemi, prostatacancer, 
tarmcancerscreening, tjock-, ändtarm- och analcancer, barncancer, 
sköldkörtelcancer, cervixcancerprevention samt hudcancer. 
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Forskning och utveckling 
Forsknings- och utvecklingsansvarig: Caroline Olsson, docent i radiofysik  

Funktionen leds av en forsknings- och utvecklingsansvarig och bemannas för närvarande av 1,5 
heltidsanställda fördelat på två personer; båda aktiva cancerforskare, föreläsare och handledare 
vid Göteborgs Universitet respektive Chalmers Tekniska Högskola. Förutom externa och interna 
uppdrag inom FoU-området tar RCC Västs FoU-funktion avstamp i frågeställningar som lyfts av 
olika aktörer inom cancerforskning, inklusive inom den egna verksamheten, och arbetar med att 
ta fram konkreta lösningar på det som påtalas som problem inom Västra sjukvårdsregionen. 
Medarbetare från RCC Väst engageras i olika utsträckning beroende på det aktuella uppdragets 
utformning. Den här texten sammanfattar aktiviteter som skett inom FoU-funktionen under 
2018, funktionsområdets första år i operativ fas. 

Uppdraget 2018 

De tio kriterierna som ska utmärka ett regionalt cancercentrum har legat till grund för arbetet 
som genomförts under 2018 tillsammans med övriga styr- och uppdragsdokument. Totalt har tre 
kontinuerliga (i-iii) och två specifika (iv-v) uppdragspunkter varit aktuella. Arbetet har genomförts 
i samarbete med medarbetare från samtliga enheter och funktionsområden vid RCC Väst. 

Kontinuerliga uppdragspunkter 

(i) Bistå med att fånga upp forskningsfrågor inom RCC Västs verksamhet FoU-funktionen arrangerade en 
metodföreläsning inom Geomappning hösten 2018 och har tagit fram ett mötesformat för 
Journal Club där medarbetare bjuds in att diskutera aktuella artiklar inom cancerområdet, start i 
början av vintern 2018. Metodföreläsningen riktades främst till statistikenheten och 
strålbehandlingsprocessen och gav uppslag till möjliga sätt att redovisa tillgång till strålbehandling 
i Västra sjukvårdsregionen, något man vill göra regelbundet under den kommande tioårsperioden. 
FoU-funktionen har också hjälpt strålbehandlingsprocessen att ta fram en etikansökan för att 
kunna samla in bakomliggande data för det här arbetet (Dnr 333-18, godkänd sommaren 2018) 
och begära datauttag från aktuella register. 

(ii) Stödja pågående uppdrag och projekt inom RCC Västs verksamhet utifrån ett vetenskapligt perspektiv och 
förhållningssätt FoU-funktionens engagemang gällande pågående och avslutade uppdrag och 
projekt inom RCC Västs verksamhet har skett fortlöpande under hela 2018 och sammanfattas i 

tabellen nedan. Man är speciellt drivande i pågående 
forskningsprojekt gällande användande och metodutveckling av 
Concept mapping-metodik, implementeringsproblematik vid 
förändringsarbete inom hälso- och sjukvården, organisatoriskt 
lärande inom hälso- och sjukvården, standardisering av 
strukturdefinitioner inom strålbehandling, systemdynamisk 
modellering av strålbehandlingsprocessen, och virtuellt verktyg 
som stöd inför och under strålbehandling, men har också bidragit 
på olika sätt i uppdrag/projekt som rör Kraftens hus, Medical 
Information Quality Archive (MIQA), Min vårdplan (e-MVP), 
multidisciplinär rond och Sjöbergsstiftelsens satsning på 
precisionsmedicin inom cancerområdet. FoU-funktionen deltar 
även i utbildningsinitiativ för kontaktsjuksköterska genom 
kursupplägg, föreläsningar, seminarier och examination.  

Omslaget till den enkät som använts för att samla in information från personal vid strålbehandlingsavdelningarna 
i Sverige gällande framför allt arbetssätt och arbetsflöden. De resultat som sammanställs från enkätsvaren används 
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för att skapa en systemdynamisk modell till stöd för att ta fram lösningar för det som påtalas som problem i 
verksamheterna. 

(iii) Sammanställa årlig statistik över antalet pågående forskningsprojekt inom cancerområdet i Västra 
sjukvårdsregionen Sammanställningen för 2018 är planerad till april 2019 och baseras på närmare 
700 projekt vilket är en ökning med nästan 100 projekt jämfört med sammanställningen för 2017. 
Nytt för 2018 års upplaga är att projekt som är utgående från eller nyttjar kvalitetsregisterdata 
kommer att kunna urskiljas från övriga projekt. I övrigt kommer tidigare insamlings- och 
redovisningsstrategi att användas med tillägget att ytterligare en person från enheten för 
Registerkoordination lärs upp att utföra arbetet. 
.  

Styr- och uppdragsdokument som ligger till grund för FoU-funktionens aktiviteter under 2018.  

 

Förkortningar: CHI=Center for Healthcare Improvement; HS=Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen; 
IT=informationsteknologi; MDK=multidiciplinär konferens, MIQA=medical information 
quality archive; MVP=min vårdplan; RS=Regionsstyrelsen; VR=virtual reality. 

Specifika uppdragspunkter  

(iv) FoU-funktionen har under 2018 fokuserat på behov som påtalats av verksamhetens 
processägare. En strategi för att fortlöpande sprida information om pågående utlysningar om 
forskningsanslag inom cancerområdet har tagits fram. I dialog med Göteborgs 
universitet/Kliniska vetenskaper har man fått klartecken att skapa en länk från RCC Västs 
webbplats där aktuella forskningsanslag inom det här området visas. I tillägg kommer en tabell 
med lokala anslagsgivare som specifikt gäller cancerområdet att publiceras med länkar till 
respektive webbsida. 

(v) FoU-funktionen arbetar också med att ta fram ett stöd för att underlätta framtagandet av 
vetenskapliga ansökningar inom cancerområdet för forskare såväl som för hälso- och 
sjukvårdspersonal oavsett forskningserfarenhet. Stödet kommer att utgöras av en webb-
applikation med ett bakomliggande IT-verktyg (Verktyg för Generiskt ForskningsProgam 
[VGFP]) vilket, efter förankring med AKI, godkändes som ett pilotprojekt vid RCC Väst för 
genomförande och utvärdering under vintern 2018/2019. Om det blir ett positivt utfall kommer 
VGFP sedan att göras tillgänglig för övriga RCC. 
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Resultaten från ovanstående kommer att publiceras/startas från RCC Västs webbplats efter 
omarbetning av aktuell flik för forskning under vintern 2018/2019.  

IT 
Enhetschef: Alexander Börjesson  
På IT-enheten arbetar totalt fjorton personer. Inom utveckling och förvaltning av 
kvalitetsregister arbetar fyra systemutvecklare, en scrum master och fem produktägare. Därutöver 
har tre externa konsulter arbetat i utvecklingsgruppen för att stödja utvecklingsarbetet.  

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

Under året har en ny chef tillträtt med ansvar för enheten. 

Under 2018 har utvecklingsgruppen:  

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

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

• Fortsatt utveckling av ett samlat kvalitetsregister inom gynekologisk cancer och 
integrationsarbetet mellan Västmanland och Mammografiregistret via nationella 
tjänsteplattformen.  

• Påbörjat arbetet med att driva och utveckla det nya kvalitetsregistret inom området 
Barncancer. 

• Vidareutvecklat sina arbetsmetoder för att arbeta agilt enligt SCRUM-metodiken. 

Cervixcancerprevention 

• Under 2018 har region Norrbotten och region Dalarna anslutit till process- och 
analysregistret för cervixcancerprevention (Cytburken). 

• Utvecklingsarbete har genomförts i Cytburken för att stödja det nya nationella 
vårdprogrammet för cervixcancerprevention. 

• Förstudie och dialog har påbörjats för att undersöka hur Cytburken kan stödja 
Inera/SKL i arbetet med tjänstekontraktet cervixcancerprevention screeningstöd. 

 

Förvaltning/IT-projektledning 

Gruppens IT-koordinator har lett arbetet för framtagningen av metod och lexikon tillsammans 
med specialistläkare för urinblåsecancer enligt SNOMED CT, arrangerat seminarium och deltagit 
vid SNOMED CT konferens i Vancouver. 
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Kommunikation 
Kommunikationsansvarig: Anna Nilsson. Kommunikatörer: Emelie Ljunggren, Karin Allander och Annika 
Magnusson (vikarie) 

Funktionen bemannas av tre personer: en kommunikationsansvarig kommunikationsstrateg och 
två kommunikatörer. En vikarie har också arbetat del av året under en period av föräldraledighet. 
Kommunikationsansvarig har ett övergripande ansvar för intern och extern kommunikation vid 
RCC Väst och arbetsledande ansvar för kommunikatörerna.  

Nyhetsbrev: Under året gavs tio nyhetsbrev ut. Det övergripande nyhetsbrevet innehåller 
regionala nyheter från RCC Väst och skickas ut månadsvis med uppehåll under sommaren. 
Antalet prenumeranter var 1 178 och öppningsfrekvensen av nyhetsbrevet var i snitt 30 procent. 

Webbplats: 51 regionala nyheter publicerades på RCC Västs webbplats under 2018, vilket är en 
ökning med tre nyheter jämfört med föregående år. Elva nationella nyheter har publicerats för de 
diagnoser där RCC Väst ansvarar för stödteam och kommunikation. Antalet besök på 
webbplatsen (så kallade ingångar) 1 januari - 31 december 2017 uppgick till 79 093 jämfört med 
77 058 föregående år. De mest besökta sidorna var startsidan, sök, kvalitetsregister, kontakta oss och 
vårdförlopp. I slutet av året lanserades även ny layout på startsidan och 
ändringar i strukturen för förenklad navigering.   

Nyheter i facktidskrifter: Två artiklar om framtidens arbete mot 
hudcancer och Sunda solvanor publicerades i Svensk onkologi i Sverige 
(2018:5) (Bild till höger).  

Sociala medier: RCC Väst har en företagssida på det sociala 
nätverket LinkedIn. Syftet är att sprida information om utveckling 
inom cancervården som sker regionalt och nationellt på RCC och 
inom hälso- och sjukvården. Syftet är även att ge en inblick i verksamheten och  
sprida platsannonser vid rekrytering. I november 2018 hade sidan 226 följare,  
vilket är en ökning med 98 personer jämfört med föregående år. Tjugofyra inlägg  
publicerades under året, dessa visades 15 201 gånger i nätverket, det vill  
säga cirka 630 gånger per inlägg.  

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

• Standardiserade vårdförlopp och diagnostiska centrum: Uppdatering och framtagning 
av regionalt material, informationsspridning, nyhetsproduktion, med mera. Under året har 
exempelvis goda exempel från regionen lyfts fram. 

• Nationella vårdprogram: Kommunikationsstöd till ett flertal nya nationella vårdprogram, 
inklusive framtagning av kommunikationsplaner, trycksaker och nyheter. Spridning av folder 
med information för deltagande i screeningen för cervixcancerprevention som togs fram 
under 2017. Innehåll i nationella mallar för kallelser och svarsbrev har också uppdaterats i 
samarbete med experter inom vårdprogramgruppen i samband med att vårdprogrammet 
reviderats. Information om regionala medicinska riktlinjer sprids också löpande.  
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• Nationella kvalitetsregister: Kvalitetsregisterrapporter publiceras regelbundet på 
webbplatsen. Under året har betydelsen av kvalitetsregister inom cancerområdet lyfts fram i 
exempelvis nyhet om en avhandling som baserats på registerforskning och om det arbete 
som görs inom förvaltningar och RCC för att upprätthålla en hög täckningsgrad.   

• Prevention och Tidig upptäckt: Nyhet om utvärdering av samarbetsprojektet Vinn din 
hälsa som motiverat rökare att sluta röka inom Göteborgs stad. Artikel och 
informationsspridning om uppföljningsrapporten om Sunda solvanor. Kunskapsspridning 
om cervixcancerprevention med exempelvis nyheter nationellt/regionalt om uppdatering 
och införande av nationellt vårdprogram samt genom informationsmaterial om 
gynekologiskt cellprov och HPV. Layout och bildsättning av foldern Mat för att må bra under 
och efter cancerbehandling som kommer att tryckas och spridas under 2019. Artikel publicerades 
även om en avhandling om hur vårdcentralens patienter ger kunskap om tidig upptäckt av 
cancer.  

• Cellprovsveckan: Kampanjmaterial uppdaterades och distribuerades inom regionen i 
samarbete med Närhälsan. Skyltar på spårvagnar och bussar informerade om kampanjen. 
Korta budskap spreds även som inlägg på Facebook. 

• Bröstcancer: Patientinformationen Min vård och rehabiliteringsplan trycktes upp och 
distribuerades under våren 2018. 

• Digital version av Min vårdplan: En informationsflyer och affisch om digital Min 
vårdplan i 1177 Vårdguidens grafiska profil togs fram som informationsstöd till 
förvaltningarna. 

• Patient- och närståendesamverkan: Broschyren Så vill vi ha det med patienters och 
närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården, har tryckts upp 
i fler exemplar och fortsatt spridas runt om i landet till politiker och vårdpersonal. 

• Kraftens hus: Två nya roll ups och en beachflagga har tagits fram för verksamheten att 
använda vid olika tillfällen. Det har även publicerats nyheter om verksamheten som bedrivits 
på Kraftens hus Sjuhärad i Borås. 

• Verksamhetsanalys: Den årliga verksamhetsanalysen arbetades fram under våren i 
samarbete med enheten för statistik och berörda regionala processägare på uppdrag av 
koncernavdelning Data och analys i Västra Götalandsregionen. Verksamhetsanalysens data 
uppdaterades med nya indikatorer för de 12 cancerdiagnoser som ingår. 
Verksamhetsanalysen går att ta del av på http://analys.vgregion.se/2018/medicinsk-kvalitet-
programomraden/Cancersjukdomar/ 
 

Registerkoordination och kanslistöd 
Enhetschef: Susanne Amsler Nordin 

Inom enheten Registerkoordination och kanslistöd arbetar nio administrativa koordinatorer 
motsvarande 8,8 heltidstjänster samt en utvecklingsledare motsvarande 1,0. Under våren och 
sommaren har enheten haft två praktikanter varav en inom ramen för Koncernkontorets projekt 
Korta vägen för ”nyanlända” i samarbete med Folkuniversitetet och en praktikant inom ramen 
för PILA-projektet i Västra Götalandsregionen. Efter att praktikperioderna avslutades erbjöds ett 
års visstidsanställning. 

 

http://analys.vgregion.se/2018/medicinsk-kvalitet-programomraden/Cancersjukdomar/
http://analys.vgregion.se/2018/medicinsk-kvalitet-programomraden/Cancersjukdomar/
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Leveransen av canceranmälningar 
till Socialstyrelsen för år 2017 
gjordes enligt uppdraget den 1 
november 2018. Regionen 
levererade 19 468 tumördiagnoser 
motsvarande en täckningsgrad på 
99,87 procent av kända tumörfall i 
Västra sjukvårdsregionen för år 
2017. RCC Västs regionala 
tumörregister är fortsatt det register 
som gör den mest kompletta 
leveransen till Socialstyrelsens 
nationella cancerregister. Under 
2018 har det införts en ny 
elektronisk anmälningsblankett för 
anmälan från klinisk verksamhet. 
Inom processen 
registerkoordination handläggs 33 
regionala kvalitetsregister inom 
cancerområdet. Täckningsgraderna 

för de flesta registren ligger på 95–100 procent i jämförelse med cancerregistret. För elva av dessa 
register ligger det nationella ansvaret för registerkoordination på RCC Väst. Enheten har 
samordningsansvar för nio nationella register som består av stöd till övriga RCC. Enheten ger 
även stöd till specifika nationella registerstyrgrupper med stöd avseende bland annat 
administration, ekonomi och registerkunskap. Tillsammans med verksamhetschefen och 
ekonomiavdelningen vid Koncernkontoret hanterar enheten RCC Västs löpande 
ekonomihantering och budgetarbete. 

Stöd till projekt, forskning och utveckling:  

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

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

• Påbörjat projektarbete i samarbete med Socialstyrelsen och RCC Uppsala/Örebro. 
Projektets syfte är att kartlägga bortfall av inrapportering till cancerregistret för fyra 
diagnoser (lungcancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och tarmcancer). Arbetet 
med pankreas- och äggstockscancer slutfördes under 2018.  

Statistik 
Enhetschef: Katrín Gunnarsdóttir  

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

https://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2018/2018-11-19-gott-samarbete-leder-till-hog-tackningsgrad-i-cancerregistret/
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För de kvalitetsregister där det nationella stödteamet finns vid RCC Väst producerar statistikerna 
registrens årsrapporter. Ett ramverk för att skapa interaktiva, öppet tillgängliga versioner av de 
nationella kvalitetsregistrens årsrapporter, så kallade Shiny-applikationer, har sedan tidigare tagits 
fram i ett samarbete under RCC i samverkan. Under 2018 har sådana interaktiva årsrapporter 
publicerats för fyra nationella kvalitetsregister som har hemvist vid RCC Väst 

(https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiv-onlinerapport/). 

Statistikerna gör även sammanställningar av kvalitetsindikatorer och andra av 
registerstyrgrupperna definierade mått som enskilda kliniker kan följa online i INCA. Enheten 
producerar andra nationella rapporter, underlag för epidemiologiavsnitt i nationella vårdprogram, 
kvalitetsindikatorer till Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen, samt 
arbetsmaterial och beslutsunderlag inför de nationella registerstyrgruppernas möten.  

Regionstyrelsen Västra Götaland är centralt personuppgiftsansvarig för de kvalitetsregister som 
RCC Väst har det nationella samordningsansvaret för och på delegation har RCC Väst uppdraget 
att handlägga ansökningar om datauttag. När forskare ansöker om att få använda data ur något av 
dessa register till forskningsprojekt ansvarar statistikerna för det praktiska arbetet med uttag och 
leverans av data.  

Statistiker vid RCC Väst har samordnande ansvar för överföring av data från kvalitetsregister på 
INCA till presentation på den externa plattformen Vården i Siffror (ViS), som på initiativ från 
Sveriges Kommuner och Landsting har lanserats som ersättare för Öppna jämförelser. Data förs 
över från INCA till ViS vid nattliga körningar som statistiker vid RCC Väst, i samarbete med de 
nationellt ansvariga statistiker för respektive register, lägger upp och gör kodning för. Under 2018 
har det blivit möjligt att överföra data på sjukhusnivå till ViS, för de register som önskar detta.  

Sedan 2017 finns en gemensam registerlösning för de regionala cancerregistren på INCA-
plattformen. Denna registerlösning har ett nationellt stödteam bemannat av 
registeradministratörer från alla sjukvårdsregioner samt en statistiker på RCC Väst som har 
nationellt samordningsansvar avseende statistik för cancerregistret på INCA. Genom att etablera 
generella strukturer för arbete med cancer- och kvalitetsregister på INCA har förutsättningar 
skapats för att automatisera bland annat uttag av listor för efterforskning och beräkning av 
täckningsgrader.  

Under 2018 har RCC Väst medverkat i utvecklingen av patientöversikt på INCA. I 
patientöversikten presenteras den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling grafiskt 
på ett överskådligt sätt. Patientöversikten kan användas som beslutsstöd genom tillgång till 
strukturerad information och underlättar också dialogen mellan patient och vårdgivare. En av 
statistikerna ansvarar för presentation av data från patientöversikten och deltar i diskussioner 
kring utvecklingen av registret. 

Statistiker med samordningsansvar för registret för standardiserade vårdförlopp på INCA finns 
vid RCC Väst och har under 2018 fortsatt arbetat med utdata ur registret. 

Statistikerna är representerade i alla regionala registerstödteam där de bidrar med underlag för det 
fortlöpande registerarbetet i form av till exempel kontrollmallar och patientlistor. De producerar 
även regionala sammanställningar för regionmöten och som stöd för utvecklingsledare och 
regionala processägare, bland annat för det löpande förbättringsarbetet och de årliga 
dialogturnéerna. Sammanställningar görs även av regional cancerstatistik från regionala 
cancerregistret och kvalitetsregistren enligt externa förfrågningar, framför allt från forskare och 
sjukvårdspersonal. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiv-onlinerapport/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiv-onlinerapport/
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Statistiker vid RCC Väst har i 
samarbete med processägare och 
kommunikatör sammanställt 
underlag för 12 cancerdiagnoser 
för redovisning i Västra 
götalandsregionens 
Verksamhetsanalys 2018. Vidare 
redovisas data för indikatorer 
fastställda i Västra 
Götalandsregionens förteckning 
över kvalitetsindikatorer online på 
plattformen Kvartalen. Under 2017 
fanns fyra kvalitetsindikatorer för 
två cancerdiagnoser med i 

förteckningen, men efter revisioner hösten 2017 och våren 2018 har utbudet utökats till ett 
trettiotal indikatorer för 17 cancerdiagnoser. 

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

Under 2018 publicerades ett 
vetenskapligt arbete baserat på 
utvärderingen av den regionala 
utvecklingsplanen för cancervården i 
en internationell tidskrift. 
Utvärderingen genomfördes som en 
concept mapping-studie som omfattar 
såväl kvantitativa och kvalitativa 
moment för samskapande insamlande, 
analys och tolkning av data. Två av 
statistikerna medverkade i såväl 
studien som publikationen. I samband 
med utvärderingsstudien har ett 
samarbete med University of Cincinnati etablerats, inom ramarna för detta genomfördes 2018 en 
veckolång kurs i samverkansbaserade forskningsmetoder, med deltagare från flera länder. 

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

Vårdutveckling 
Enhetschef: Anna Karevi-Verdoes  

Inom enheten Vårdutveckling finns elva utvecklingsledare och en samordnare för möten, 
konferenser och utbildningar anställda på RCC Väst. Några har arbetat deltid under året på grund 
av uppdrag utanför RCC Väst och olika typer av ledigheter. Tjänsteköp av en dietist och en 
sjuksköterska från Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjorts under året för arbete i specifika 
projekt. Utvecklingsledarna arbetar både nationellt och regionalt med utveckling av vårdprocesser 
och specifika utvecklingsuppdrag. Utvecklingsledarna bidrar till processarbetet genom sin 
kunskap om förändrings- och förbättringsarbete, facilitering, besluts- och förankringsprocesser 
och har en coachande roll till regionala processägare och process- och omvårdnadsgrupperna. 
Stöd ges för framtagande, beredning och beslut av nationella vårdprogram och regionala 
medicinska riktlinjer samt för processutveckling och förbättringsarbete med patienter och 
närstående i fokus.  

Under året har remissrundor för följande nationella vårdprogram hanterats: 

Remissrunda ett 
Långtidsuppföljning efter barncancer  KML (Kronisk Myeloisk Leukemi) 
AML (Akut Myeloisk Leukemi)  Njurcancer 
Gallvägscancer   Lungcancer 
Sköldkörtelcancer (endast RR1)  Cancerrehabilitering 
Huvud- och halscancer   Akut onkologi 
Follikulära lymfom   GEP-NET 
Prostatacancer   Urotelial cancer 

 

Remissrunda två 
Follikulära lymfom   Cancerrehabilitering 
Huvud- och halscancer   AML (Akut Myeloisk Leukemi) 
Akut onkologi   KLL (Kronisk Lymfatisk Leukemi 
GEP-NET    Prostatacancer 
Urotelial cancer 
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Utöver de nationella vårdprogrammen har ett antal regionala medicinska riktlinjer för tillämpning 
av de nationella vårdprogrammen tagits fram under året som också varit ute på remiss och beretts 
inför beslut av Hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götalandsregionen samt Västra 
samverkansnämnden. 

Enheten ansvarar för särskilda uppdrag kring patientens ställning, patient- och närstående-
samverkan, hälsofrämjande och förebyggande insatser, psykosocialt stöd och cancerrehabilitering, 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan.  

Under 2018 har enheten för Vårdutveckling utöver det samarbete som skett med regionala 
processägare och processgrupper, omvårdnadsgrupper och professionella nätverk samt Patient- 
och närståenderådet bland annat arbetat med: 

• Uppstart av Kraftens hus i Borås. 

• Utveckling och uppstart av elektronisk Min Vårdplan via 1177. 

• Utbildning för kontaktsjuksköterskor, 30 respektive 7,5 högskolepoäng. 

• Utbildning för kuratorer i cancervården, 30 högskolepoäng. 

• Ordnat införande av nytt vårdprogram för cervixcancerprevention med krav på nya 
rutiner för kallelser, provtagning och labanalyser samt behov av information och 
utbildning. 

• Medverkan i att planera och genomföra den första nationella utbildningen för 
Dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor. De har fått en officiell titel och särskilda uppgifter i 
det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. 

• Quit and Win – ett projekt för rökstopp tillsammans med Göteborgs Stad. En av 
utvecklingsledarna har handlett en masteruppsats i vilket projektet utvärderades. 

• Samarbete med hälsoguiderna Nordöstra Göteborg, Västra Frölunda och Angereds 
närsjukshus. 

• Fortsatt spridning av webbutbildning i allmän palliativ vård. 

• Arbete med implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, 
bland annat genomfört en regiondag och startat upp ett projektarbete på uppdrag av 
Västra samverkansnämnden för att identifiera gap och behov av åtgärder. 

• Uppbyggnad av förvaltning av projektet för införandet av standardiserade vårdförlopp. 

• Utveckling av patientinformation vid strålbehandling genom bland annat ett VR-projekt. 

• Medverkan i uppbyggnaden av den nationella och regionala kunskapsstyrningsmodellen. 

• Medverkan i utveckling av metoder för patientmedverkan i arbetet med Omställningen av 
vården i Västra Götalandsregionen. 

• Utveckling av webbutbildning för patientföreträdare. 

• Arbete med material för patienter kring kost under och efter cancerbehandling. 

• Framtagning av beslutsunderlag om tarmcancerscreening inför ett kommande införande.  

• Tillsammans med övriga RCC påbörjat ett arbete med förtydligande av RCCs uppdrag 
samt arbetssätt och rutiner för arbetet med PROM/PREM och hur detta kan kopplas 
ihop med andra arbeten, till exempel elektronisk Min vårdplan och Nationella 
patientöversikter. 

• Planering och genomförande av regionala processägarinternat inklusive utbildning av nya 
processägare. 

• Medverkan i det gemensamma utvecklingsarbetet för ett Ännu bättre RCC Väst. 
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FÖREBYGGANDE INSATSER, SCREENING OCH TIDIG 
UPPTÄCKT AV CANCER 

Livmoderhalscancerprevention 
Stödteam: Anne Ekeryd-Andalen, Björn Strander, Mia Westlund och Chenyang Zhang  

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Uppdaterat nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention via NACx.  

Tagit fram 

• Nationellt kommunikationsstöd för HPV-rådgivning i samarbete med RCC syd och RCC 
Stockholm/Gotland 

• Regionala riktlinjer vid Självprovtagning HPV gynekologisk mottagning  

• Regionala riktlinjer vid cervixscreening vid könsdysfori 
 

Ordnat införande 

Stöd till omställning av IT-system, kallelsesystem, och laboratorieverksamhet till det nya 
vårdprogrammet. Detta beräknas minska nyinsjuknande av cervixcancer och minska behov av 
ingrepp som berövar kvinnor deras fertilitet. Vårdprogrammet leder till en mer effektiv vård och 
det ordnade införandet möjliggör att säkra vårdkedjan och minska manuell hantering med dess 
medföljande risker för patientsäkerhet. 

Gynekologiska cellprovslinjen speciell telefontjänst (i samarbete med 1177) för kvinnor med 
HPV-positivt provresultat och normal cytologi startade november 2018. Denna grupp 
kontrolleras åter inom screeningen först efter 1,5–3 år och kan ha ytterligare behov av 
information och stöd efter provsvar.  

Ordnat införande har givit ekonomiskt stöd för införande av bilddokumentation vid kolposkopi, 
vilket medför en kvalitetshöjning i utredning och behandling.   

Resultat i vårdprocessen  

 

Medicinsk kvalitet  

Kvalitetsdata för 2017 har givit underlag för fortsatt kvalitetsarbete.  

Andel kvinnor som inom en tidsperiod tagit cellprov ligger kvar på ungefär samma nivåer. Av 
regionens 55 kommuner når 28 (49 procent) målvärdet 85 procent. 

Kvalitetsutfall för utförda koniseringsoperationer hålls, även om det finns enheter som behöver 
förbättra sina resultat. Svarstiden för flera laboratorier ökade vilket innebär att utredande enheter 
har svårt att klara tidsgränser. Antalet höggradigt atypiska prover som följts upp inom tre 
månader har minskat i flera områden i Västra Götalandsregionen. 

Fortsatt långa svarstider från patologi- och cytologilaboratorier i regionen innebär att 
kvalitetsmåttet inte hålls och kvinnor med cellförändringar utsätts för en risk. 
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Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Publicerade artiklar: 

• Socio-ecomomic and demographic determinants affecting participation in the Swedish 
cervical screening programme.  

• Colposcopy telemedicine: Live versus static Swede score and accuracy in detecting 
CIN2+, a cross-sectional pilot study. 

 
 

Nationella kvalitetsregistret för 
cervixcancerprevention och regionala 
cancercentrum har tillsammans gjort 
en gedigen analys av den ökande 
cancerincidensen och dess möjliga 
orsaker. Ett föredömligt arbete har 
lagts ned på att kommunicera både till 
profession och allmänhet via press, 
radio och TV.  

Regionala cancercentrum har 
medverkat i planering och 
genomförande av Cellprovsveckan 
med bussen för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter och 
informationsinsatser vid West Pride. 
Utbildningsinsatser i regionen för 
gynekologmottagningarna. 
Genomfört den första nationella utbildningen för dysplasibarnmorskor/-sjuksköterskor i 
samarbete med RCC Syd och RCC Stockholm/Gotland 
Regional utbildning för dysplasibarnmorskor/-sjuksköterskor. RCC har bidragit till andra 

Andel höggradigt atypiska prover som följts upp 

inom 3 månader från provtagningsdatum

• Område 2014 2015 2016 2017

• Halland 89% 82% 79,3% 89,1% 

• Fyrbodal 92% 88% 56,7% 45,5% ↓

• Västra Sverige 80% 76% 46,5% 46,2%

• Gbg+ S:a Bohus 83% 73% 27,3% 28,3% 

• Västra Götaland 79% 76% 42,8% 40,7% ↓

• Södra Älvsborg 72% 92% 89,1% 82,4% ↓

• Skaraborg 45% 44% 29,1% 35,3% 

2018-12-14 Anne Ekeryd Andalen Kvalitetsrapport 2017

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/nationell-kvalitetsgranskning-av-cellprover-visar-behov-av-atgarder/
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nationella och internationella kurser i kolposkopi. Fortlöpande utbildning av barnmorskor och 
läkare - grundutbildning och fortbildning. 

Särskild gynekologisk dysplasi 

Processägare Cecilia Kärrberg, statistiker Madeleine Heimersson och Chenyang Zhang, utvecklingsledare Mia 
Westlund 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Processägare för särskild gynekologisk dysplasi (cellförändringar) har deltagit i arbetet med att 
implementera Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention i regionen. Dokument har även 
skrivits för att definiera vad processen ska innehålla. Processen innefattar gravida med 
cellförändringar, komplikationer i nedre genitalia efter stamcellstransplantation på grund av 
blodmaligniteter, utbredda cellförändringar hos immunsupprimerade (immunhämmade) med 
cellförändringar omfattande blygdläpparna, slidan, analöppningen och livmoderhalsen. Vidare 
innefattar processen kvinnor som har cellförändringar i en slida som är rekonstruerad samt 
ansvar för årlig regional audit avseende cervixcancer. I audit, som görs årsvis, går man tillbaka 
och analyserar vad som kan ha orsakat att cervixcancer uppstått. Inom Särskild gynekologisk 
dysplasi har man i ett dokument om nivåstrukturering definierat vilka patientgrupper som kan 
handläggas på länssjukhus och öppenvårdsmottagningar respektive vilka patientgrupper som ska 
handläggas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta dokument innefattar nivåstrukturering av 
gravida med cellprovsavvikelse och/eller dysplasi verifierad med vävnadsprov. Dessutom har 
nivåstrukturering gjorts för handläggning av stamcellstransplanterade kvinnor med genitala 
komplikationer samt handläggning av immunsupprimerade kvinnor med multifokala 
cellförändringar. Processägare har varit med och skapat ett vårdprogram för 
stamcellstransplanterade kvinnor. 

Resultat i vårdprocessen 

Kontaktssjuksköterska  

Inom livmoderhalscancerprevenion finns inte kontaktsjuksköterskor, men en ny yrkesgrupp har 
bildats inom vårdprocessen, nämligen dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor. Dessa utför 
cellprovstagning på vissa patientgrupper, men de är också utbildade för att kunna svara på frågor 
ställda av patienter. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Dialogturné har genomförts tillsammans med regional processägare för 
livmoderhalscancerprevention. I samband med detta har utbildning genomförts avseende särskild 
gynekologisk dysplasi som till exempel cellförändringar i körtelceller i livmodertappen. 
Dysplasibarnmorskor har genomgått särskild utbildning i Stockholm. Nätverk för 
dysplasibarnmorskor har bildats. 

Mammografi 
Processägare Maria Edegran, utvecklingsledare Elin Ljungqvist, statistiker Chenyang Zhang, 
registeradministratör Elisabeth Kobb och produktägare Madeleine Book 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

I RKM-gruppen har diskussioner förts inför uppdatering av RMR och regionalt VP för screening 
och radiologisk bröstdiagnostik. Information kring uppdaterat regionalt vårdprogram och RMR 
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om mammografiscreening har givits på regionala mammografimöten och via mail till 
mammografienheterna. Diskussion har förts kring aktuella frågor i samband med turnén. 
Standardiserat vårdförlopp har också uppdaterats. Detta har inte inneburit några större skillnader 
för mammografin. Information kring detta har getts i samband med regionalt möte och mail.  

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Kvalitetsregister för mammografiscreening är inte igång ännu. 

Några MR-ledda bröstbiopsier har genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilket har 
haft stort värde för berörda patienter. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
Mammografiscreeningprocessen har fått en patientrepresentant som har deltagit på regionalt 
möte. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

En utvärdering av ett CAD-system har påbörjats i NU-sjukvården. Detta är ett system för 
datorassisterad granskning av mammografiundersökningar som bygger på artificiell intelligens 
och främst avser användas som ett beslutsstöd. 

Projektet angående CAD har redovisats på regionalt möte, med inbjuden föreläsare från 
Nederländerna som kunde berätta mer om tekniken. 

NU-sjukvården har genomfört en utvärdering av att skicka informationsbrev till 
förstagångsdeltagare före första kallelsen till mammografi med syfte att öka deltagandet, men 
fann ingen skillnad i deltagande jämfört med kvinnor som inte fick detta brev vid utvärdering. 

Kompetensförsörjning främst avseende läkare specialiserade på mammografi är ett ökande 
problem, i nuläget saknas cirka hälften av de läkare som verksamheterna har behov av. 
Information kring bemanningssituationen har inhämtats i samband med turné och har 
återkopplats till verksamheterna. Processägare har också bjudits in till möte med chefer på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården som arbetar med frågan och har också 
bidragit med information till upphandlingsgrupp i Västra Götalandsregionen. 

På grund av att läkarbemanningen i mammografin är så låg har flera mammografiavdelningar 
svårt att erbjuda placering av ST-läkare. Att ST-läkare får möjlighet att komma i kontakt med 
verksamheten är dock mycket viktigt med tanke på framtida rekryteringsmöjligheter. Därför 
erbjuds nu ST-läkare från radiologin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset möjlighet till placering 
i NU-sjukvården, eftersom de inte kan få placering i Göteborg. 

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

Mammografisjuksköterskor i Västra Götalandsregionen, Halland och Dalsland har fortsatt med 
regelbundna möten och med besök på varandras avdelningar för utbyte av erfarenheter och 
kunskaper. 
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Standardiserat vårdförlopp 
Projektgrupp: Agnetha Folestad, VD, Capio Lundby Närsjukhus, Anders Bengtsson, chefläkare, 
Carlanderska, Anna Verdoes, enhetschef, RCC Väst, Ann-Christin Snygg, verksamhetschef, anestesiklinik, 
SÄS, Annika Darnell, SVF-samordnare SKAS, Bertil Uppström, patientföreträdare, Caroline Trowald, 
projektledare, RCC Väst, Cornelia Berghdahl, verksamhetschef, Angereds Närsjukhus, Elisabeth Bengtsson, 
SVF-samordnare, Kungälvs sjukhus, Eva Johansson, representant från Diagnostikrådet, Henrik Jonsson, 
verksamhetschef, Alingsås Lasarett, Henrik Olsson, utvecklingschef, NU-sjukvården, Ingrid Kössler, 
patientrepresentant, Jeanette Törnqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg Halland, Linda Tedenbrant, projektledare, 
RCC Väst, Matilda Berntsson, verksamhetschef Frölunda Specialistsjukhus, Martin Takac, biträdande 
sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, Marie Lundborg, SVF-samordnare NU-sjukvården, Monica Ericsson 
Sjöström, chefläkare, Närhälsan, Per Lindnér, verksamhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Peter 
Gjertsson, områdeschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sofia Köster, SVF-samordnare Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Thomas Björk Eriksson, verksamhetschef, RCC Väst, Victor Nordling, objektspecialist 
verksamhet, Koncernavdelningen Data och Analys och Zeina Zimmerman, projektledare Södra Älvsborgs 
sjukhus 

Effekter av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om att under 2015–
2018 genomföra en nationell satsning för att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och 
patientfokuserad cancervård över hela landet, bland annat genom att införa standardiserade 
vårdförlopp inom cancervården. Satsningen syftar till: 

• kortare väntetider  

• nöjdare patienter  

• en mer jämlik cancervård 

Kortare väntetider 

I dagsläget går det ännu inte att se att standardiserade vårdförlopp generellt har lett till kortare 
väntetider. Däremot konstateras i RCC Samverkans väntetidsrapport från oktober 2018, att 
cancervården inte följer samma negativa trend som den specialiserade vården i övrigt, där 
väntetiderna tydligt försämras och allt färre får vård inom vårdgarantins gränser.  

Ett av socialstyrelsens mål för år 2020 är att 80 procent av alla patienter som genomgår ett 
standardiserat vårdförlopp, ska göra det inom utsatta maximala tidsgränser.  Figur 1 nedan visar 
en negativ trend mot detta mål, dock i takt med att allt fler SVF har införts. Problematiken kring 
ledtider har lett till ett större fokus på att identifiera och hantera flaskhalsar, detta arbete kommer 
att intensifieras under kommande år.  
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Andel start av första behandling inom målledtider- 80-målet. Blå kurva: VGR, Grön Kurva reg. Halland 

Enligt de mätningar som görs inom standardiserat vårdförlopp upplever en stor del av 
patienterna (mer än 75 procent) en hög grad av tillgänglighet inom vården. 

Nöjdare patienter  

För att kunna mäta patienternas upplevelser av utredningen via standardiserat vårdförlopp inom 
cancervården har en särskild PREM-enkät arbetats fram. PREM står för Patient Reported 
Experience Measure. Varje månad får maximalt 50 utredda patienter per standardiserat 
vårdförlopp och region en PREM-enkät. Resultatet visar en hög andel nöjda patienter, över 85 
procent av patienterna är nöjda med helhetsintrycket av vården. Trenden i PREM visar på en 
ökad nöjdhet från år 2016 och framåt, om än marginell.  

Enkäten ger möjlighet till att ge öppna svar. Bland de synpunkter som lyfts fram är det intressant 
att se att så många av de öppna svaren innehåller berömmande ord om sjukvården de mött. 
Generellt bland synpunkter är det vanligt att lyfta fram det som inte fungerar, men så är alltså inte 
fallet här. 

Jämlik vård 

Genom standardiserade utredningar inom cancervården ska regionala skillnader minska och 
vården bli allt mer jämlik. Ett nyckeltal för att mäta jämlik vård är således andelen patienter som 
genomgått standardiserat vårdförlopp. Figuren nedan visar att andelen patienter som utreds via 
standardiserat vårdförlopp stadigt ökar, detta i takt med att fler standardiserade vårdförlopp har 
införts. 

 

Antal standardiserade vårdförlopp per månad. Blå kurva: Västra Götalandsregionen, Grön kurva: Region 
Halland 

Ett av Socialstyrelsens mål för år 2020 i arbetet med SVF är att 70 procent av nya cancerfall inom 
aktuella diagnoser ska utredas via standardiserat vårdförlopp. Uppföljning mot detta mål visar på 
en god måluppfyllelse, 68 procent för samtliga diagnoser (kvartal 4 2017 – kvartal 3 2018).  

PREM-enkäterna visar även att patienternas helhetsintryck av sin kontakt med vården skiljer 
väldigt lite mellan män och kvinnor. 

Fler vinster med standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 

I samband med att projektgruppen för införandet av standardiserade vårdförlopp i Västra 
Götalandsregionen avslutades vid årsskiftet 2018–2019, genomfördes ett arbete för att utvärdera 
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vad standardiserade vårdförlopp har lett till. Sammanfattningsvis råder konsensus kring att 
standardiserade vårdförlopp medfört många positiva effekter utöver de mål som fanns framtagna 
från början. Bland annat nämns en ökad samsyn där patienten står i centrum, bättre samarbete 
över enhets- och förvaltningsgränser och med primärvården, bättre förutsättningar för att mäta 
och identifiera var i processerna problem och flaskhalsar uppstå samt ett ökat fokus på 
cancervården och prioriteringar mellan patienter.  

En liknande utvärdering genomfördes under år 2017 där koordinatorer för standardiserade 
vårdförlopp från hela regionen deltog. Koordinatorerna lyfte en mängd fördelar som arbetet har 
lett till. Bland annat lyftes bättre samarbete, ökad trygghet för patienten och större arbetsglädje i 
vardagen. Det senare härleds bland annat till tydligare strukturer och roller, ökad kunskap om 
cancervården samt känslan av att vara del i något viktigt där koordinatorn ofta känner sig mycket 
uppskattad.  

Tarmcancerscreening 
Processägare Andreas Pischel, utvecklingsledare Malin Samuelsson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument 

SCREESO-studien, Screening of Swedish colons pågår och jämför olika screeningscenarion i 
Sverige. Studien ligger i fas och beräknas avslutas hösten 2019.  

Det finns inget vårdprogram för tarmcancerscreening, men det förs diskussioner om att ta fram 
ett sådant.  

Standardiserat vårdförlopp har medfört stora kapacitetsproblem för endoskopin. Tratten anses 
vara för vid och under sommaren har kapaciteten inte räckt till när ledtiden fallerat, framför allt i 
Göteborgsregionen. En omarbetning av ingångskriterierna har utarbetats och är under 
implementering.  

Ordnat införande 

Under hösten 2018 fattade verksamhetsledningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslut om 
att de avancerade polypektomier skulle ställas in. Under 2016 och 2017 hade dessa blivit 
nivåstrukturerade till Östra sjukhuset, Detta har lett till att den teknik som utvecklats för 
avancerade polyper och T1-tumörer i form av endoskopisk submucosa resektion där man 
endoskopiskt delar slemhinnan från tarmens muskel och där efter tar ut tumören i sin helhet, 
behöver ersättas med kirurgiska ingrepp i form av onkologiska kolonresektioner.  

Dessa operationer har inte blivit prioriterade, vilket har lett till att patienter med avancerade 
polyper och även redan invasiva tumörer väntar på obestämd åtgärd. Förklaringen till detta beslut 
anges vara behov av ökad basproduktion och kostnadsbesparing, eftersom finansiering för denna 
behandling inte finns i verksamheten. Den befintliga regionala medicinska riktlinjen kan därför 
inte följas. Det saknas en riskanalys i frågan, en patientuppföljning samt en strukturerad plan för 
uppföljning av beslutet.  

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

I regionen saknas register som möjliggör mätning av den medicinska kvaliteten. Den publicerade 
data som tagits fram i forskningssyfte under året visar dock att kvaliteten inom 
endoskopiverksamheten inte är tillräcklig i Sverige.  
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Frekvensen av allvarliga komplikationer efter koloskopi ligger mycket hög i internationell 
jämförelse. Även antal fall av patienter som insjuknar sex månader till tre år efter en ”normal” 
koloskopi i en kolorektalcancer ligger oacceptabelt högt. Sverige är bland de sämsta länderna i 
internationell jämförelse.  

Med hjälp av data från standardiserade vårdförlopp har Västra Götalandsregionen i samarbete 
med Göteborgs Universitet genomfört en studie där man undersökt ingångskriterierna i 
standardiserat vårdförlopp gällande det prediktiva värdet för kolorektalcancer inom standardiserat 
vårdförlopp. I studien kunde man identifiera att förändrade avföringsvanor var ett symptom med 
obefintligt positivt prediktivt värde för kolorektalcancer och det bör därför inte ingå som 
ingångskriterium till standardiserat vårdförlopp.  

Standardiserat vårdförlopp  

Under sommaren var ledtiden oacceptabelt lång, framför allt i Göteborg. För välgrundad 
misstanke var ledtiden upp till två månader, jämfört med Prio 1 som hade fyra veckor. Detta 
ledde till att remisser skickades runt till andra sjukhus med förhoppning om snabbare 
genomförande.  

Kontaktssjuksköterska   

Inga resultat. Kontaktsjuksköterska eller koordinator inom SCRESSCO-studien har jobbat enligt 
plan under 2018. Tack vare deras engagemang har studien löpt på utan problem.  

Min Vårdplan  

Inget arbete med en regiongemensam vårdplan inom endoskopi har hittills genomförts. Det har 
inte heller gjorts några strategiska satsningar.  

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

På nationell nivå har ett arbete påbörjats för att ta fram ett nationellt koloskopiregister. Där 
kommer PROM- och PREM-data synas när införandet av allmän screening i Västra 
Götalandsregionen sker. Registret ska ge möjlighet för patienter och personer som genomgått en 
koloskopi att registrera sina upplevelser och ge feedback. Registret planeras vara i drift hösten 
2019.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

En utbildning i endoskopi har startats där totalt 18 sjuksköterskor och läkare kommer att utbildas 
till endoskopister. Utbildningen pågår under två år och är i internatform. Deltagarna får 
handledning på sitt hemsjukhus av en erfaren endoskopist. Handledarna utbildas separat genom 
ett ”Train the trainers”-koncept, som är ett utvecklat koncept från Storbritannien. Deltagarna 
kommer huvudsakligen från Västra Götalandsregionen men även från andra delar av landet. 
Utbildningen finansieras av RCC Väst och leds av endoskopienheten på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset med stöd av Östra Sjukhuset och i viss mån även av andra regionala och 
nationella experter. 
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Tidig upptäckt 
Processägare Marcela Ewing, statisistiker Chenyang Zhang, utvecklingsledare Marie Boethius 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Lämnat synpunkter på de nuvarande kriterierna för standardiserat vårdförlopp för tjock-och 
ändtarmscancer som behöver ändras för att bättre spegla kunskapen från primärvårdsforskning 
om tidiga symtom och fynd för patienter som söker i primärvården.  

Resultat i vårdprocessen  

 

Standardiserade vårdförlopp 

Cirka 20 procent av patienterna som remitteras in i standardiserat vårdförlopp för allvarliga 
ospecifika symtom får en cancerdiagnos. Hälften av patienterna får cancerdiagnos inom 13 dagar, 
knappt 70 procent hinner utredas inom den nationella ledtiden på 22 dagar. 

Kontaktssjuksköterska 

Alla patienter som utreds på Diagnostiska Centrum har en kontaktsjuksköterska. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

• Två vetenskapliga artiklar publicerade i internationella medicinska tidskrifter. 

• Disputation” Identification and early detection of cancer patients in primary care”. 

• Medicinska artiklar och debattartiklar om avhandlingen skrivna för och publicerade i ett 
antal svenska tidskrifter som Läkartidningen, Onkologi i Sverige, Dagens samhälle med 
flera 

• Föreläsningsturné med ett dussin föreläsningar både regionalt och nationellt om 
resultaten från avhandlingen. Målgruppen har varit både allmänläkare, slutenvårdsläkare, 
beslutsfattare på olika nivåer i hälso- och sjukvården och patientrepresentanter. 

• Medlem i styrgruppen i ett nordiskt nätverk för samverkan när det gäller forskning om 
standardiserade vårdförlopp (Nordic collaboration cancer care pathways). Gruppen har 
planerat och genomfört två konferensdagar för nordiska deltagare i Stockholm. Dessa 
dagar har dels handlat om standardiserade vårdförlopp, dels om hur Diagnostiska Centra i 
Norden fungerar och aktuell forskning som pågår och planeras, samt hur vi går vidare. 
Under dessa två dagar har två föreläsningar om resultaten från avhandlingen genomförts 
för deltagare från norden. 

• Två möten med interkollegialt nätverkande och föreläsningar har genomförts för all 
personal på Diagnostiska Centrum i Västra Götalandsregionen. 
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EFFEKTIVISERING AV VÅRDPROCESSER OCH 
CANCERVÅRDENS KVALITET 

Sammanställning av processägarnas presentationer utifrån tidigare delgiven presentationsmall har 
gjorts. I presentationsmallen fanns ett antal rubriker (stolt, framgångsfaktorer etc) som skulle 
besvaras, vilka illustrerade processarbetet för respektive processarbete under år 2018. 
Sammanställningen gjordes i enlighet med metoden innehållsanalys i syfte att visa på 
gemensamma områden/teman som verkar diagnos- och vårdprocessöverskridande. På x-axeln 
visas identifierat område/tema och på y-axeln antalet presentationer/område eller tema. 

I sammanställningen ingår inte presentationer avseende screeningprocesserna (mammografi, 
cervixcancerprevention etc), tidig upptäckt och Patient- och närståenderådet. Det finns möjlighet 
till fördjupad tematisering av det regionala processarbetet för presentationerna finns sparade. Vid 
sådan sammanställning kan man fundera över om man till exempel ska jämföra presentationerna 
avseende screeningprocesserna för sig eller med övriga vårdprocesser, samt hur Patient- och 
närståenderådets presentation kan komplettera översiktbilden av det regionala processarbetet. 

Fokusområden som processägare har listat för regionalt processarbete under 2018. 
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Lärdomar som processägare listat avseende regionala processarbetet under 2018. 

 

 

Områden som processägare upplever har varit framgångsfaktorer gällande regionalt 
processarbete under 2018. 
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Områden som processägare upplever stolthet över avseende regionalt processarbete under 2018. 

 

Barncancer 
Regional processägare Gustaf Österlundh, Marianne Jarfelt, utvecklingsledare Jessica Mellquist   

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument 

Marianne Jarfelt har som ordförande i Nationella vårdprogramgruppen för långtidsuppföljning 
efter barncancer lagt ner ett stort arbete på revision av vårdprogrammet som 1 februari 2019 går 
ut på andra remissrundan. 

Gustaf Österlundh har som representant för RCC Väst deltagit i styrgruppen för Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård av barn. Arbetet med vårdprogrammet pågår och målsättningen är 
att programmet ska kunna gå ut på en första remissrunda under 2019. 

Alla patienter behandlas enligt nationella riktlinjer och stort sett alla deltar i relevant 
nordisk/europeisk/internationell behandlingsstudie. 

Uppföljningsmottagningen för unga vuxna efter barncancer fortsätter sin verksamhet (vid 
Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset) och uppföljning av och behandlingssammanfattning 
till barn <18 år vid Barncancercentrum får successivt en tydligare och heltäckande struktur. 

Arbete med att skapa ett pilotprojekt för palliativt mobilt hemsjukvårdsteam för barn och unga i 
Göteborgsområdet har ännu inte gett något resultat. 

Ordnat införande 

Nya behandlingsprogram, bland annat för barn med levertumörer (PHITT), njurtumörer (SIOP-
RTSG Umbrella) och Hodgkin-lymfom (EuroNet-PHL-C2), har utarbetats internationellt och är 
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under införande i Sverige och i regionen. Behandling med anti-GD2-antikropp vid högrisk 
neuroblastom har införts. Förberedelser för att kunna ge behandling med CAR-T-celler pågår. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet 

Alla barn med cancer registreras i Svenska barncancerregistret och resultaten vid 
Barncancercentrum ligger väl i nivå med riket. En enkät för registrering av episoder med febril 
neutropeni har utarbetats och kommer att genomföras under 2019. Nationella videokonferenser 
med övriga barnonkologiska centra i Sverige genomförs veckovis (multidisciplinärt när 
indicerat/möjligt). I Göteborg genomförs månatliga multidisciplinära konferenser.  

Kontaktssjuksköterska 

Barncancercentrum vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har sedan flera år tillbaka 
konsultsjuksköterskor finansierade av Barncancerfonden som sköter kontakter med och 
utbildning av skola, förskola och hemsjukvård. Kombinationstjänst för sjuksköterska med arbete 
som mottagningssköterska (80 procent) och kontaktsköterska (20 procent) har inrättats för 
benign hematologi och på sikt kommer motsvarande tjänster att skapas för övriga 
diagnosgrupper. Inom den regionala vårdprocessgruppen har en sjuksköterska genomgått och en 
genomgår kontaktsjuksköterskeutbildningen. På länssjukhusen har patienterna tillgång till 
mottagningssköterskor med delvis motsvarande funktion som konsultsjuksköterskorna. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Under pågående behandling har patienter ungefär oförändrad tillgång till kurator och bättre 
tillgång än tidigare till dietist under 2018 (vilket vi hoppas få behålla under 2019). Fortsatt 
välfungerande psykosocial teamkonferens varje vecka. 

Däremot är tillgången på psykosocialt stöd efter avslutad behandling sämre. Det finns PM för 
neurokognitiv utredning vid regionhabiliteringen för barn med hjärntumör och strålbehandling 
mot hjärnan men resurserna är små och krympande, speciellt för barn med neurokognitiva 
svårigheter efter cytostatikabehandling och fysiska men efter cancerbehandling.  

Min vårdplan  

Alla patienter erhåller "Min egen pärm" med information om vårdrutiner, läkemedel och 
behandlingsplan samt åldersanpassad information. Diskussioner pågår i den regionala 
vårdprocessgruppen om hur informationen kan utvecklas och integreras med Min Vårdplan utan 
att förlora tidigare styrka. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

En patientenkät har genomförts för att identifiera styrkor och svagheter samt 
förbättringsområden. Resultatet har diskuterats i vårdplaneringsgruppen och fortsatta analyser 
pågår för att utvärdera hur vi kan gå vidare med bland annat förbättrad informationsöverföring. 
Enkäten kommer att utvecklas och senare upprepas för att följa förändringar över tid. 

En workshop om palliativ vård har genomförts med föräldrar till cancersjuka och neurologiskt 
sjuka barn. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

I princip alla patienter deltar i relevant behandlingsstudie (nordisk/europeisk/internationell). En 
del av dessa leds nationellt från Göteborg. 
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Barncancercentrum är numera ett ackrediterat centrum inom Innovative Therapies for Children 
with Cancer (ITCC) vilket ger möjlighet att genomföra läkemedelsstudier av nya läkemedel. 
Pediatric Clinical Research Center (PCRC) som tidigare hörde till Gothia Forum är sedan 2018 
en del av barncancercentrum vilket ytterligare stärker forskningsmöjligheterna. 

Blodcancer: Myelom 

Processägare Cecilie Hveding, administrativ koordinator Lena Nilsson, statistiker Anna Genell, 

utvecklingsledare Johan Bengtsson, patient- och närståendeföreträdare Tor Löfkvist 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Nationellt vårdprogram för myelom har publicerats. Regional medicinsk riktlinje och 
konsekvensbeskrivning är skriven. Innehållet är kommunicerat på regionmöten och regionala 
riktlinjer har diskuterats och skrivits med konsekvensbeskrivning i samråd med Västsvenska 
Myelomgruppen. 

Ordnat införande 

Ordnat införandeansökan för dubbeltransplantation för högrisk myelom fick avslag, likaså 
ansökan och avslag på monoterapi med Daratumumab i senare linjer, vilket ledde till en nationell 
diskussion i Svenska myelomgruppen angående sämre tillgång till vård i Västra 
Götalandsregionen. Detta var inte på grund av avslag i ordnat införande enbart, i Västra 
Götalandsregionen anses att det är för begränsat vetenskapligt stöd, en konklusion som är i strid 
med nationellt vårdprogram. Dubbeltransplantation har införts utan särskilt tillförda medel i 
Västra Götalandsregionen ändå, då nationella vårdprogrammet för myelom måste följas. Detta 
har lett till brist på vårdplatser på avdelning 141 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som 
genomför dubbeltransplantation. En aktiv utvecklingsprocess har därför införts som skall syfta 
till att föra tillbaka dessa och andra autologtransplanterade patienter i Västra Götalandsregionen 
första vårddagen efter autolog transplantation. Detta är redan infört i Borås och Uddevalla. 

Godkänt ordnat införande på Revlimid underhåll efter autolog stamcellstransplantation i två år. 
Detta kommer medföra en förlängd progressionsfri och total överlevnadsökning för 
myelompatienterna, i studier (metaanalys av 3 Revlimid underhålls-studier) cirka 2,5 års ökad 
överlevnad i median. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Ny nationell rapport nr 5 från Svenska Myelomregstret (Pat 2008-2016) publicerades i februari. 
Täckningsgrad för diagnosblankett ligger på 100 procent i Västra Götalandsregionen för alla år 
utom det senaste, inrapporteringen har dock snabbats upp jämfört med tidigare. 
Uppföljningsdata har något lägre täckningsgrad (97 procent), men Västra Götalandsregionen 
utmärker sig inte negativt. I diagnostiken har stadieindelningen förbättrats nationellt, stadium 
saknas nu enbart för 17,5 procent av patienterna 2016 mot 40 procent 2008. Andelen som fått 
något av de nya läkemedlen (Velcade, Talidomid eller Revlimid) i induktionen har ökat från cirka 
30 procent 2008 till >90 procent 2015, överensstämmande med nationellt vårdprogram. Andel 
med mycket god respons på behandlingen har ökat hos alla ålderskategorier, mest markant hos 
den stora gruppen 66–80 år från 34,6 procent 2008 till 58,3 procent och det har också gett en 
signifikant ökad överlevnad över tid. I registret finns också  interaktiv årsrapport med online-data 
samt Koll på läget där man kan jämföra utfallet på kvalitetsindikatorer på det egna sjukhuset med 
regionen och riket. 
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Standardiserade vårdförlopp  

I redovisningen av standardiserat vårdförlopp för myelom har Västra Götalandsregionen utmärkt 
sig i positiv riktning och med ett måldatum på 20 dagar till start av behandling ligger Västra 
Götalandsregionen på tio dagar, vilket är bäst i landet. Medicinskt måldatum nås för alla patienter 
som behöver det (91 procent i Västra Götalandsregionen mot målet 80 procent), vilket är 
avhjälpt av införandet av koordinatorer eller SVF-ansvarig sköterska på alla enheter, fasta SVF-
tider på röntgen, och till läkare, och oberoendet av patologin för diagnos, samarbetet med klinisk 
kemi fungerar utmärkt. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Västsvenska Myelomgruppen har fått en patientföreträdare som fick presentera sig själv och sin 
väg genom vården på mötet i höstas, vilket var mycket uppskattat av kollegorna. På Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har ett Heminfusionsprojekt startat med träning av patienter och personal i 
mobil infusionspump så att antalet besök vid behandling med carfilzomib kunnat halveras från 
sex till tre besök per månad. 
Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Två artiklar med sitt ursprung i Myelomregisteret har publicerats och en poster har presenterats 
på vetenskapliga europeiska kongressen EHA. 

ST-läkarna i hematologi i Västra sjukvårdsregionen träffas regelbundet tre gånger per år och har 
möte varannan tisdag på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Östra sjukhuset är uppkopplat 
via länk. Två post-graduate-kvällsutbildningar för myelomintresserade läkare, sköterskor och lab-
personal i regionen har ägt rum och varit fulltecknade. Regionmöten med genomgång av nyheter 
inom området för läkare har hållits. För att föra ut behandling med högdos Methotraxat har 
sköterskorna från Östra sjukhuset och regionen erbjudits/varit på auskultation på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 
I Skövde är det svårt att få till en stabil bemanningssituation för hematologer. På Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset är det anställningsstopp, dessutom har sex (snart sju) läkare fått barn under 
2018, vilket lett till att övriga läkare fått reducera sin forskning och sin tid som regional 
processägare. Möjlighet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att hjälpa Östra sjukhuset med 
specialistläkare har inte funnits. Detta är en ohållbar situation som gör att personal har sökt och 
söker sig bort från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs Sjukhus Skövde. 

En regional behandlingskonferens för myelom har införts och hållits varannan tisdag på Skype 
med patientfall från framförallt regionen, vilket varit uppskattat. Den har bemannats av regional 
processägare. 

Myelom har infört nästan alla kurer till Cytobase, något som har underlättat i det dagliga arbetet, 
men som har kostat mycket tid för processägare. Systemet har väldigt mycket fel och mycket tid 
har gått åt till att utarbeta lathundar och åtgärda fel i programmet. 

Blodcancer: Leukemi 

Processägare Hege Garelius, administrativ koordinator Lena Nilsson, statistiker Anna Genell, utvecklingsledare 
Johan Bengtsson. 

• Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument har genomförts.  

• Nationellt vårdprogram för AML godkänt. Regional medicinsk riktlinje och 
konsekvensbeskrivning är klar. 

• Nytt studieprotokoll för ALL upp till 45 år kommer 2019.  
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• Konsekvensbeskrivning och regional medicinsk riktlinje är klar för KML. 

Ordnat införande  

Midostaurin (Rydapt) för patienter med AML som är FLT3-positiva är under ordnat införande.  

Resultat i vårdprocessen  

Standardiserade vårdförlopp   

Standardiserat vårdförlopp för akut myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi går bra. Från 
2019 kommer ledtiden från remissankomst till start av behandling öka från sex till nio dagar med 
anledning av att man vill ha tid till att utföra mutationsanalyser, till exempel FLT3 och BCR-ABL 
som får konsekvenser för behandlingen. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Hege Garelius disputerade i maj på fyra registerstudier, tre med utgångspunkt i svenska INCA. 
Har inte haft mer än tre forskningsdagar efter disputationen, inte gjort klart manuskript nummer 
fyra. 

Concept mapping-studien är accepterad för publikation tack vare Frida Smith, Katrin 
Gunnarsdottir och Anna Genell.  

Blodcancer: Lymfom och Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) 
Processägare Chatarina Lewerin, Herman Nilsson-Ehle, administrativ koordinator Lena Nilsson, statistiker 
Anna Genell, utvecklingsledare Johan Bengtsson. 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument   

Nationellt vårdprogram för aggressiva lymfom godkändes i februari. Regional medicinsk riktline 
och konsekvensbeskrivning har skrivits. Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom 
godkändes i februari 2018. Regional medicinsk riktlinje och konsekvensbeskrivning har skrivits. 
Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi godkändes i februari. I september gjordes 
en ny uppdatering av vårdprogrammet och konsekvensbeskrivning har gjorts. Nationellt 
vårdprogram för follikulära lymfom har varit ute på remissrunda ett och synpunkter har lämnats. 
Detta vårdprogram är just nu ute på remissrunda två, konsekvensbeskrivning har gjorts. Samtliga 
vårdprogram har varit ute på remissrunda i regionen och har även diskuterats på möten i 
Västsvenska lymfomgruppen.  

Nya eller uppdaterade nationella vårdprogram, regionala medicinska riktlinjer och andra 
kunskapsdokument diskuteras i samband med omvårdnadsgruppens möten (2 ggr/år). 
Omvårdnadsgruppens medlemmar har i sitt uppdrag till uppgift att föra informationen vidare till 
respektive enhet. Information om nya regionala riktlinjer när det gäller ”Kostrekommendationer 
hemma vid neutropeni” gavs under regionalt höstmöte.  

Ordnat införande 

Ansökan om ökat antal vårdplatser i samband med Högdos Metotrexat (HD-Mtx) på 
indikationen profylax mot centrala nervsystemet (CNS)-recidiv hos högriskpatienter med 
aggressivt B-cellslymfom skickades in i augusti. Ansökan avslogs med motiveringen att metoden 
redan var införd på de flesta ställen i Västra Götalandsregionen. Ansökan gällande Venklyxto vid 
recidiv av kronisk lymfatisk leukemi skickades in i augusti. Ansökan avslogs med motiveringen att 
det finns för lite evidens för denna behandling. 
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Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet   
En av kvalitetsindikatorerna för lymfom är ”Andel patienter med malignt lymfom som 
diagnosticerats med kirurgisk biopsi”. Koll på läget har införts för lymfom i november och här 
noteras att målindikatorn (mål >75 procent) uppfylls i regionen till 61 procent, på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset /SS i 80 procent samt i riket till 53 procent. Detta är en kvalitetsindikator 
som vi betonar värdet av vid våra regionala möten. 

Standardiserade vårdförlopp  

Ledtiderna för standardiserat vårdförlopp för lymfom/kronisk lymfatisk leukemi har inte 
förbättrats. I Västra Götalandsregionen fick 59 procent av patienterna med lymfom starta 
läkemedelsbehandling inom 18 dagar efter remissbeslut vilket är jämförbart med riket där totalt 
60 procent fick starta läkemedelsbehandling inom 18 dagar. Analys av delledtiderna inom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt information från lokala processledare visar att det 
framför allt är delledtiderna till kirurgisk biopsi och PAD-svar som är för långa. Orsaken är brist 
på operationssalar, sköterskor och vårdplatser för möjlighet till eftervård efter (poliklinisk) 
operation. När det gäller långa svarstider från patologin anger patologin att det är brist på 
personal på immunlab. Vidare har sparbeting lett till anställningsstopp på vakanta tjänster, till 
exempel biomedicinsk analytiker. Detta är således faktorer som är svåra att påverka för enskilda 
processägare. En ljuspunkt är dock att standardiserade vårdförlopp kan matas in direkt i 
kvalitetsregistret via SVF-INCA, under 2018 möjliggjordes direktöverföring mellan SVF-INCA 
och INCA. Detta bidrar till de förbättrade täckningsgraderna för INCA, och möjliggör tillgång 
till säkra data för standardiserade vårdförlopp, något som de patientadministrativa systemen inte 
klarar. Det är dessutom bara genom SVF-INCA tillgång finns till delledtider för analys av 
flaskhalsar enligt ovan.  

Kontaktssjuksköterska   

Samtliga enheter kan erbjuda patienter med en malign blodsjukdom en kontaktsjuksköterska. 
Kontaktsjuksköterskan finns i öppenvården. På fem av nio enheter har man sjuksköterskor som 
gått kontaktsjuksköterskeutbildningen (30 hp). 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

En kartläggning av resurser för cancerrehabilitering är gjord, se 2018 års turnérapport – 
hematologiska cancervårdsprocessen.  Vid Kungälvs sjukhus har man efter ett projekt fått medel 
så att det nu finns pengar i budgeten för en tjänst på 50 procent som delas med 
kirurgmottagningen. Alla nya patienter erbjuds att träffa en fysioterapeut. De får individuella 
träningsprogram och uppföljning. Fysioterapeuten följer även upp de patienter som genomgått 
autolog stamcellstransplantation.  

Min Vårdplan  

Min Vårdplan erbjuds till patienter vid sju av nio enheter. Varje enhet har tagit fram sin egen 
version av Min Vårdplan men har det gemensamt att den är i pappersform och upprättas i 
samband med diagnos. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Under året har vi haft rundabordssamtal med Blodcancerförbundet men inga nya projekt har 
startats. I de nationella vårdprogramgrupperna under Svenska Lymfomgruppen ingår 
patientrepresentanter.   
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Forskning, utbildning och kompetensförsörjning: 

I Västra Götalandsregionen finns en grupp för forskare inom lymfom, ledd av professor Per-Ola 
Andersson, Borås. En disputation ägde rum i december 2018 och det finns för närvarande 
ytterligare tre doktorander. Gruppens medarbetare publicerade 2018 fem vetenskapliga artiklar i 
internationella referee-granskade tidskrifter. Göteborgs Universitet har utlyst en professur i 
hematologi med särskild inriktning på lymfom, tillsättning pågår. Den västsvenska 
lymfomgruppen deltar i tre prövarinitierade och tre företagsägda behandlingsstudier, samt är 
aktiv i analyser av data ur det nationella kvalitetsregistret.   

Svenska lymfomgruppens möten tre gånger per år inkluderar nu högspecialiserad utbildning med 
hjälp av internationell expertis.  Utbildning för regional synkronisering av cytostatikabehandlingar 
via Cytobase startade på allvar 2018. Det är ett fullständigt datoriserat system för ordination, 
beställning och administrering av cytostatika i hela Västra Götalandsregionen som 
implementerades under 2018. Lymfom har ett femtiotal olika cytostatikaregimer och en stor 
andel av dessa ”kurer” har lagts in från det nationella regimbiblioteket, en process som är mycket 
tidsödande. I tillägg till enbart cytostatika har riktlinjer skrivits i Cytobase gällande till exempel 
premedicinering, infektionsprofylax, förebyggande åtgärder och riktlinjer på blodvärden inför ny 
behandlingsstart. Utbildning i föreläsningsform har hållits för både läkare och sjuksköterskor 
avseende administrering av högdos Metotrexat. Sjuksköterskor från hematologen på Östra 
sjukhuset har auskulterat på hematologen avd 141, Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att 
kunna ge högdos Metotrexat.  

Regionala PET-ronder varje vecka inklusive bildvisning och diskussion av föranmälda fall har 
fortsatt, ronden utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och berörda remittenter kan koppla 
upp sig. Fler sjukhus i regionen, till exempel NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Hallands 
sjukhus Varberg, Kungälvs sjukhus och  Skaraborgs Sjukhus har under året fått möjlighet att 
delta. 

Sympathy, ett elektroniskt svarssystem för PAD-svar, har gjorts tillgängligt för samtliga sjukhus i 
regionen för att på så sätt få tillgång till svar från patologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
på snabbast möjliga sätt. 

Bröstcancer 
Processägare Roger Olofsson Bagge, Dan Lundstedt och Jenny Heiman Ullmark, administrativ koordinator 
Elisabeth Kobb, statistiker Chenyang Zhang, utvecklingsledare Elin Ljungqvist/Sofie Grinneback, patient- och 
närståendeföreträdare Inger Fransen och Maria Areskoug 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Revidering av nationella vårdprogrammet för bröstcancer, bland annat strålriktlinjer uppdaterade. 
Revidering av regionalt vårdprogram som är gemensamt mellan Södra och Västra regionen har 
utarbetats via arbetsgrupp och gemensamt internat. Nya avtal för mammografiscreening har 
ingåtts. 

Ordnat införande 

Införande av CDK 4/6 hämmare (palbociclib och ribociclib) i behandling av endokrinkänslig 
metastaserad bröstcancer skedde 2017 och har sedan implementerats i klinisk rutin. 
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Resultat i processen 

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

SVF – standardiserade vårdförlopp 

Kortare ledtider för diagnostik och tid till start av behandling inom alla regionens enheter. Ingen 
enhet når dock målen för standardiserat vårdförlopp fullt ut, och de i huvudsak begränsande 
resurserna är operationssalskapacitet, patologi och radiologi. På Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset är det fortsatt långa väntetider till operation. Fortfarande ses även långa 
väntetider till start av strålbehandling. 

Kontaktsjuksköterska 

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

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 

Alla enheter erbjuder kuratorsstöd. Cancerrehabiliteringsprocessen pågår och ett stort arbete 
läggs nu ner på att implementera tidig rehabilitering. Oklarheter kvarstår dock i gränssnittet mot 
primärvården. Alla enheter har tyvärr inte tillgång till sjukgymnast, vilket måste utvecklas. 

Min Vårdplan 

Ett mycket stort arbete har gjorts med en helt ny 
individuell/interaktiv vårdplan som utarbetats regionalt 
inom ramen för den gamla Rosa boken för patienter 
med tidig bröstcancer. Denna vårdplan är gemensam för 
Halland och har nu helt implementerats i klinik. En ny 
digital vårdplan utvecklas i ett samarbete mellan 
Regionalt cancercentrum och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. 

Patient- och närståendemedverkan 

I ovan nämnda arbete med omarbetning av den gamla 
Rosa boken har patientrepresentanterna deltagit aktivt 
för att skapa ett material som är anpassat utifrån deras 
behov och önskemål. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

För närvarande pågår i regionen minst 11 kliniska 
avhandlingsarbeten, varav en inom omvårdnad. Flera artiklar publiceras regelbundet.  

En kontaktsjuksköterskeutbildning på 7,5 högskolepoäng har införts.  

Fortsatt brist på i princip alla specialiteter i bröstcancervården, rekryterings- och 
utbildningsinsatser pågår. 
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Bukspottkörtelcancer 
Processägare Svein Olav Bratlie, administrativ koordinator Siv Vitblom, statistiker Katrin Gunnarsdottir, 
utvecklingsledare Marie Boethius, patient- och närståendeföreträdare Sten Carlsson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Regional medicinsk riktlinje reviderades 2017. Implementering via vårdprocessmöten, lokala 
processägare och via nystartad dialogturné. 

Ordnat införande 

Ej aktuellt med ordnat införande. Dock ser vi att indikation för etablerade läkemedel inom 
onkologin ökar. Kombinationsbehandling med FOLFIRINOX ges nu som adjuvans, men även 
som neoadjuvans till selekterade patienter med god funktionsgrad. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret är 94 procent. Nationellt ses ett ökat antal patienter 
som går till kurativt syftande behandling. I och med nationell nivåstrukturering av lokalt 
avancerad bukspottkörtelcancer i november 2017 till Stockholm och Göteborg tror vi oss se en 
ökning av andelen nyinsjuknade som går till kirurgi.  

SVF – standardiserade vårdförlopp  

Ledtider kan ej redovisas utifrån standardiserat vårdförlopp annat än start och stopp av förlopp. 
Utifrån kvalitetsregister kan man dock, med ett drygt års fördröjning, se att tid till kirurgi ej 
uppnår måltal, vare sig regionalt eller nationellt. 

Kontaktsjuksköterska  

Kontaktsjuksköterskefunktionen är väl etablerad på samtliga förvaltningar i regionen. Enligt 
kvalitetsregister ser vi att nära 100 procent av patienter som nyinsjuknat erbjuds 
kontaktsjuksköterska. Dock är gruppen dynamisk, och nya behöver utbildas. Ny 7,5-
poängsutbildning välkomnas eftersom 30 poäng var svårt för vårdgivaren schemamässigt. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

Dietist och kuratorsfunktion finns tillgängliga, men i varierande grad på förvaltningarna. På Södra 
Älvsborgs sjukhus ges liten tid för dietist att ta sig an övre gastrointestinal-patienter annat än per 
telefon. 

I Skövde pågår utbildning för patienter i cancerrehabilitering samt i ett projekt där man bildat ett 
team med olika professioner där vem som tar emot remisser som rör cancerrehabilitering. 
Tidigare öronmärkt resurs från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tar slut 2018 och förväntas gå in i 
befintlig budget. 

Min Vårdplan 
Min vårdplan erbjuds vid samtliga förvaltningar, dock med lokala varianter. Projekt Min vårdplan 
digitalt påbörjas vintern 2018–2019 där den regionala omvårdnadsgruppen ska skapa innehållet i 
Min vårdplan. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
Valideringsstudie på PROM-instrument PACADI är nu klart, och vi har fått klartecken att 
implementera instrumentet i kvalitetsregistret via 1177. 
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Patient- och närståendeförening för övre gastrointestinal-cancer, PALEMA, startade hösten 2018 
västsvensk filial. PALEMA-dag arrangerades i Göteborg i september. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Johanna Hansson Wennerblom disputerade i maj. 

Multicenterstudie som utvärderar värdet av neoadjuvant cellgiftsbehandling vid primärt 
resektabel pancreascancer, NorPACT-1, organiseras från Göteborg med start kvartal 1 2019. 

Cancer i hjärna, ryggmärg och hypofys 

Processägare Marie Sjögren, administrativ koordinator Siv Vitblom, statistiker Christian Staf, utvecklingsledare 
Sofie Grinneback/Marie Boethius, patient- och närståendeföreträdare Mariella Delgado och Lena Kristina 
Arvidsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Diskussion har förts om nationell nivåstrukturering. En sakkunniggrupp har utsetts med en 
representant från varje region. Marie Sjögren har representerat region väst, tillsammans med 
Mariella Delgado som har varit patient- och närståenderepresentant. Såväl den regionala 
processgruppen som en mindre, multidisciplinärt sammansatt referensgrupp har kontinuerligt 
informerats och varit delaktiga i de synpunkter som lämnats från väst under arbetets gång. Det 
slutgiltiga förslaget innebär ingen ökad centralisering, däremot föreslås samarbetsmodeller för 
ökad nationell samverkan inom några ovanliga diagnoser (intrakraniella germinalcellstumörer, 
medulloblastom samt intramedullära tumörer).  

Standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer är infört sedan 2015. Under 2018 
har SVF-INCA-registret införts successivt i hela Västra Götalandsregionen för att bättre kunna 
följa och utvärdera förloppet. Implementering sker genom fortlöpande diskussion i 
processgruppen, där standardiserat vårdförlopp är en stående punkt på agendan.  

Ett nytt nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg har fastställts av RCC i 
samverkan. Vårdprogrammet är en uppdatering sedan föregående version 2016 och inkluderar nu 
även intraspinala tumörer (tumörer i ryggmärg eller ryggmärgshinnor). RMR och 
konsekvensbeskrivning har varit ute på remissrunda under året.  

Ordnat införande 

TTF/Optune: Ny behandlingsmodalitet som tillägg till standardterapi vid primärinsjuknande i 
glioblastom (högmalign hjärntumör). Behandlingen ges via elektroder som fästs på patientens 
rakade skalp och levererar alternerande elektriska fält i syfte att avbryta tumörcellernas mitosfas. 
Behandlingen har godkänts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ansökan om ordnat 
införande skickades in i mars. Beslut är ännu ej fattat.  

FET-PET: PET-undersökning (positronemissionstomografi) med aminosyretracer kan ge 
värdefull tilläggsinformation vid gliom, till exempel differentialdiagnostiskt och i samband med 
planering av operation eller strålbehandling. Ansökan om ordnat införande sändes in i augusti. 
Beslut är ännu ej fattat.  

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Under året har ett helt nytt nationellt kvalitetsregister införts, CNS-registret. Detta ersätter det 
tidigare hjärntumörregistret och möjliggör registrering vid varje ny behandling eller annan 
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relevant förändring i vårdförloppet, vilket är en klar förbättring mot tidigare registrering som 
genomfördes vid fastställda tidpunkter. Nu är även intraspinala tumörer (tumörer i ryggmärgen 
eller ryggmärgshinnorna) inkluderade i registret.  

Den nya registreringen kommer att ge en bättre återspegling av patientens faktiska vårdförlopp, 
men registreringsrutinerna är så nyligen införda att det ännu är för tidigt att redovisa data.  

Standardiserade vårdförlopp  

Under vår/sommar har SVF-registrering i systemet SVF-INCA införts i hela VGR. Detta ger 
bättre möjlighet att följa och utvärdera SVF-förloppet, men systemet har ännu inte funnits 
tillräckligt länge för att redovisning av data skall vara meningsfullt. Region Halland har hittills inte 
infört SVF-INCA. 

RCC har sammanställt en regional SVF-rapport baserad på data ur Cognos för perioden kvartal 4 
2017, samt kvartal 1 och 2 2018. Där framgår att andelen behandlingsstarter av det totala antalet 
utredningar enligt standardiserat vårdförlopp av primära maligna hjärntumörer har varierat 
mellan 33 och 51 procent under dessa tre kvartal. Således har mellan en tredjedel och hälften av 
de patienter som utretts enligt aktuellt SVF diagnostiserats med primär malign hjärntumör, vilket 
talar för att ingångskriterierna till förloppet är relevanta. Statistik saknas över hur många patienter 
som utretts utanför vårdförloppet och sedermera fått diagnos primär malign hjärntumör – sådana 
data är förstås angelägna att ta fram vid en framtida utvärdering.  

Vad gäller ledtider i förloppet finns ett grundläggande problem med den nationella 
ledtidsredovisningen. Enligt nuvarande regelverk likställs starten för standardiserat vårdförlopp 
med datum för välgrundad misstanke, även för de patienter som inkluderats i standardiserat 
vårdförlopp vid ett senare steg i utrednings/behandlingsförloppet, till exempel vid 
multidisciplinär konferens. Detta leder till felaktigheter i ledtidsredovisningen vilket Sveriges 
Kommuner och Landsting har uppmärksammats på och man försöker nu hitta en bättre lösning 
inför 2019.  

Kontaktssjuksköterska  

Sedan ett par år tillbaka finns kontaktsjuksköterska för den aktuella patientgruppen etablerat vid 
alla sjukhus i Västra Götalandsregionen där patienter med hjärntumör följs upp.  
Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Den regionala processgruppen har under flera år arbetat aktivt med att försöka förbättra 
tillgången till neurorehabilitering för patienter med hjärntumör. Särskilt patienter med lågmalignt 
gliom, som ofta är i ung vuxen ålder vid insjuknandet (20–40 år), bedöms ha stort behov av 
kartläggning av rehabiliteringsbehovet och därefter riktade insatser utifrån aktuell 
funktionsnedsättning och behov. 2016 föreslog processgruppen ett pilotprojekt för 
neurorehabilitering vid lågmalignt gliom, men rekommenderades då av Program- och 
prioriteringsrådet att istället ansöka om en strategisk studie då fältet är otillräckligt beforskat.  

Under 2017-2018 har en multidisciplinärt sammansatt projektgrupp arbetat vidare efter Program- 
och prioriteringsrådets uppmaning och tagit fram ett studieprotokoll med förslag om en 
kontrollerad randomiserad studie om neurorehabilitering vid lågmalignt gliom. Studieförslaget har 
diskuterats ingående både i styrgruppen för strategiska studier och i Program- och 
prioriteringsrådet, där man anser frågan angelägen men ger avslag med hänvisning till svårigheter 
att genomföra projektet såväl praktiskt som ekonomiskt.  
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Processgruppen kommer att arbeta vidare med neurorehabiliteringsfrågan, bland annat genom att 
lyfta frågan i dialogmöten lokalt och regionalt samt inom ramen för nästa uppdatering av det 
nationella vårdprogrammet.  

Min Vårdplan  
Processgruppen har tagit fram ett omfattande informationsmaterial till en patientpärm, som kan 
skräddarsys efter patientens diagnos, behandling och aktuella behov. Tillsammans med 
individualiserad information om kontaktsjuksköterska, nästa planerade magnetröntgen, återbesök 
med mera utgör denna pärm en vårdplan för patienten.  

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Patientrepresentant finns med i den regionala processgruppen och deltar i alla möten och projekt. 
Även i nationella forum för CNS-processen är patientrepresentant delaktig, till exempel i 
nationella planeringsgruppen för CNS-tumörer, i kvalitetsregistrets styrgrupp samt i nationella 
vårdprogramsgruppen.  

Under året har nivåstrukturering inom CNS-tumörer diskuterats. I sakkunniggruppen ingick en 
patient- och närståenderepresentant och patient- och närståendeperspektivet lyftes särskilt i 
skrivelsen.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Diskussionen om nationell nivåstrukturering mynnade ut i ett förslag om ökat nationellt 
samarbete inom några mycket ovanliga tumörformer (intrakraniella germinalcellstumörer, 
medulloblastom samt intramedullära tumörer) vilket i sin tur förhoppningsvis leder till en 
kompetensutveckling nationellt.  

Gynekologisk cancer: Livmoderhalscancer 

Processägare Pär Hellberg och Karin Bergmark, administrativ koordinator Britt-Marie Landin/Susanne Amsler 
Nordin, statistiker Christian Staf och Claudia Adok, utvecklingsledare Elin Ljungqvist/Malin Samuelsson, 
produktägare Marie Blom/Alexander Börjesson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument 

Nationellt  

Nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancer godkändes 2017. I år har europeiska riktlinjer 
publicerats som i stort sammanfaller med de nationella riktlinjerna men vi behöver nationellt ta 
ställning till om vi ska ändra i de frågor som avviker. 

Regionalt 

Regional medicinska riktlinjer godkändes 2017. Under året har dessa tillämpats. En genomgång 
av riktlinjerna gjordes under processturnén 2017 och uppföljande möte under våren för att gå 
igenom de frågor som uppstått när riktlinjerna använts ett tag. 

I den regionala processgruppen har vi utarbetat rekommendationer för utredning av 
”Kontaktblödningar hos kvinnor under 25 år i samband med preventivmedelsrådgivning”. Detta 
dokument finns på RCC västs webbplats tillsammans med det regionala vårdprogrammet 
https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhals-vagina/vardprogram  

  

https://cancercentrum.se/vast/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderhals-vagina/vardprogram
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Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Kvalitetsregisterdata för 2018 är inte klara. En tumörkirurg under utbildning, har tagit reda på 
hur det går på sikt för de som opererats på grund av tidig livmoderhalscancer och där man låtit 
livmoderkroppen vara kvar för att möjliggöra framtida barnafödande. Resultaten visar att de allra 
flesta som valt att skaffa barn har kunnat göra det. Risken för återfall av cancern har varit liten.  

SVF – standardiserade vårdförlopp  

Ledtiderna vi mätt genom åren har varit relativt konstanta, exempelvis har mediantiden från 
diagnos till operation varit drygt 50 dagar sedan 2013.  

Standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer infördes 2017. Det har klart förbättrat 
möjligheten till röntgenundersökning som led i utredning inför beslut om behandling. Ledtiderna 
för 2018 är inte klara. Förhoppningsvis kommer detta leda till kortare ledtider men dessa är även 
beroende av att kapaciteten vad gäller behandling i form av operation och strålning ökar eftersom 
befolkningen gör det. 

Kontaktssjuksköterska  

Samtliga enheter i regionen har sedan något år kontaktsjuksköterskor. Det är organiserat olika på 
enheterna. Kontaktsjuksköterskor har även andra arbetsuppgifter på de flesta sjukhus. 
Tillgängligheten kan därför vara sämre i perioder. 

 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

På samtliga enheter i regionen finns tillgång till kurator och dietist. Psykosocialt stöd och 
cancerrehabilitering diskuteras vid den årliga turnén till enheterna i regionen. 

Min Vårdplan  

Vård- och läkemedelberättelsen, det vill säga skriftlig information om vad som utförts i samband 
med sjukhusvistelse och vad som planeras, börjar användas mer och mer för patienter med 
livmoderhalscancer. Nästa steg är ”Min vårdplan” som inte än införts som rutin på flera av 
enheterna i regionen. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Vi har inte haft möjlighet att genomföra ett arbete med patient- och närståendemedverkan och 
PROM/PREM under året. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Cecilia Malmsten har nyligen fått en artikel godkänd där resultaten av fertilitetsbevarande kirurgi 
redovisas.  

Emilia Alfonzo Rodrigez, tumörkirurg under utbildning, är doktorand och arbetar med frågor om 
screening för att upptäcka livmoderhalscancer. 
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Gynekologisk cancer: Livmoderkropp 
Processägare Janusz Marcickiewicz och Karin Bergmark, administrativ koordinator Britt-Marie 
Landin/Susanne Amsler Nordin, statistiker Christian Staf och Claudia Adok, utvecklingsledare Elin 
Ljungqvist/Malin Samuelsson, produktägare Marie Blom/Alexander Börjesson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

• Möten med de lokala processägarna för livmoderkroppscancer har genomförts vid fyra 
tillfällen. En genomgång av vårdprocessen för livmoderkroppscancer med identifikation 
av flaskhalsar har gjorts. En effektivare process har utvecklats med borttagande av de 
tidigare obligatoriska läkarbesöken på Jubileumskliniken inför start av kemoterapi efter 
primäroperation.  

• Den gynekologiska cancerprocessturnén har genomförts. Aktuella data från  processen 
för livmoderkroppscancer från 2017 har presenterats för verksamhetschefer, lokala 
processägare, kontaktsjuksköterskor och övrig utvald personal.  

• Multidisciplinära konferenser med gynonkologer, tumörkirurger, radiologer och patologer 
har genomförts en gång per vecka på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på länk till 
hela regionen. 

• ”Gynonkologiskt Forum” för regionens läkare har genomförts där de gynekologiska 
cancerprocesserna diskuterats ingående med fokus på bland annat standardiserade 
vårdförlopp och det nya nationella vårdprogrammet. 

 

Kvalitetsregisterarbete 

• Västra sjukvårdsregionens användning av det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk 
cancer har blivit en nationell referens som ett utmärkt exempel att använda registret i den 
dagliga verksamheten och i förbättringsarbete. 

• Täckningsgraden i det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer inkluderat 
livmoderkroppscancer är i stort sett 100 procent i Västra sjukvårdsregionen sedan starten 
2010.  

• En regional komplikationsblankett finns på INCA och har börjat användas av fler 
regioner. 

• Minimal invasiv kirurgi vid livmoderkroppscancer är ett tydligt kvalitetsmått och regionen 
arbetar intensivt för att uppfylla målet satt för 2018. Problem vid enskilda kliniker 
uppstod (Skaraborgs Sjukhus och Norra Älvsborgs Länssjukhus) som berodde på 
minskat operationsutrymme. 

• Stora problem med bemanning på gynonkologen påpekades vid flera tillfällen vid möten 
med linjeorganisationen. 

Resultat i vårdprocessen 

Medicinsk kvalitet  

Införande av regionala medicinska riktlinjer resulterade i tydliga och stora förbättringar: 

• Andelen av minimalinvasiva operationer för livmoderkroppscancer i regionen ökade 
under 2017 från 50 till 70 procent. 

• Antalet patienter som genomgick adjuvant brachyterapi minskade från 9 år 2016 till 6 år 
2017. 
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Standardiserade vårdförlopp  

Det har skett ett intensivt arbete med ledtiden från diagnos till operation under de senaste åren 
och införande av standardiserat vårdförlopp har ännu inte kunnat förkorta den ytterligare. 

Kontaktssjuksköterska  

Alla enheter i regionen har namngiven kontaktsjuksköterska och samtliga patienter får en 
namngiven kontaktsköterska. Enligt en stickprovskontroll har 99 procent av patienter kunnat 
uppge namn på sin kontaktsköterska och haft personlig kontakt med funktionen. Dessutom finns 
en regional omvårdnadsgrupp i gynekologisk cancer och en nationell omvårdnadsgrupp är under 
etablering. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Kuratorer med erfarenhet av gynekologisk cancer finns och verkar vid alla enheter i regionen för 
att förbättra rehabiliteringsprocessen. Palliativ vård finns på alla regionenheter i olika form. 
Enheten för bäckencancerrehabilitering erbjuder stöd och rådgivning för alla patienter i regionen 
som erhållit strålbehandling, både tidigt och senare under uppföljningen. 

Min Vårdplan  
Individuell vårdplan har inte utvecklats fullt ut lokalt och regionalt. Den regionala 
omvårdnadsgruppen har startat arbetet med ”Min vårdplan” för alla gynekologiska 
cancerpatienter. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Kontakt med den lokala patientföreningen Gyncancerföreningen GCF Västra Götaland inom 
Gynsam fortgår och patientmedverkan sker vid lämpliga möten. Styrgruppen för det Svenska 
kvalitetsregistret för gynekologisk cancer genomförde under 2015 en pilotstudie i Västra 
sjukvårdsregionen och Sydöstra regionen om PREM och gynekologisk cancer. Under 2018 togs 
ny data fram för att utföra PREM för alla gynekologiska cancerpatienter i Sverige. 

Patientvänlig data från registret publicerades offentligt på www.cancercentrum.se och 
uppdaterades. Västra sjukvårdsregionen har varit samordnare och representanter från 
patientföreningarna har varit med i utarbetande av patientvänliga data för publicering 
”Gynekologisk cancer i siffror”. Patientmedverkan sker i utvecklingsarbetet kring Enheten för 
bäckencancerrehabilitering. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

• Doktorandprojekt baserat på data från kvalitetsregistret: Långtidsöverlevnad och 
prognostiska faktorer vid livmoderkroppscancer. Disputation är planerad till 5 april 2019. 

Pågående studier: 

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

• PODEC studie - Pre-operativ diagnostik av endometriecancer 

• Samarbetsprojekt med CHI för processgenomlysning för att bland annat försöka utarbeta 
och utveckla vårdprocessen för livmoderkroppscancer med t-charts och Lexis grafer på 
överlevnad 

• Forskningsstudier kring sexuell dysfunktion, seneffekter som tarmsymtom och 
inkontinens pågår eller planeras inom Enheten för bäckencancerrehabilitering, med tre 
doktorander 
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Gynekologisk cancer: Vulvacancer 
Processägare Katja Stenström Bohlin och Karin Bergmark, administrativ koordinator Britt-Marie 
Landin/Susanne Amsler Nordin, statistiker Christian Staf och Claudia Adok, utvecklingsledare Elin 
Ljungqvist/Malin Samuelsson, produktägare Marie Blom/Alexander Börjesson, patient- och 
närståendeföreträdare Eva van der Kwast och Monica Persdotter Rönnberg 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Nationell nivåstrukturering av vulvacancer infördes 2017 med bildandet av fyra nationella centra i 
Sverige vid universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm. En nationell 
vulvacancergrupp har skapats med representanter i form av läkare, kontaktsjuksköterskor, 
operationskoordinatorer med flera som är involverade i vulvacancerbehandlingen vid de olika 
centra. Gruppen har arbetat fram en organisation för nivåstrukturering med bildandet av en 
nationell koordinator som ansvarar för nya nationella multidisciplinära konferenser varje vecka 
och remisshanteringen kring konferensen. Nationella koordinatorskapet skiftar årligen mellan de 
olika centra där Göteborg inledde som koordinator 2017. 2018 fördes koordinatorskapet över till 
Linköping och 2019 kommer Lund att ta över. Under 2018 har vulvacancergruppen fortsatt 
kommunicera kring förbättringsåtgärder avseende koordinatorskap, remisshantering och 
multidisciplinär konferens.  

Nationella vulvacancergruppen bjöd in till två utbildningstillfällen i mars 2018 för läkare och 
personal vid landets kvinnokliniker och gynonkologiska sektioner. Dessa båda utbildningsdagar 
var välbesökta och tog upp både hur behandling av vulvacancer går till samt information om den 
nationella nivåstruktureringen. 

En vårdprogramsgrupp skapades 2017 och har under 2018 arbetat intensivt med att färdigställa 
det första nationella vårdprogrammet för vulvacancer som går ut på remiss i början av 2019. 
Standardiserat vårdförlopp för vulvacancer infördes 1 april 2018 i hela regionen. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet   

Sedan Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset blev ett nationellt centra för 
vulvacancer 2017 har andelen kirurgisk behandling av patienter med vulvacancer ökat med cirka 
tio per år och cirka fyra fler patienter erhåller strålbehandling varje år. Tack vare den nationella 
nivåstruktureringen har övriga nationella centra insett betydelsen av kvalitetsregisterdata och 
andelen registrerade patienter har ökat markant de senaste två åren. De aktuella ledtiderna saknas 
för 2018 på grund av pågående ombyggnad av kvalitetsregister.  

SVF – standardiserade vårdförlopp  

Standardiserat vårdförlopp infördes den 1 april och därför går det inte att jämföra några ledtider 
ännu. Det har dock inneburit lättare tillgänglighet till bilddiagnostiska undersökningar inför 
behandlingen. 

Kontaktssjuksköterska  

Samtliga enheter har tillgång till kontaktsjuksköterska, men organisationen ser olika ut på de olika 
enheterna. På de flesta enheter har kontaktsjuksköterskan även andra arbetsuppgifter vilket kan 
påverka tillgängligheten. Eftersom all behandling av vulvacancer sker på Kvinnokliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har patienten initialt tät kontakt med dessa sjuksköterskor. 
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På gynonkologiska enheten har en undersköterska utsetts att ha ansvar för skötsel av sår och 
biverkningar i vulva under pågående strålbehandling. Denna person träffar patienterna minst en 
gång i veckan. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

Samtliga enheter inom regionen har tillgång till kurator och dietist. 

Min Vårdplan  

Det har utformats en mall för vård- och läkemedelsberättelse för de patienter som opererats för 
vulvacancer, för att underlätta och öka användandet av vård- och läkemedelsberättelse. 
Majoriteten av de patienter som är opererade för vulvacancer erhåller en vård-och 
läkemedelsberättelse under vårdtiden inklusive anatomisk bild/skiss över det område som har 
opererats. Arbetet med min vårdplan kan förbättras genom att till exempel ta fram exakt statistik 
över hur stor andel av patienterna som får en vård- och läkemedelsberättelse. Min vårdplan 
erbjuds alla patienter som erhåller strålbehandling. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Katja Stenström Bohlin har föreläst för patientföreningen ”Ada&Beda” i Göteborg i slutet av 
2017. Hon har under 2018 medverkat som ”experten svarar på frågor” på hemsidan för 
”Nätverket mot gynekologisk cancer” samt hållit ett webinarium för samma nätverk i november, 
som kommer finnas tillgängligt på Youtube för att sprida kunskap om vulvacancer. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

• Katja Stenström Bohlin har tillsammans med radiologer Henrik Leonhardt och Cecilia 
von Knorring sammanställt en poster om datortomografins betydelse vid utredning av 
lymfkörtelmetastaser vid vulvacancer. Postern presenterades på International 
Gynecologic Cancer Society, Kyoto, Japan i september 2018. Resultatet pekar åt att vid 
små cancertumörer, det vill säga under 4 cm, så har datortomografin liten betydelse vid 
bedömning av lymfkörtelmetastaser inför operationer och är inte nödvändig att utföra. 
Däremot är det viktigt med palpation av ljumskar och att vid förstorade körtlar gå vidare 
med punktion av dessa och analys av cytologi (cellanalys) innan operationen genomförs. 
Små metastaser hittas bäst med sentinel node proceduren vilket är rutin vid operation av 
tumörer <4 cm. 

• Camilla Rahm, ST-läkare, har som vetenskapligt arbete under specialisttjänstgöringen att 
sammanställa komplikationer och riskfaktorer efter operation vid Kvinnokliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

• Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset planerar att vara med i en 
internationell studie om konkomittant radiokemoterapi vid lymfkörtelmetastaser i sentinel 
node. 
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Gynekologisk cancer: Äggstockscancer 

Processägare Pernilla Dahm Kähler och Karin Bergmark, administrativ koordinator Britt-Marie 
Landin/Susanne Amsler Nordin, statistiker Christian Staf och Claudia Adok, utvecklingsledare Elin 
Ljungqvist/Malin Samuelsson, produktägare Marie Blom/Alexander Börjesson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Nationellt: 

Omfattande revidering av det nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer har skett 
under 2018 och beräknas vara klart under 2019. 

Fastställande av ett reviderat nationellt vårdprogram för icke epitelial ovarialcancer. 

Regionalt: 

Revidering av regional medicinsk riktlinje enligt de nationella vårdprogrammen för epitelial 
ovarialcancer och icke epitelial ovarialcancer. Den regionala vårdprogramgruppen inväntar nu det 
nya nationella vårdprogrammet för epitelial ovarialcancer för ytterligare revidering. 

BRCA-reflextestning startade oktober 2017 enligt nya nationella riktlinjer och under 2018 har 
processen evaluerats och utvecklats för jämlikhet över Västra sjukvårdsregionen. 

Ordnat införande 

Nationellt och regionalt ordnat införande av PARP-inhibitor behandling med Olaparib 
(Lynparza) för BRCA-muterade kvinnor med ovarialcancer och platinumkänsligt återfall.  

Därutöver publicerades en ny högintressant studie under oktober 2018 i New England Journal of 
medicine där Olaparib visar en 70 procent lägre risk att få återfall om behandling sker primärt hos 
kvinnor med BRCA-mutation gentemot placebo. Resultaten är enastående och den nationella 
vårdprogramsgruppen för äggstockscancer har tagit kontakt med läkemedelsverket och hoppas 
på ett snart godkännande och nationellt ordnat införande i Sverige.  

Vi har sedan 1 oktober 2017 arbetat med BRCA-reflex testning primärt i hela Västra 
Götalandsregionen och processen pågår och fungerar. Det medför att vi står förberedda att 
kunna ge kvinnor som drabbas av ovarialcancer en BRCA-testning primärt och därifrån kunna 
erbjuda PARP-hämmare primärt med en 70 procent riskreducering till återfall och recidiv och 
såsom tidigare även vid recidiv till en annan population med ovarialcancer. 

Ett gediget samarbete under året har skett mellan gynekologiska tumörkirurger, gynekologiska 
onkologer, patologer, klinisk molekylär patologer och kliniska genetiker för att kunna erbjuda alla 
kvinnor med äggstockscancer BRCA-test i hela Västra sjukvårdsregionen. En processkarta har 
utarbetats och reviderats under 2018. 

Resultat i vårdprocessen 

Medicinsk kvalitet  

• Vidare analys och uppföljning med 5-årsresultat från den framgångsrika regionala 
nivåstruktureringen har utförts. Analysen visar fortsatt signifikant förbättrad överlevnad 
och på hög nivå nationellt och internationellt. 

• Makroskopisk tumörfrihet vid primäroperation är fortsatt hög på över 50 procent vilket 
påverkar prognosen och överlevnaden. 
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• Tiden från primäroperation till start av kemoterapi är 80 procent inom 28 dagar för hela 
2017 vilket också påverkar prognosen.  

• De aktuella ledtiderna, makroskopisk tumörfrihet och annat för 2018, saknas då det pågår 
ett intensivt arbete med ombyggnad av det svenska kvalitetsregistret för Gynekologisk 
Cancer och därav kommer statistik för 2018 så småningom att levereras. 

 
Standardiserade vårdförlopp  

Vi har vid varje regionalt äggstockscancermöte som äger rum 4 gånger per år med samtliga lokala 
processägare presenterat ledtider för standardiserat vårdförlopp för varje sjukhus i regionen. Den 
regionala vårdprogramgruppen för äggstockscancer arbetar aktivt med att förbättra ledtiderna 
och validera dem så att de går att jämföra. Vi har diskuterat registreringens start och slut så vi har 
jämförbara resultat och får en samsyn. Standardiserat vårdförlopp på INCA har startat på alla 
enheter och utbildningsdagar för sekreterare och koordinatorer har efterfrågats och utförts. 

Processarbetet med standardiserat vårdförlopp har granskat aktiva överlämningar när en patient 
remitteras till Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset för extensiv 
äggstockscancerkirurgi och multidisciplinär konferens. Gruppen har försökt identifiera variabler 
som kan förkorta ledtiderna för standardiserat vårdförlopp. Dessvärre finns än så länge inga 
korrekta data för standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer såsom hur många av alla fall av 
äggstockscancer har startat som standardiserat vårdförlopp. Detta på grund av att 
äggstockscancer-diagnosen inte fås förrän efter operation, det vill säga efter start av behandling. 
Arbete pågår för att samordna SVF INCA med det svenska kvalitetsregistret för gynekologisk 
cancer för att kunna få fram valida data kring de aktuella frågeställningarna kring standardiserat 
vårdförlopp och äggstockscancer. 

Kontaktssjuksköterska  

Alla kvinnor med äggstockscancer i Västra sjukvårdsregionen har en kontaktsjuksköterska. På 
enstaka enheter i regionen är dock kontaktsjuksköterskorna hårt pressade och med olika andra 
uppdrag och tjänstgöringsgrader i förhållande till antalet patienter som omhändertas. Under den 
årliga dialogturnén identifierades och uppmärksammades vissa av dessa brister och 
verksamhetscheferna har fått återkoppling. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Alla kvinnor med äggstockscancer i Västra sjukvårdsregionen har möjlighet att få kontakt med 
både kurator och dietist. Det finns psykosocialt stöd vid varje regionalt sjukhus som omhändertar 
patienter med äggstockscancer och som har god kännedom och erfarenhet av patientgruppen. 
Det har presenterats vid den årliga vårdprocessturnén och i den årliga rapporten. 

 

Min Vårdplan  

Arbetet kring ”Min vårdplan” för äggstockscancer pågår. Den gynekologiska tumörkirurgiska 
verksamheten på Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar med en specifik 
process för äggstockscancer och i den ett förslag på ”Min vårdplan” som skulle kunna användas i 
hela Västra sjukvårdsregionen.  

Vård- och läkemedelberättelsen används idag och utvecklas för att hjälpa kvinnor i vården som 
drabbas av äggstockscancer. Arbetet fortgår och utvecklas så alla kvinnor med äggstockscancer i 
Västra sjukvårdsregionen kan få en likvärdig ”Min vårdplan”. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
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Det har identifierats en möjlig patientrepresentant för äggstockscancer under 2018. Hon har 
nyligen blivit tillfrågad och om hon accepterar så planeras studiebesök på RCC Väst med allmän 
information vad som väntas av en patientrepresentant och vad det kan innebära. Därefter 
planeras att patientrepresentanten får delta på utvalda delar av de regionala vårdprogrammötena 
för äggstockscancer. 

Patientföreningen för gynekologisk cancer Gynsam med bland annat äggstockscancer är väl 
förtrogen med vårt arbete och vi håller oss informerade om varandras aktiviteter. Därutöver 
finns ”Nätverket mot gynekologisk cancer” som har regelbunden kontakt med den nationella 
vårdprogramgruppen. Nätverket har haft påtryckningar på bland annat BRCA-testningen vilket 
nu givit resultat att vi kan erbjuda BRCA-testning i Västra sjukvårdsregionen. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Forskning pågår kring äggstockscancer, där en subspecialiserad gynekologisk tumörkirurg är 
doktorandanmäld med Västra Götalandsregionens äggstockscancerkohort som forskningsbas 
kring: 

• identifiering av sjukdomsspecifika variabler som kan påverka tid till återfall och 
överlevnad 

• återfallsanalys  

• komplikationer och dess förekomst 

• hälsoekonomiska studier kring äggstockscancer 
 

Hudcancer 
Processägare Olle Larkö, administrativ koordinator Kerstin Dreymertz, Leyla Nunez, utvecklingsledare Sofie 
Grinneback, patient- och närståendeföreträdare Magnus Norin och Camilla Lindfors 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument   

Under året har vi arbetat med ett nytt nationellt vårdprogram. Detta avses implementeras i hela 
Sverige. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet 

Arbete har skett för en förkortad vårdkedja men arbetet har försvårats på grund av inkompatibla 
datasystem mellan offentlig och privat primärvård. Rimligen finns en lösning i sikte men det har 
tagit flera år att få rätsida på. Vissa finansieringsproblem i canceruppföljningen har uppstått på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset men de är sannolikt lösta.  

Kontaktssjuksköterska  

Kontaktsjuksköterska finns och fungerar väl.  

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Nära kontakt med melanomföreningen i vårdprocessarbetet.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 
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En första utvärdering av artificiell intelligens har gjorts. Start av samarbete med Jyväskylä 
universitet för förbättrad diagnostik bland annat genom hyperspectral imaging. Nya läkemedel 
för spridd sjukdom delvis baserade på årets Nobelpris. 

Huvud- och halscancer 

Processägare Eva Hammerlid, administrativ koordinator Susanne Amsler Nordin, statistiker Claudia Adok och 
Madeleine Helmersson, utvecklingsledare Sofie Grinneback och Malin Samuelsson, produktägare Anna 
Sandelin, patient- och närståendeföreträdare Annika Ljungström och Elsy Samuelsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Det första nationella vårdprogrammet för huvud- och halscancer publicerades 2015 och de 
regionala medicinska riktlinjerna publicerades februari 2016. Under 2018 har det nationella 
vårdprogrammet reviderats och beräknas vara klart för publikation våren 2019. Det uppdaterade 
nationella vårdprogrammet kommer att kompletteras med uppdaterade regionala medicinska 
riktlinjer. 

Svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer startade 2008 och nu, tio år senare, kan data börja 
användas för att ta fram underlag för överlevnad för de olika tumörlokalerna fördelat på given 
behandling och andel återfall.  

Ordnat införande 

Immunterapiläkemedlet Nivolumab är godkänt i Sverige som andra linjens behandling efter 
platinumbaserad kemoterapi för patienter med huvud-halscancer med metastaserad sjukdom eller 
icke botbart lokalt/regionalt recidiv. Nivolumab är godkänt för regionalt ordnat införande, och 
utgör ytterligare en palliativ behandlingsmöjlighet. 

Resultat i vårdprocessen  

Kvalitet 

 
Kvalitetsregistrets täckningsgrad är mycket 
god mot Cancerregistret, 98–99 procent. 
Nästan 100 procent av alla nyupptäckta 
huvud- och halscancerpatienter deltar i de 
regionala multidisciplinära konferenserna. 
Femårsöverlevnaden för huvud- och 
halscancer har förbättrats de senaste åren 
och är nästan uppe i det nationella 
vårdprogrammets målnivå som är cirka 70 
procent. 

Standardiserat vårdförlopp 

Processen för standardiserat vårdförlopp är 
väl etablerad på alla Öron-, näs-, och 
halskliniker inom regionen. Ledtiderna från 
remissankomst till multidisciplinär 
konferens är ungefär desamma i regionen 

med viss variation från år till år. 2016 utreddes 51 procent av patienterna inom målet, det vill säga 
inom 23 dagar. 2017 utreddes 49 procent inom 23 dagar. Hittills för 2018 har 46 procent av 

https://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2018/oktober/har-deltar-patienterna-i-sin-egen-behandlingskonferens/
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patienterna utretts inom 23 dagar. För riket som helhet ligger motsvarande siffra på 47 procent. 
Trenden är osäker, men det verkar inte som att utredningstiden fortsätter att minska. Efter 
införandet av standardiserat vårdförlopp har ledtiden från behandlingsbeslut till start av 
strålbehandling minskat kraftigt. 2017 startade 67 procent av patienterna strålbehandling inom 20 
dagar från behandlingsbeslut med en mediantid på 13 dagar. Hittills i år har 68 procent av 
patienterna påbörjat strålbehandling inom 20 dagar. Motsvarande siffra för riket är 43 procent. 
Ledtiden från behandlingsbeslut till kirurgisk behandling har inte förbättrats. 2017 erhöll 44 
procent av patienterna kirurgisk behandling inom målet på 12 dagar. För 2018 har hittills 43 
procent erhållit kirurgisk behandling inom 12 dagar. Motsvarande siffra för riket är 44 procent. 

Kontaktsjuksköterska 

2017 fanns kontaktsjuksköterska på alla enheter i regionen. Under 2018 har två 
kontaktsköterskor på Öron-, näs-, och halskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset slutat, 
men rekrytering av nya är på gång. Minst en kontaktsjuksköterska från varje enhet deltar i den 
regionala omvårdnadsgruppen som för närvarande arbetar med överlämning mellan sjukhusen 
och med en gemensam Min vårdplan. En av kontaktsjuksköterskorna från gruppen har också 
varit med och bidragit till omvårdnadskapitlet i det uppdaterade nationella vårdprogrammet. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 

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

Min vårdplan 

Min vårdplan finns på de flesta enheterna. I omvårdnadsgruppen pågår också ett arbete med att 
ta fram en regional gemensam Min vårdplan. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Som del i Svenska kvalitetsregistret för huvud-halscancer (SweHNCR) infördes PREM vid 
årsskiftet. Alla patienter med nyupptäckt huvud-halscancer ombeds besvara en PREM-enkät fyra 
månader efter diagnos. Enkäten besvaras anonymt men patienten fyller i var hen har fått sin 
behandling vilket möjliggör lokala förbättringsarbeten. Hittills ligger svarsfrekvensen på 66 
procent. Enkäten kommer att skickas ut under två år för att sedan utvärderas. PROM för cancer i 
munhåla som del i SweHNCR kommer att påbörjas inom kort.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Som del av kvalitetsregistret pågår flera projekt varav några utgår från Västra Götalandsregionen, 
bland annat livskvalitetstudie vid oropharyngeal cancer (cancer i svalget) samt uppföljning av 
patienter med lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. 

Vi har som regionala processägare varit på dialogturné på alla öron-, näs-, halsenheter inom 
regionen samt Onkologen Sahlgrenska Universitetssjukhuset för bland annat diskussion om 
framtida kompetensförsörjning eftersom det under de senaste åren blivit allt svårare att bemanna 
vårdavdelningar och operationsenheter. Vi har också som regionala processägare föreläst i olika 
sammanhang bland annat för regionens käkkirurger samt patienter och närstående. 

Vi har deltagit i sakkunniggruppen för nivåstrukturering av behandling av huvud-halscancer i 
Sverige, där den framtida kompetensen och behovet av multidisciplinär kompetens diskuteras 
intensivt. 
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Lungcancer 

Processägare Bengt Bergman och Jan Nyman, administrativ koordinator Susanne Amsler Nordin, statistiker 
Madeleine Heimersson och Anna Genell, utvecklingsledare Elin Ljungqvist/Marie Boethius, patient- och 
närståendeföreträdare Leine Persson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Det nationella vårdprogrammet uppdaterades och publicerades i augusti. Det har varit ett 
omfattande arbete med framförallt stora förändringar i kapitlet om medicinsk behandling med 
breddinförande av immunterapi. Kapitlen om patologi och stadieindelning uppdaterades också 
till gällande internationell standard. Parallellt med detta har ytterligare kapitel skrivits om och är 
sedan november ute på remiss. Detta gäller utredning generellt, hantering av små nodulära 
förändringar, strålbehandling, endobronkiell terapi, karcinoider, malignt pleuramesotheliom samt 
thymom och thymuscarcinom. Som ordförande i nationella planeringsgruppen för lungcancer 
respektive ordförande i nationella vårdprogramgruppen har regionala processägare i Västra 
Götalandsregionen varit ansvariga för det nationella vårdprogramarbetet. 

Implementering regionalt sker genom spridning av vårdprogrammet, kommunicering vid 
processmöten och multidisciplinära konferenser. Uppföljning sker framför allt genom 
kvalitetsregisterarbete. 

Ordnat införande 

För icke småcellig lungcancer finns nu tre olika preparat av immunterapi för ordnat införande i 
andra linjen, det vill säga efter cytostatikabehandling, Opdivo, Keytruda och Tecentriq. Detta gör 
att det finns fler möjliga behandlingsalternativ och chans till bättre överlevnad och samtidigt 
mindre biverkningar för patienterna. Som en konsekvens har traditionell cytostatikabehandling 
delvis fasats ut. För patienter som har ett så kallat högt PD-L1-uttryck i tumören finns också 
immunterapi med Keytruda under ordnat införande som primär behandling istället för 
cytostatika. 

För patienter som har tumörer med EGFR-mutation finns ett nytt läkemedel, Tagrisso, under 
ordnat införande. Tagrisso har även effekt vid förvärvad resistens mot tidigare EGFR-hämmare, 
och ger bättre överlevnad än cytostatika hos dessa patienter, dessutom med lägre risk för 
biverkningar. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Uppföljningsdelen i det nationella kvalitetsregistret för lungcancer gjordes om och utökades 
2015. Detta innebar dock att ifyllandet och täckningsgraden av uppföljningsdelen sjönk, medan 
täckningsgraden för anmälan fortsatt är hög (närmare 100 procent i Västra Götalandsregionen). 
Under året har dock en satsning gjorts för att förbättra rapporteringen även i uppföljningsdelen, 
och en successiv ökning av täckningsgraden ses under året. 

Exempel på kvalitetsindikatorer 2017– 2018: 

- EGFR-analyser gjorda i 90 procent på given indikation (riksgenomsnitt 85 procent) 
- Multidisciplinär konferens vid beslut om primär behandling genomfört hos 65 procent 

(riksgenomsnitt 75 procent) 
- Planerad kirurgi vid icke småcellig lungcancer stadium I-II PS 0-2 77 procent 

(riksgenomsnitt 73 procent) 
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- Planerad kemoradioterapi vid NSCLC stadium III PS 0-2 45 procent (riksgenomsnitt 27 
procent) 

- Planerad kemoterapi vid NSCLC stadium IV PS 0-2 82 procent (riksgenomsnitt 89 procent) 
 

Regionen ligger således väl till vad gäller molekylärpatologisk testning och kurativ behandling, 
men har mer att arbeta med vad gäller medverkan i multidisciplinär konferens. 

SVF – standardiserade vårdförlopp  

Ledtiderna för lungcancerutredning och start av behandling har inte förbättrats i någon större 
grad sedan standardiserat vårdförlopp infördes 2016. Alla enheter ligger långt från målvärdena. 
En förbättring är att lungkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus har börjat använda SVF-INCA 
fullt ut och har nu bättre kontroll på sin process. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också 
börjat använda SVF-INCA. Möjligen kan en viss tendens till förkortning av utredningstiderna på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i regionen som helhet under 2018 ses. Men mediantiden 
för förloppet mellan remiss och behandlingsstart ligger fortfarande kring 60 dagar 
(riksgenomsnittet är dock inte mycket bättre med 56 dagar).  

Dialogturné genomfördes i maj och ett antal flaskhalsar identifierades där några kunde åtgärdas, 
exempelvis fler förbokningsbara PET-CT tider för en enhet, och CT-ledda biopsier för en annan. 
Kompetensförsörjningen är ett stort problem i regionen, med underbemanning på utredande 
enheter på flera sjukhus. 

En bidragande orsak till att utredningstiderna inte har gått ner är mer omfattande diagnostiska 
analyser under senare år, inklusive molekylärpatologisk och immunhistokemisk karakterisering av 
tumörerna för behandlingsbeslut, vilket också medför ökande krav på tillgänglig tumörvävnad 
och mer avancerad biopsiteknik. 

 

Kontaktssjuksköterska 

Att patienten får en namngiven kontaktsjuksköterska är nu helt genomfört inom regionen. På 
vissa enheter har man kontakt med en koordinator under utredningstiden innan eventuell 
cancerdiagnos är ställd och får då en kontaktsjuksköterska. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

Dietistkontakt initieras vid nybesök om behov finns, liksom kuratorskontakt. Mer avancerad 
hjälp inom verksamheterna med psykolog och rehab-koordinator erbjuds för närvarande endast 
vid verksamhet onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På Södra Älvsborgs sjukhus 
erbjuds psykosocialt stöd via Kraftens hus i Borås. 

Min Vårdplan  

Min vårdplan är under införande. Optimal slutgiltig utformning av vårdplan är fortfarande under 
diskussion. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Patientrepresentanten har haft en hel del aktiviteter, huvudsakligen koncentrerade till Kraftens 
hus i Borås. En av processägarna vann årets pris från den nationella patientföreningen på 
Lungcancerdagen i Stockholm för insatser inom lungcancervården. 
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Insatser inom forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Flera akademiska behandlingsstudier samt ett antal industrisponsrade studier pågår i regionen. 
Klinisk prövningsenhet inom verksamhetsområde onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
tar nu ett administrativt ansvar för samtliga lungcancerstudier. Processägarna har tillsammans 
varit ansvariga för en nationell utbildning avseende lungcancer som riktar sig till ST-läkare och 
specialister i lungmedicin och onkologi. Denna kurs väckte stort intresse och alla som önskade 
fick inte plats. 

Matstrups- och magsäckscancer 
Processägare Ulrika Smedh, administrativ koordinator Siv Vitblom, statistiker Chenyang Zhang, 
utvecklingsledare Marie Boethius, patient- och närståendeföreträdare Sten Carlsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Gällande nationellt vårdprogram fastslogs 2017. Regionala medicinska riktlinjer samt 
konsekvensbeskrivning är färdigställda. Regional processägare kommer att vara nationellt 
sammankallande för översyn av standardiserat vårdförlopp för matstrups- och magsäckscancer. 
Information om uppdatering av nationellt vårdprogram och viktiga nyheter i detta har lyfts vid 
regionalt vårdprocessmöte och vid regionalt processmöte för onkologgruppen. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

- Hälften av patienter med matstrupscancer opererades under 2017 med minimalinvasiv 
kirurgisk teknik vilket är en ökning jämfört med 2016. 

- Perioperativ behandling med FLOT är etablerat som standardbehandling vid 
magsäckscancer.  

- Early recovery program (ERP) för matstrupscancer finns för postoperativ vård vid 
matstrupscancer. ERP för magsäckscancer kommer att implementeras under 2018. 

- Västra sjukvårdsregionen har fortsatt goda resultat vad gäller överlevnad efter kurativt 
syftande behandling för båda cancerformerna enligt nationella kvalitetsregistret NREV 
(Årsrapport 2017). 

- Täckningsgraden i NREV är 100 procent för 2016 och 2017. 
 

Standardiserade vårdförlopp  

Tillgängliga ledtidsdata ur Cognos är osäkra och svårtolkade eftersom de inte är validerade, och 
siffrorna inte stämmer för exempelvis antal opererade patienter. Faktiska ledtidsdata eller 
delledtidsdata har inte gått att få fram ur Cognos, endast måluppfyllelse har kunnat redovisas. 
Detta innebär att siffrorna ur Cognos är svårvärderade. Data ur NREV 2017, som ett är validerat 
nationellt kvalitetsregister för diagnoserna, visar att de totala ledtiderna till behandlingsbeslut i 
medeltal har minskat med cirka två dagar sedan standardiserat vårdförlopp infördes 2015. 
Bedömningen i nuläget är att ledtiderna sannolikt kan kortas genom snabbare behandlingsstart 
efter behandlingsbeslut.  

Kontaktssjuksköterska   

98 procent av de patienter som diagnosticerats med matstrups- eller magsäckscancer har erbjudits 
en kontaktsjuksköterska. De flesta kontaktsjuksköterskor som är verksamma i processen har 
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kontaktsjuksköterskeutbildning. Utbildningsbehovet har belysts lokalt av regional processägare i 
samband med årets regionala dialogmöten. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Vid alla regionala enheter finns möjlighet till psykosocialt stöd av kurator. Tillgång till dietist 
finns på alla enheter utom en, men storleken på befintlig resurs behöver ökas på alla enheter. 
Behovet av nutritionsstöd och kontinuerlig utvärdering av nutritionell risk under hela 
cancerprocessen har belysts under regionala dialogmöten. Ett behov av ökad kompetens 
avseende nutritionsbehov och behandling har identifierats hos läkargruppen regionalt.  

Tillgång till samlat stöd för cancerrehabilitering är varierande i regionen. Vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset finns tillgång till cancerrehabteam och rehabiliteringskoordinator finns 
anställd på deltid. I Skövde finns tillgång till samlat stöd, dels via ett sjukhusanslutet 
cancerrehabiliteringsteam, dels via Kraftens hus. Hittills har samverkan mellan regionen och 
Kraftens hus varit ganska liten, men initiativ har kommit för att öka den. Behov av att ställa 
samman information om tillgängliga resurser och samla dessa finns lokalt vid alla regionala 
enheter.  

Min vårdplan  
Min vårdplan finns vid alla regionala enheter. Ett regionalt projekt för att utforma en digital Min 
vårdplan planeras för 2019. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Regionala processägare och stödteamet har medverkat vid uppstartmöte för en regional avdelning 
av patientföreningen PALEMA. Patientrepresentant medverkar i vårdprocessgruppen och i 
styrgruppen för nationella kvalitetsregistret. Förbättringsarbete som rör skriftlig information om 
sjukdomarna har gjorts av regional processägare i samarbete med PALEMA.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning  

Flera kliniska forskningsprojekt som rör sjukdomarna pågår i Västra sjukvårdsregionen. Ett nytt 
doktorandprojekt som rör patienters förutsättningar att klara behandling har startats. Specifikt 
kommer villkor och förutsättningar för kvinnor med matstrupscancersjukdom att belysas. Västra 
sjukvårdsregionen medverkar i en internationell randomiserad behandlingsstudie, NeoRes II. 

All kirurgisk behandling av sjukdomarna är regionalt koncentrerad till kirurgkliniken vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För säkring av regional kompetensförsörjning inom kirurgi 
har möjlighet skapats till längre fortbildningstjänstgöring vid kirurgkliniken. Det gäller för 
regionalt anställd specialistläkare i kirurgi med behov av uppdatering inom kirurgisk behandling 
och handläggning av matstrups- och magsäckscancer. Det finns även möjlighet till RAND- 
tjänstgöring för regionalt anställd ST-läkare i kirurgi. 

Majoriteten av patienterna kommer att ha behov av god palliativ vård. Eftersom delar av den 
palliativa vården bedrivs i kommunal regi är det svårt att ha överblick över hur väl detta fungerar. 
Det finns anledning att misstänka att skillnader beroende på bostadskommun finns, särskilt vad 
gäller möjlighet till avancerad sjukvård i hemmet och hospice för patienter som behöver det. 
Regionresurser är välfungerande regionalt vad gäller allmän palliativ och stödjande vård. God 
kompetens finns regionalt vad gäller endoskopisk palliativ behandling och av onkologisk palliativ 
behandling. Behov av slutenvårdsplatser för palliativ specialistvård finns i Göteborg. I Halland 
kommer den palliativa vårdstrukturen att utredas under 2019.  
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Njurcancer 
Processägare Magnus Fovaeus, administrativ koordinator Susanne Amsler Nordin, statistiker Leyla Nunez, 
utvecklingsledare Johan Bengtssson, patient- och närståendeföreträdare Owe Jansson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument 

Regionala medicinska riktlinjer baserade på det nuvarande nationella vårdprogrammet har 
arbetats fram i samråd med vårdprocessgruppen. Regional processägare har deltagit i arbetet med 
att revidera nationellt vårdprogram för njurcancer och varit huvudansvarig för att skriva om ett 
antal kapitel. Styrgruppen för nationella njurcancerregistret har skapat en databas med länkar till 
ett tiotal andra medicinska befolkningsregister. Den regionala processägaren har deltagit i möten 
där beslut om policy och riktlinjer för användning av databasen i forskningssyfte tagits. Under 
året har en fungerande länkning kommit till stånd och flera registerforskningsprojekt har startats. 

Ordnat införande 

De två nya läkemedlen i andra linjen vid metastaserad sjukdom, cabozantinib och nivolumab, 
finns idag tillgängliga och rekommenderas i vårdprogrammet. Båda läkemedlen är godkända av 
EMA. Nivolumab introducerades i Sverige juni 2016 och i VGR februari 2017. För cabozantinib 
är införandeprocessen i Sverige precis avslutad 2018. 

Från Västra Götalandsregionen och norra Halland har vi cirka 65 nya patienter med metastaserad 
sjukdom som kommer till onkologisk mottagning per år (cirka 10–15 stycken vid onkologkliniken 
Södra Älvsborgs sjukhus och övriga vid onkologkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset). 
Cirka 50 patienter per år startar första linjens bromsbehandling. Normalt sett är sedan cirka 
hälften av patienterna möjliga för en andra linjens bromsbehandling. Cirka 25 patienter per år 
beräknas vara aktuella för nivolumab. Enligt vår ansökan om införandet av nivolumab vid 
metastaserad njurcancer i andra linjen inom Västra Götalandsregionen har vi uppskattat 
behandlingstid i median 5,5 månader, det vill säga 9,5 behandlingar. 

Cirka 20 patienter per år beräknas kunna bli aktuella för cabozantinib när det blir tillgängligt. 
Cabozantinib är en tablettbehandling och ett skifte till denna regim innebär oförändrad 
besöksfrekvens för patienterna. Efter introduktionen av nivolumab och senare cabozantinib 
förväntas tablettbehandlingar med axitinib, Inlyta®, och everolimus, Afinitor®, i andra 
behandlingslinjen att minska. 

De nya onkologiska medicinska behandlingarna kräver en stor kompetens hos behandlande 
läkare och sjuksköterskor för att nå bästa möjliga behandlingsresultat. Kunskap och erfarenhet är 
avgörande för att avgöra när och vilken behandling som ska sättas in, för att hantera biverkningar 
och för att veta när behandlingarna bör avslutas. Bristen på kontinuerlig personal med 
specialistkompetens inom onkologin är välkänd (se Cancerfondens rapport ”Bemanning inom 
onkologiklinikerna i Sverige”) och har en stor betydelse inom behandlingen av njurcancer. Det är 
tydligt i vår region. Väntetiderna till nybesök och start av behandling är med nuvarande 
bemanning inte sällan för långa. Utbildning och bemanning av fler specialister och 
specialistsjuksköterskor måste öka och är nödvändigt för att på sikt kunna utnyttja nya 
behandlingar på ett effektivt sätt. Detta gäller även för utvecklingen av strålbehandling. 

Nya läkemedel, som rekommenderas i andra eller senare linjer efter VEGF- hämmare, har en 
högre kostnad än nuvarande registrerade läkemedel vid spridd njurcancer. Hittills har gängse 
bromsterapier varit tablettbehandlingar. Nivolumab-behandlingen som ges intravenöst innebär 
således för klinikerna nya patientbesök i dagvård samt beredningskostnad via apotek/Apotek 
Produktion & Laboratorier. För 25 behandlingar genereras 250 dagvårdsbesök á 1,5 timme 
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sjukskötersketid samt 500 kronor blandningskostnad. Respektive läkemedelskostnader beräknar 
vi ersättas inom ramen för ordnat införande inom Västra Götalandsregionen. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Tumörstorlek vid diagnos är i genomsnitt 60 mm i väst jämfört med 50 mm i riket. Orsaken till 
detta är okänd då ungefär samma andel diagnostiseras incidentellt (56–62 procent). 85 procent av 
patienter med fjärrmetastaser diskuteras vid multidisciplinärkonferens jämfört med 70 procent 
2015–16. Hälften av alla patienter behandlas med nefronsparande kirurgi i stället för nefrektomi 
jämfört med 20 procent 2010. Bara hälften av alla patienter opereras med öppen teknik jämfört 
med 85 procent 2010. 85 procent av patienterna opereras vid enheter som gör >25 ingrepp/år 
jämfört med 55 procent 2010. Vårdtiden vid operation har blivit kortare, i median 5 dagar 
jämfört med 6 dagar 2015. Blödning vid operation har successivt blivit mindre, i median 250 ml 
jämfört med 300 ml 2015. 

Standardiserade vårdförlopp   

Trots en upplevelse av att arbetet går långsamt och att resultaten är svåra att påverka på grund av 
resursbrist tycks ändå ledtiderna långsamt minska. Utgångspunkten före införandet av 
standardiserat vårdförlopp var att 7 procent av patienterna fick behandling inom stipulerad 
måltid. Aktuell mätning visar att vi har i västra regionen ökat denna andel till cirka 40 procent. 
Njurcancerprocessen har regionalt bara två signifikanta flaskhalsar: regional brist på 
urologspecialister vilket påverkar tid till nybesök på mottagning och brist på operationsresurser 
vilket ger totalt långa väntetider eftersom kirurgi är den dominerande behandlingen. Dessa 
problem har man försökt hantera och lösa med varierande framgång vid olika sjukhus. 
Gemensamt för alla vårdgivare är att de tagit sig an uppgiften med stor seriositet och entusiasm. 
Det finns enorm förbättringspotential och man upplever både frustration och misslyckande – 
men också en del goda och framgångsrika exempel. Även vårdgivare med mindre volym som 
Alingsås, Kungälv och privata vårdgivare jobbar hårt för att förbättra processen och registrera. 

 

Kontaktssjuksköterska   

Under året har 84 procent av njurcancerpatienterna i Västra sjukvårdsregionen haft namngiven 
kontaktsjuksköterska. Andelen patienter med namngiven kontaktsjuksköterska har ökat över 
tiden. Kontaktsjuksköterska för njurcancer finns vid alla sjukhus som bedriver njurcancerkirurgi, 
men arbetsuppgifterna och tillgängligheten varierar. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

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

Min Vårdplan  
Min vårdplan är inte generellt implementerad i Västra sjukvårdsregionen än. I registret finns 
uppgift att 36 procent av patienter har fått Min vårdplan. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Analys av PROM/PREM-data har varit svårtolkade. Då majoriteten av njurcancerdiagnoser sker 
incidentellt på grund av undersökningar av annan orsak, belastas stor andel av patienterna av 
betydande samsjuklighet som påverkar livskvalitetdata. Det finns få specifika data som kan 
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relateras till behandling eller njurcancersjukdom, utan det som finns tenderar att drunkna i den 
samsjuklighet som existerar oberoende av behandlingsmodalitet. 

Den nystartade patientföreningen för njurcancer har haft flera informationsmöten där det bland 
annat diskuterats behandlingsmetoder och kontaktsjuksköterskans roll. Medverkade urolog och 
kontaktsjuksköterska från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Utbildning av inrapportörer till kvalitetsregister har ägt rum vid en regional registerdag. 
Styrgruppen för nationella njurcancerregistret har skapat en databas med länkar till ett tiotal andra 
medicinska befolkningsregister. Ett envist arbete har krävts för att få till stånd en fungerande 
länkning men till sist har ett antal forskningsprojekt startats upp, vissa inom ramen för planerade 
doktorsavhandlingar. 

Palliativ vård 

Processägare Maria Calissendorf och Maria Johansson, utvecklingsledare Jessica Mellquist, patient- och 
närståendeföreträdare Jan-Åke Simonsson och Louise Holmqvist 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

2017 avslogs dåvarande förslag till regionala medicinska riktlinjer av Program- och 
prioriteringsrådet. Diskussion fördes om riktlinjen egentligen borde utarbetas till en regional 
patientprocess eller en regional utvecklingsplan för palliativ vård. Under 2018 togs det beslut om 
att ta fram en handlingsplan för den palliativa vården i Västra Götalandsregionen som del i 
Omställningen av vården och den regionala processgruppen är involverade i arbetet. Arbetet 
påbörjades i september med en fördjupad kartläggning av den specialiserade palliativa vården i 
Västra Götalandsregionen. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Utdata från palliativregistret visar att andelen patienter som erhållit brytpunktsamtal, 
munhälsobedömningar och smärtskattningar ökat i Västra Götalandsregionen under året, men att 
det är långt kvar till de målvärden som Socialstyrelsen angett för dessa indikatorer. 

Andelen som har vidbehovsordinationer för smärta och ångest ligger strax under målvärdet. 
Andelen avlidna utan trycksår uppfyller Socialstyrelsens målvärde. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
Patient- och närståenderepresentanter har varit närvarande vid samtliga möten i 
vårdprocessgruppen. Inför pilotprojekt för palliativ vård av barn och unga har det hållits en 
workshop med föräldrar till barn med olika diagnoser. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Föreläsning om palliativ vård på uppdragsutbildning för kuratorer. Föreläsning för ST-läkare i 
allmänmedicin om allmän palliativ vård. I anslutning till vårdprocessgruppmöten äger en 
forsknings- och utvecklingseftermiddag rum varje år där aktuell forskning inom palliativ vård i 
Västra Götalandsregionen presenteras. 

Genomfört pilot med dialogturné mot primärvården och hemsjukvården på tre vårdcentraler. 
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Peniscancer 
Processägare Kimia Kohestani, administrativ koordinator Helene Hagman, statistiker Leyla Nunez 
utvecklingsledare Johan Bengtsson  

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

En regional medicinsk riktlinje (RMR) för tillämpning av nationella vårdprogrammet (NVP) för 
peniscancer har utarbetats av regional processgrupp och fastställts av hälso- och 
sjukvårdsdirektören. Det som är nytt i den regionala medicinska riktlinjen är att riktlinjerna för 
standardiserat vårdförlopp har tillkommit efter implementeringen av det första vårdprogrammet 
för peniscancer. I den regionala medicinska riktlinjen finns det inga undantag från det nationella 
vårdprogrammet. Regional medicinsk riktlinje för peniscancer har spridits elektroniskt till 
linjestrukturen för urologi/onkologi i Västra sjukvårdsregionen samt i detalj beskrivits under det 
västsvenska urologmötet i Borås. 

För att tillgodose ledtiderna enligt standardiserat vårdförlopp för bedömning på regionalt 
centrum när välgrundad misstanke om peniscancer har uppstått hos hudläkare eller urolog i 
regionen har bokningsbara, lediga tider för standardiserat vårdförlopp peniscancer regelbundet 
skapats på urologmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Resultat i vårdprocessen  

 

Medicinsk kvalitet  

Peniscancer är en ovanlig diagnos med få patienter och dessutom nivåstrukturerat så därför 
presenteras här data på nationell nivå och inte på regional nivå. Det är liksom tidigare hög 
täckningsgrad i nationella kvalitetsregistret, 98 procent, vilket innebär att data är riksheltäckande 
och befolkningsbaserat. I nästan alla fall av peniscancer är syftet med behandlingen kurativ. 
Majoriteten, 92 procent, av primärbehandlingarna är kirurgiska och har målsättningen att vara 
radikala och i största möjliga mån även organbevarande. 84 procent av patienterna (med ytligare 
former vid diagnos) behandlas organbevarande. Då tidig upptäckt och operation av 
lymfkörtelmetastaser förbättrar överlevnaden rekommenderas stadieindelning av lymfkörtlar vid 
tumörer med intermediär och hög risk för lymfkörtelmetastaser, i första hand med sentinel node-
teknik. Följsamheten enligt dessa riktlinjer har ökat och ligger nu på 80 procent för 
lymfkörteldiagnostik. Målvärdet på 90 procent uppfylls dock inte riktigt än. Samtliga nyupptäckta 
fall ska anmälas till nationell multidisciplinärkonferens. I data ses att 80 procent av alla fall 
diskuteras på nationell multidisciplinärkonferens. Varför denna siffra inte är närmare 100 procent 
kommer att undersökas vidare.  

Standardiserade vårdförlopp  

Ledtiden från välgrundad misstanke om peniscancer till kurativt syftande kirurgi på nationellt 
centra är satt till 31 kalenderdagar. I median kommer patienterna till behandling på nationellt 
centra efter 43 dagar. Vid jämförelse med ingångsdata innan standardiserat vårdförlopp infördes 
är denna tid i stort sett oförändrad. 

Kontaktssjuksköterska  

Med anledning av pensionering och förändrade arbetsuppgifter har de båda tidigare 
kontaktsjuksköterskorna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset slutat under våren. Under 
sommaren fanns ingen kontaktsjuksköterska och under hösten har en ny namngiven 
kontaktsjuksköterska tillsatts men utan att få tid avsatt för detta arbete, så i realiteten har det 
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tyvärr inte funnits någon kontaktsjuksköterska för denna patientgrupp regionalt. Det finns 
kontaktsjuksköterskor lokalt för dessa patienter men det räcker inte. Såväl innan som efter den 
kurativt syftande behandlingen på något av de två nationella centra (Örebro och Malmö) bör 
dessa patienterna kunna kontakta kontaktsjuksköterska på sitt regionsjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Vårdenhetscheferna på urologmottagningen är införstådda med detta och 
arbetar på en lösning. Även verksamhetschefen på urologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
är informerad om den bristande situationen. Tills dess att minst två kontaktsjuksköterskor med 
avsatt tid för denna patientgrupp blir verklighet så har nya tillfälliga kontaktvägar etablerats. 
Postoperativa sårkontroller, som tidigare skedde hos kontaktsjuksköterska, sker nu istället i form 
av besök eller telefonkontakt med läkare. Patienterna förses med ett direktnummer till 
sjuksköterska på urologmottagningen i händelse av frågor eller akuta symtom. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Patienterna informeras om möjligheten till kontakt med kurator. På grund av bristande 
kontaksjuksköterskefunktion är förutsättningarna för psykosocialt stöd därifrån obefintligt. 

Min Vårdplan  
Patienterna har under det gångna året inte fått Min Vårdplan på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i någon större utsträckning. De patienter som sedan remitterats vidare till 
nationellt centra för behandling har i de flesta fall fått den där. Detta hör ihop med avsaknaden 
av kontaktsjuksköterska.  

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
Det har inte genomförts något arbete med PROM/PREM regionalt. Detta beror på att 
peniscancer är nivåstrukturerad och den kurativt syftande behandlingen är centraliserad till två 
nationella centra och det behövs därför nationell samordning i denna fråga. En del av patienterna 
har från de nationella centra fått PROM i pappersform, dels innan behandling och dels efter ett 
år. Då alla patienter inte har fått PROM kan svarsfrekvensen inte beräknas. Nyligen har en 
rapport med enkäter från totalt 90 patienter sammanställts och kommer inom kort att publiceras. 
Svar från patienter hemmahörande i Västra Götalandsregionen och Region Halland kommer 
också snart att kunna presenteras. Det har sedan en tid pågått ett arbete med att få ePROM som 
läggs på INCA-plattformen. Detta blir förhoppningsvis färdigt om inte alltför lång tid och skulle 
underlätta hanteringen av PROM-datan.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

En föreläsning om peniscancer har hållits av regional processägare för all personal på 
urologmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet var att bredda kunskaperna om 
denna ovanliga urologiska malignitet, öka kompetensen och förståelsen för den höga 
komplikationsfrekvensen efter lymfkörteldiagnostik och behandling i en tid när 
kontaktsjuksköterskor för sjukdomen inte finns och patientgruppen är hänvisad att kontakta olika 
sjuksköterskor på urologmottagningen vid frågor eller symtom.  
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Prostatacancer 
Processägare Ingela Franck Lissbrant och Johan Stranne, administrativ koordinator Marie-Louise Jakobsson, 
statistiker Leyla Nunez, utvecklingsledare Johan Bengtsson, patient- och närståendeföreträdare Anders Hansson 
och Inge Nilsson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument 

• Första regionala medicinska riktlinjen fastställd för Västra Götalandsregionen och Norra 
Halland under våren. 

o Framtaget gemensamt i regional processgrupp. 
o Presenterad för sektorsråden i urologi och onkologi. 
o Remitterad till samtliga förvaltningar innan slutgiltigt dokument fastställt. 
o Presenterat på regional utbildningsdag  
o Dialogturné 

• Nytt uppdaterat nationellt vårdprogram fastställt under hösten för publikation tidigt 2019.  

Ordnat införande 

Ansökan om ”tidig” Abirateron i tillägg till kastrationsbehandling för patienter med högrisk 
metastaserad hormonkänslig prostatacancer, ej lämplig för Docetaxel inlämnad i november. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

• Tre fjärdedelar av högriskpatienterna i regionen diskuteras på multidisciplinärkonferens 
innan behandling och flertalet enheter når över målnivån på 80 procent. De privata 
vårdgivarna sticker ut där samtliga ligger långt under målnivån. 

• Andelen lågriskpatienter som behandlas med aktiv monitorering är fortsatt väldigt hög 
och klart över den uppsatta målnivån på 95 procent. 

• Kurativt syftande behandling av patienter med lokaliserad högriskcancer har ökat i hela 
regionen och ligger nu på målnivån 90 procent. 

• Patienter med lokaliserad högriskcancer erhåller också i mycket hög utsträckning adjuvant 
hormonbehandling i samband med strålbehandling, väl över målnivån på 80 procent. 

 
Standardiserade vårdförlopp 

Väntetiderna efter införandet av standardiserat vårdförlopp har inte sjunkit i den takt som kan 
önska men några förvaltningar har lyckats standardisera sitt arbetssätt i enlighet med SVF i hög 
utsträckning och på så vis lyckats korta sina väntetider. Framförallt NU-sjukvården och 
Skaraborgs sjukhus har utmärkt sig. 

Kontaktssjuksköterska 

Definitionen av hur ”Andel män med nydiagnosticerad prostatacancer som har namngiven 
kontaktsjuksköterska” ska registreras har skärpts och kräver att det är journalfört. Detta har 
brustit på många kliniker under året vilket sannolikt är orsaken till nedgången av parametern i 
registret. Problemet är identifierat och åtgärder för att förbättra journalföringen är påbörjade. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering 

Representanter för fysioterapeuter, kuratorer och sexolog ingår nu i den regionala 
vårdprocessgruppen. Rehabiliteringsplan fastställdes i den regionala medicinska riktlinjen och 
kostnaderna redovisades i konsekvensbeskrivningen. Tyvärr saknas process för hur dessa ökade 
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kostnader ska finansieras vilket gör att implementeringsarbetet av den regionala medicinska 
riktlinjen har avstannat. 

Min vårdplan 

Samtliga offentliga förvaltningar i regionen använder nu Min vårdplan. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM 

Patientrepresentanter deltar aktivt i den regionala vårdprocessgruppen sedan flera år. 

ePROM för både kurativa och icke-kurativa patienter har införts under året med Västra 
Götalandsregionen som pilotregion. Data presenteras nu i realtid på INCA-plattformen ner på 
operatörsnivå för opererade patienter. 

Resultaten från ePROM används direkt i patientmötet för icke-kurativa patienter via 
patientöversikt prostatacancer. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

• Behovet av kompetensförsörjning fastställdes i den regionala medicinska riktlinjen och 
kostnaderna redovisades noggrant i konsekvensbeskrivningen. Tyvärr saknas process för 
hur dessa ökade kostnader ska finansieras vilket gör att kompetensförsörjningen 
fördröjts, fram för allt uroonkologer, kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. 

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

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

• Arrangerat ett flertal nationella inrapportörsmöten inom Nationella 
prostatacancerregistret.  

• Föreläsningar för flera patientföreningar regionalt och nationellt. 

• Fortbildning av ST-läkare och specialister (urologer, onkologer, radiologer, 
nuklearmedicinare) inom prostatacancer.  

• Deltagit i undervisning av kontaktsjuksköterskor. 
 

Sarkom 
Processägare Stefan Lindskog, administrativ koordinator Kerstin Dreymertz, statistiker Leyla Nunez, 
utvecklingsledare Johan Bengtsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

En ny processägare började arbeta med processen hösten 2018 och har varit delaktig i den 
nationella gruppen för framtagande av ett nationellt vårdprogram. Det finns inget uppenbart där 
som skiljer sig från det sätt på vilket vi behandlar sarkom idag. I den gruppen deltar även patolog 
och onkolog från Göteborg.  

Det standardiserade vårdförloppet har införts för sarkom under 2018. Det innebär enkla 
utredningsalgoritmer som följts sedan tidigare. Sedan november 2018 är Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes 
Universitetssjukhus ett av tre nationella sarkomcenter i Sverige, vilket innebär att all utredning av 
sarkom i Västra Götalandsregionen och norra Halland sker på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
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Regional processägare har under hösten haft genomgång med alla kollegor som är inblandade i 
utredningsprocessen om hur den bör gå till.  

Vi har också under hösten börjat registrera i SVF INCA för att kunna identifiera ledtider och 
flaskhalsar. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Det har tidigare anmärkts på att flera centra inte fyller i sin data i kvalitetsregistret i tillräcklig 
utsträckning. Detta gäller dock inte Västra Götalandsregionen som istället utmärker sig genom att 
ha mycket god täckning och inrapporterar kontinuerligt vilket innebär att det finns mycket data 
också för 2018. 

Standardiserade vårdförlopp  

Den regionala processägaren har läst alla journaler på patienter som remitterats till Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset inom standardiserat vårdförlopp och noterat det är mycket långa ledtider 
som tyvärr sträcker sig långt förbi 39 dagar till första behandling. Inom enheten har arbete inletts 
för att förbättra detta efter att medarbetarna gjorts uppmärksamma på problemet. Bland annat 
har en förändrad struktur på multidisciplinär konferens skett och ”akuta slot-tider” har införts. 
Enheten har gemensam multidisciplinär konferens med neuroendokrina buktumörer som kräver 
mycket tid på de multidisciplinära konferenserna på grund av tumörernas kroniska och 
recidiverande natur. Förhoppningar finns om att de huvudsakliga orsakerna till långa ledtider 
ligger i hanteringen inom den egna enheten. Därför finns goda möjligheter till förbättring innan 
andra aktörer blandas in. För identifiering av flaskhalsarna är registreringen i SVF INCA till god 
hjälp. 

Kontaktssjuksköterska  

Alla patienter erbjuds kontaktsjuksköterska och många patienter nyttjar också den servicen. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Tyvärr har inget arbete skett inom området men det finns ett stort behov hos patienterna. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Planerat forskningsprojekt kring livskvalitet vid uppföljningen av patienter med GIST dels i 
samband med pågående tilläggsbehandling efter operation och dels när den behandlingen 
avslutas för att följas av röntgenkontroller fyra gånger per år.   

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Den kirurgiska tekniken med titthålskirurgi för sarkom har vidareutvecklats och utbildning sker 
fortlöpande av nyligen anställda färdiga specialister i kirurgi inom området sarkomkirurgi. Inom 
enheten pågår ett forskningsprojekt som analyserar fritt cirkulerande DNA som är specifikt för 
varje GIST-patient. Syftet är att i framtiden dels lättare kunna monitorera utvecklingen av 
sjukdomen och dels tidigare hitta återfall samt också bättre selektera de patienter som behöver 
tilläggsbehandling. Förhoppningen är att ett enkelt blodprov ska kunna ersätta den idag mycket 
täta och omfattande radiologiska uppföljningen.  
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Sköldkörtelcancer 
Regional processägare Jakob Dahlberg, administrativ koordinator Susanne Amsler Nordin, statistiker Christian 
Staf och Claudia Adok, utvecklingsledare Malin Samuelsson, produktägare Anna Sandelin, patient- och 
närståendeföreträdare Peter Larkwijk och Hanna Nilsson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

I april 2017 startade standardiserat vårdförlopp för sköldkörtelcancer (SVF). Arbetet med att 
implementera SVF i regional medicinsk riktlinje (RMR) har försenats på grund av att 
arbetsrutiner för utredning av misstänkt sköldkörtelcancer har förändrats. Ansvarsfördelning och 
hur undersökningar ska genomföras är nu tydligare jämfört med tidigare. I november 2018 
godkändes till slut RMR sköldkörtelcancer. Parallellt med RMR har även en regional medicinsk 
riktlinje för utredning av benign struma uppdaterats. Dessa båda RMR är nu kongruenta eftersom 
utredningen i huvudsak är likvärdig. I januari 2019 införs uppdaterat nationellt vårdprogram för 
sköldkörtelcancer. Den främsta skillnaden jämfört med tidigare är uppdaterad version av TNM-
klassifikation.  

Ordnat införande 

I augusti lämnades ansökan om ordnat införande för ”ultraljud hals med beredskap för cytologisk 
punktion”. Detta ställdes som krav från Patient- och prioriteringsrådet då regional medicinsk 
riktlinje presenterades. Avslag gavs eftersom man ansåg att metoden redan var införd. 

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Täckningen i nationellt kvalitetsregister för tyreoideacancer för Västra Götalandsregionen har 
alltid varit mycket god (100 procent eller nära 100 procent). Ledtider enligt nationellt 
kvalitetsregister för tyreoideacancer (tid till första besök, tid till operation med mera) har överlag 
successivt förbättrats de senaste åren. De faktiska ledtiderna ligger nu i nivå med de stipulerade 
och i nivå med övriga regioner i landet eller något bättre. 

Kontaktssjuksköterska  

Patientrepresentanter framför ofta önskemål om namngiven kontaktsjuksköterska men som 
organisationen ser ut satsar vi hellre på att ha en väl fungerande kontaktsjuksköterskefunktion. 

Andelen patienter (patienter med tumörer T1b eller större, det vill säga de patienter som kräver 
uppföljning), med kontaktsjuksköterska har ökat med ca 10 procentenheter till cirka 75 procent 
(2017).  
Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Dietist är sällan aktuellt. Det finns en brist på kuratorer och så har det varit under en längre tid. 

Min Vårdplan  
Min vårdplan finns inte för sköldkörtelcancer. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
PROM/PREM finns inte för sköldkörtelcancer. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

En regional studie om incidens av tyreoidacancer håller på att slutföras. Submittering kommer att 
ske inom närmsta månaden.  
Vi planerar för regional valideringsstudie av EU-TIRADS. Förväntad start mitten av 2019. 
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Stamcellstransplantation 
Processägare Jan-Erik Johansson, utvecklingsledare Johan Bengtsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument 

Arbetet har startat med att ta fram en regional medicinsk riktlinje för hematologer och 
gynekologer avseende gynekologisk kontroll av kvinnor inför och efter allogen 
stamcelltransplantation. Dokumentet fokuserar på diagnostik och behandling av kronisk 
avstötningsreaktion (så kallad graft-versus-host disease; GVHD). 

Beslut är taget i den Svenska benmärgstransplantationsgruppen (undergrupp till Svensk förening 
för hematologi) om att inleda arbetet att göra riktlinjen till ett nationellt vårdprogram. Arbetet är 
ett samarbete med Cecilia Kärrberg (processägare för särskild gynekologisk dysplasi) samt Eva 
Smith Knutsson (överläkare och gynekolog Norra Älvsborgs Länssjukhus) som presenterar en 
unik avhandling i ämnet i april 2019. 

Resultat i vårdprocessen 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Nya riktlinjer för matvanor/kostråd efter stamcellstransplantation är framtagna. I riktlinjerna har 
fokus lagts på evidensbaserade råd vilket fått till följd att icke evidensbaserade kostråd, med 
kraftig negativ inverkan på patienternas livskvalitet, kunnat rensas bort. 

Nya rutiner har införts som innebär att alla patienter som genomgått allogen 
stamcellstransplantation erbjuds dietistkontakt vid tremånaderskontroll efter transplantation.  

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Slutförande och publikation av regional randomiserad studie avseende användande av kryoterapi 
(nedkylning med is) av munhålan för att förhindra smärtsamma sår (mukosit) efter autolog 
stamcellstransplantation av myelom. Resultatet av studien var att en kortare behandlingstid var 
lika effektiv som en längre. Resultatet har redan implementerats i rutinsjukvård och innebär 
bättre livskvalitet för patienterna och minskad arbetsinsats för personalen. 

Flera pågående studier med syfte att bättre kartlägga mekanismerna bakom och 
behandlingsmöjligheterna av GVHD (avstötningsreaktion). Reaktionen är (utöver återfall i 
cancer) den enskilt vanligaste orsaken till död och påverkad livskvalitet efter allogen 
stamcellstransplantation. Bland annat drivs en studie tillsammans med Institutionen för 
biomedicin som avser att ta reda på vilken roll så kallad eosinofila vita blodkroppar har i GVHD-
processen. Studien har finansiering av Cancerfonden. 

Strålbehandling 
Processägare Hillevi Rylander och Jesper Lindberg, utvecklingsledare Sofie Grinneback/Malin Samuelsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Under första hälften av 2018 har utredningen ”En ännu bättre strålbehandling”, som initierats av 
hälso- och sjukvårdsdirektören Ann Söderström, slutförts. Utredningen behandlades i Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen i augusti och accepterades till fullo. 

Västra Götalandsregionen har i juni 2018 slutit avtal om leverans av ny 
strålbehandlingsutrustning inklusive tillhörande IT-system. Avtalet sträcker sig över 10 år och 
innefattar leverans av åtta nya linjäracceleratorer (strålbehandlingsmaskiner) samt ett onkologiskt 
informationssystem (OIS) och dosplaneringssystem (TPS). 
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Leveransen avser hela strålbehandlingsverksamheten i regionen, det vill säga Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus, som framöver kommer ha ett gemensamt 
system för bokning, planering och strålbehandling. 

Detta kommer att underlätta patientflödet och utnyttjandet av behandlingstider kommer att 
optimeras. Förhoppningen är att detta kommer att skapa trygghet för både patienter, närstående 
och medarbetare. Syftet är att på sikt öka patienternas överlevnad, sjukdomslindring och 
livskvalitet genom kortare väntetider och optimerande av resurser. 

Inför utbytet och implementeringen av ett gemensamt regionalt arbetssätt har ett antal delprojekt 
initierats. Delprojekten är: 

• nya regiongemensamma arbetssätt 

• utbildning 

• installation och ibruktagande 

• byggnation 
 

Vi har tillsammans med verksamheten tagit fram en handlingsplan för att verkställa ”En ännu 
bättre strålbehandling”. Vi har kommunicerat utredningens innehåll för medarbetarna. 
Processägarna sitter med i styrgruppen för implementeringsarbetet och deltar aktivt i 
delprojektet, Nya regiongemensamma arbetssätt. Nya arbetssätt förväntas successivt införas 
under 2019. 

Under året har regional processägare, i samarbete med onkologkliniken i Skövde, försökt starta 
upp en lokal strålbehandlingsmottagning för palliativa patienter på Skaraborgs Sjukhus.  
Mottagningstider har erbjudits ungefär varannan vecka. De patienter som varit aktuella har 
uppskattat att inte behöva åka till Göteborg för informationsbesöket och i flera fall har det 
inneburit kortare väntetider. Patientunderlaget har dock varierat och varit mindre än förväntat. 
Diskussion kommer att ske lokalt och sannolikt behöver upplägget förfinas ytterligare om det ska 
drivas vidare.  

Resultat i vårdprocessen  

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  
Patient- och närståenderådet har medverkat vid framtagandet av handlingsplanen ”En ännu 
bättre strålbehandling” samt inom projektet för nya arbetssätt. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning: 
Tidigare kartläggning har påvisat att strålbehandlingsutnyttjandet i de delar av regionen som ligger 
långt ifrån strålbehandlingsavdelningarna är lägre. Detta faktum finns också studerat och förhåller 
sig på samma sätt i bland annat Norge. Etiskt godkännande har inhämtats för kartläggning av 
regionala variationer i nyttjandet av strålbehandling. Datainsamling för 2017 har påbörjats under 
hösten. Vi planerar fortsatt undersöka nyttjandegraden prospektivt. Vår förhoppning är att man 
med införande av nya regiongemensamma arbetssätt får en mer jämlik fördelning.  

Regional processägare bedriver ytterligare ett forskningsprojekt för att med hjälp av 
systemdynamisk modellering skapa optimala förutsättningar för en strålbehandlingsprocess med 
korta ledtider. 

Under hösten har arbete påbörjats med att ta fram en kort informationsfilm om vad 
strålbehandling är. Vi har samarbetat med vårdprocessen för bröstcancer som kommer att ta 
fram en bröstcancerbehandlingsfilm. Målet är att det ska finnas tumörgruppsspecifika 
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informationsfilmer att tillgå för de stora tumörgrupperna. Filmerna ska vara tillgängliga digitalt. 
Förhoppningen är att man därigenom uppnår en likvärdig information till alla oavsett hemort. 

Testikelcancer 
Processägare Anna Grenabo Bergdahl och Annika Hedlund, registeradministratör Susanne Amsler Nordin, 
statistiker Leyla Nunez, utvecklingsledare Johan Bengtsson 

Implementering av nya eller uppdaterade kunskapsdokument   

Förarbetet med ett nytt SWENOTECA-vårdprogram har startat. Vårprogrammet kommer att 
skrivas under 2019 och de regionala processägarna för testikelcancer har var sitt ansvarsområde. 
Vårdprogrammet förväntas vara klart under andra halvan av 2019. 

Det finns i nuläget inget önskemål om att nivåstrukturera den primära handläggningen (mätning 
av tumörmarkörer, bortoperation av den tumörbärande testikeln och utredning med CT 
thorax/buk) utan detta sker lokalt på i princip alla förvaltningar i regionen. 

Vad gäller det onkologiska omhändertagandet remitteras alla testikelcancerpatienter i regionen 
och norra Halland till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remissen går i samband med 
orchidektomin, och all uppföljning och vidare onkologisk behandling sker sedan på onkologen, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Resultat i vårdprocessen  

Medicinsk kvalitet  

Oförändrat bra resultat från Västra sjukvårdsregionen. 

Standardiserat vårdförlopp  

Eftersom standardiserat vårdförlopp för testikelcancer infördes i maj 2017 är det för tidigt att 
utvärdera effekterna av det. Överlag är ledtiderna acceptabla även om målet inte nås fullt ut. 
Inrapporteringen har inte kommit igång fullt ut i alla förvaltningar. 

 

Kontaktssjuksköterska 

Under året har en kontaktsjuksköterska på urologsidan för testikelcancerpatienterna försvunnit. 
Dessutom har den kvarvarande kontaktsjuksköterskan fått ett nytt uppdrag. Från två 
kontaktsjuksköterskor för en cancerdiagnos finns det nu en kontaktsjuksköterska för två 
cancerdiagnoser. Detta har medfört att det är svårt i klinisk praxis att erbjuda 
kontaktsjuksköterska till alla patienter. Kontaktsjuksköterskan har tryckt upp visitkort med 
kontaktuppgifter som alla patienter får. 
På onkologsidan har kontaktsjuksköterskefunktionen i början av året varit välfungerande. Alla 
med spridd sjukdom träffar kontaktsjuksköterska i samband med sitt nybesök. Min vårdplan 
upprättas på i princip alla dessa patienter. Tyvärr har en kontaksjuksköterska varit sjukskriven 
under hösten och arbetar nu endast halvtid. Den andra kontaksjuksköterskan slutar i mitten på 
januari 2019 och det finns i nuläget ingen ersättare. 

Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  

Några åtgärder har inte gjorts för patientgruppen som helhet. Alla patienter får inför nybesöket 
på onkologen skatta sig på en "distresstermometer", som är ett screeninginstrument för 
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oro/bekymmer. Planer finns att införa ett nytt skattningsinstrument, ”Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering” som Region Örebro län arbetar med. 

Ett utökat samarbete med dietist och kurator har inletts för patienter som opereras med 
lymfkörtelutrymning på grund av metastaserad testikelcancer. Med större operationsvolymer ökar 
behovet och ett arbete för att etablera medicinska rutiner för omhändertagandet vid 
lymfkörtelutrymning är påbörjat. 

Min Vårdplan  
Min vårdplan upprättas för alla patienter med spridd sjukdom. Detta görs av 
kontaktsjuksköterskan i öppenvården och uppdateras regelbundet för slutenvården. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Nationellt är svarsfrekvensen på PROM/PREM låg. Det pågår en analys av varför patienterna 
inte besvarar enkäterna som skickas ut. Olika förslag till åtgärder finns för att öka 
svarsfrekvensen.  

Efter önskemål från patienter och närstående har det gjorts en förändring i rutinen vid 
inskrivning av operationspatienter. Istället för att AT-läkare skriver in operationspatienter skrivs 
patienter som ska genomgå retroperitoneal lymfkörtelutrymning in av en operatör. Detta har lett 
till en klar kvalitetsvinst. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

• ABC-studien, pågående sedan 2015 

• Robot-studien pågående sedan 2017, tio patienter opererade nu  

• Medverkan i MIR studien ihop med Huddinge, en studie om m-RNA som biomarkör. 
Uppstart inom kort 

Tjock- och ändtarmscancer och analcancer 
Processägare Stefan Skullman och Susanne Ottosson, registeradministratör Marie-Louise Jakobsson, statistiker 
Leyla Nunez, utvecklingsledare Malin Samuelsson, patient- och närståendeföreträdare Mia Boqvist 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Vi har ett väldigt bra fungerande nätverk, vi träffar personligen cirka 200 personer i regionen som 
arbetar inom tarmcancer. Under året har vi genomfört två ordinarie regionala möten samt vår 
årliga rundresa till alla regionens sjukhus (inklusive Varberg). Dessutom ordnades ett extra möte 
för diskussion om och hur vi skulle omarbeta rationalen för preoperativ strålning av 
ändtarmscancer.  

Beskriv nya metoder och läkemedel som varit aktuella för ordnat införande  

Förberedande arbete för reflextestning på patologe. Bedömning av målinriktad respektive 
immuno-terapi. 

Resultat i vårdprocessen  

Exempel på resultat under året inom medicinsk kvalitet (förbättrade resultat utifrån 
kvalitetsregisterdata): 
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Regionalt går det sämre kvartal 1 och kvartal 2 2018 jämfört med 2016 och 2017! Dock är tiderna 
fortfarande klart bättre än innan SVF startade, 2015 var mediantiden för rektum från diagnos till 
behandlingsstart 55 dagar (i den delen av SVF är målet 28 dagar). 

Begränsningar inom regionen är: 

• Bristande operationskapacitet, gäller många sjukhus 

• Koloskopitillgången är ett generellt bekymmer 

• Vårdplatser: på en del sjukhus stort bekymmer, kan också röra postoperativ 
övervakning 

• Patologin (framför allt NU-sjukvården) 

• Allt för få onkologspecialister som handlägger kolorektalcancerfall 
Kontaktssjuksköterska  

Kontaktssjuksköterskor finns på alla regionens sjukhus och erbjuds till alla patienter. 

�  
  2016   2017   2017   2018 
  Q3-4  Q1-2  Q3-4  Q1-2  
  

Totalt  32   34   35   37 
Kirurgi  33   36   37   41 
L-medel  34   43   35   36 
Palliativ  19   20   27   21   

 
    

Kolon 
mål 39 dgr (median) 

�  

  2016  2017  2017  2018 

  Q3-4  Q1-2  Q3-4  Q1-2  

Totalt  42   44   41   48 

Kirurgi  47   43   47   47 

Stråln  42   47   42   50 

L-medel  37   31   46   42 

Palliativ  39   32   25   41   

Rektum 
Mål 39 dgr (median) 
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Psykosocialt stöd och cancerrehabilitering  
Alla rektalcancerpatienter efter strålbehandling på onkologiskakKliniken Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset erbjuds kontakt med/tid hos bäckenbottenmottagning. Nu erbjuds alla 
patienter psykosocialt stöd, men arbetet med att utveckla och förbättra stödet pågår. Flexibel 
sjukpenning, som utvecklats tillsammans med Försäkringskassan i regionen, blir allt mer vanligt 
och många patienter uttrycker stor nöjdhet. 

Min vårdplan  
Min vårdplan finns på samtliga kliniker. 

Patientmedverkan 
Det finns patientrepresentanter i våra regionala processgrupper. De deltar aktivt på regionala 
processmöten, regiondagar och motsvarande nationellt.  

PROM/PREM 

PROM/PREM är under utveckling för regionen i kvalitetsregistret. 

  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

74 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Koloncancer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektalcancer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det pågår ett antal studier för våra patienter med tarmcancer, och vi deltar både i nationella 
studier (till exempel ALASCCA och LARCTUS*) och regionala (till exempel ett flertal 
livskvalitetsstudier). Målet i det nationella registret är att 30 procent av patienterna ska delta i 
studier, för närvarande är det 20-25 procent som deltar. Det varierar olika år beroende på vilka 
studier som är aktuella. Det varierar också mellan regionens sjukhus eftersom en förutsättning för 
studier är att det finns forskningssjuksköterskor, vilket saknas på flera av våra sjukhus.  

 

* ALASCCA - En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med 

acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen. 

* LARCTUS – Lokalt avancerad rektalcancer trial – Uppsala style 
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Urinblåse- och urinvägscancer 
Processägare Viveka Ströck, registeradministratör Helene Hagman, statistiker Leyla Nunez, utvecklingsledare 
Johan Bengtsson 

Implementeringen av nya eller uppdaterade kunskapsdokument  

Kriterierna för standardiserat vårdförlopp uppdaterades tidigt under 2018 och det verkar ha varit 
svårt att nå ut med informationen till inremittenter eftersom många hänvisat till de tidigare 
kriterierna. Även det nationella vårdprogrammet har uppdaterats. 

Vid regionalt möte i september påbörjades arbetet med regional medicinsk riktlinje. 

Ordnat införande 

Under året har fokus varit på att det kommit godkännande för att använda systemisk 
immunoterapi för patienter med lokalt avancerad eller spridd urinvägscancer som inte kan få 
cisplatin. 

Resultat i vårdprocessen  
 

Medicinsk kvalitet   

En ökande trend av andel som får instillationsbehandling inom regionen. 

SVF – standardiserade vårdförlopp  

Tyvärr kvarstår för långa ledtider på många håll i regionen, men vissa kliniker har betydligt bättre 
ledtider. 

Kontaktssjuksköterska  

Fortsatt höga siffror generellt. Dock finns en släpande registrering och slutresultatet för året är 
inte klart. 

Patient- och närståendemedverkan och PROM/PREM  

Fortsatt arbete för att införa PROM. 

Forskning, utbildning och kompetensförsörjning 

Forskning pågår inom regionen, utifrån Sahlgrenska Universitetssjukhuset, dels lokala projekt, 
dels samarbete med andra regioner. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är även i startgropen för 
deltagande i internationell studie. 
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LEDNINGSFUNKTION OCH RCC I SAMVERKAN 

RCC Västs ledningsgrupp består av verksamhetschef, de fyra enhetscheferna och 

kommunikationsansvarig. RCC Västs verksamhetschef sitter även med i RCC i samverkan, 

som består av de sex regionala RCC-cheferna och Sveriges Kommuner och Landstings 

cancersamordnare.  

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

 

• Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, Regionalt cancercentrum väst                  

• Marie Röllgårdh, chef Koncernavdelning Data och analys Koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen                                   

• Ann-Sofi Isaksson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, verksamhetschef Kvalitet 
inom Hälso- och sjukvård, Region Halland                               

• Per Karlsson, professor/överläkare Onkologi, avd för Onkologi, Sahlgrenska Akademin/ 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset                                          

• Ingrid Kössler, patient- och närståenderepresentant                                     

• Hans Lönroth, områdeschef, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset                                                                    

• Olof Ekre, områdeschef, Område II, NU-sjukvården, NÄL (Trollhättan) och Uddevalla                                                

• Kaarina Sundelin förvaltningschef, Närsjukvården Halland                    

• Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus Skövde                                         

• Espen Amundsen, biträdande sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs sjukhus                    

• Karin Mellgren, verksamhetschef, Barncancercentrum i Västra Sverige, Drottning Silvias 
Barn och Ungdomssjukhus           

Adjungerade: 

• Johanna Svensson, verksamhetschef onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

                            

PATIENT- OCH NÄRSTÅENDERÅDET, PNR 

Sammansättningen av Patient- och närståenderådet (PNR) har under året kommit att ändras 
något, en deltagare har avgått och fyra nya deltagare har tillkommit. Samma grundtankar som vid 
uppstart är styrande för samtliga deltagare i PNR:  

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

• Företrädare driver eller lyfter frågor som rör gruppen cancerpatienter och närstående, inte 
enskilda patientärenden.  

• Patient- och/eller närståendeföreträdare ska i förekommande fall kunna företräda andra 
diagnoser än den egna.  

• Företrädare representerar sina egna erfarenheter och representerar inte någon förening 
även om man är delaktig i en patient- eller närståendeförening. 
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Alla nya patient- och närståendeföreträdare får en mapp med informationsmaterial som ger en 
grund i arbetet som företrädare.  

Vid slutet av 2018 har PNR följande sammansättning: 

Thomas Axberg  Ingrid Kössler 
Gerd de Neergaard  Lina Lilja 
Nahid Ebadi   Mia Boqvist Olsson 
Vuokko Elner  Elsy Samuelsson 
Inger Franzén  Jan-Åke Simonsson 
Pia Helgesson  Natalie Stoltz 
Louise Holmqvist  Bertil Uppström 
Christer Petersson 

NIVÅSTRUKTURERING – ARBETSFÖRDELNING 

RCC Väst har arbetat aktivt i processerna kring regional och nationell nivåstrukturering och 
deltagit i möten mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU). Arbetet har inkluderat implementering och uppföljning av nationellt 
nivåstrukturerade åtgärderna som startade 2017 på SU:  

• Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer  

• CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan  

• Kirurgisk och onkologisk behandling vid vulvacancer  

• Kirurgi i botande syfte vid analcancer  

• Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom  

• Bukspottskörtelcancer 

• Gallvägscancer 

• Retroperitoneal lymffkörtelutrymning vid testikelcancer 
 

Inom samtliga dessa områden finns regionala processägare med stödteam från RCC Väst. I 
arbetet kring nationell nivåstrukturering har RCC Väst anställt Eva Haglind, överläkare och 
professor, att delta i processen kring framtagande av nya åtgärder, stödja och kvalitetsgranska 
samt återrapportera erfarenheter kring pågående åtgärder. RCC Väst har också spridit kunskap 
om nivåstrukturering inom förvaltningar, RCC Väst och bland regionala processägare.  

Arbetet med regional och nationell nivåstrukturering inklusive kvalitetskontroll har under 2018 
fortsatt. Den 1 november 2018 beslutades om nationell nivåstrukturering av: 

• avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och 
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom.  

Åtgärder som under 2018 utretts för eventuell nationell nivåstrukturering inkluderar: 

• livmoderhalscancer 

• huvud- och halscancer  

• primära hjärntumörer 
 

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att 
koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Den 1 juli 2018 avvecklades 
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rikssjukvårdsarbetet och RCC arbetar under 2019 tillsammans med Socialstyrelsen för att föra 
över arbetet med nivåstrukturering av cancervården. 
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EKONOMI 

Regionalt cancercentrum 

Intäkter (tkr) 

Driftbidrag 26 780 

Övriga intäkter 16 608 

Summa: 43 388* 

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader 28 727 

Lokalhyra 2 022 

Resor, kost, logi, utbildning 2 379 

Köpt tjänst, material 8 530 

Kontorsmaterial, telefon 192 

Trycksaker, annonsering 306 

Utrustning 1 231  

Summa:  43 387**    

* Övriga intäkter avser: mammografiscreening, delfinansiering genom nationellt samarbete, 
intäkter från utbildningar. Finansierar utvecklingsledare vård, administrativa koordinatorer, 
statistiker, systemutvecklare, utvecklingsprojekt närstående, Regionalt biobankscentrum, 
mammografiregister samt regionala dialogmöten och utbildningar. 

** Överskott på 1 000 kr, återfördes till Västra sjukvårdsregionen. 

Regional cancerstrategi (Västra Götalandsregionen) 
Intäkter (tkr)  

Anslag 10 320 

Övriga intäkter 2 676 

    

 12 996  

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader  2 299 

Lokalhyra 285  

Resor, konferens, utbildning 705 

Köpt tjänst (inkl RPÄ) 9 655 

Kontorsmaterial, telefon  21 

Utrustning 27 

Trycksaker 4 

 

Summa: 12 996*    
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Intäkterna för den regionala cancerstrategin finansierar: regionala processägare, aktionsforskning 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, cancerrehabiliteringsmottagning och klinisk forskarskola. 

Inrättande av RCC - Statlig finansiering 

Intäkter (tkr)  

Anslag 8 000 

Övrig intäkt 0 

RCC bidrag för att täcka underskott  

Summa: 8 000 

Kostnader (tkr) 

Lönekostnader  6 080 

Lokalhyra 7 

Resor, konferens, utbildning  626 

Köpt tjänst, material 1 170 

Kontorsmaterial, telefon  82 

Trycksaker 35 

Summa:  8 000 

 

Intäkter inrättande av RCC statlig finansiering finansierar: utvecklingsledare, särskilda aktiviteter 
(patientens ställning, patientmedverkan, hälsofrämjande och förebyggande cancervård, 
kontaktsjuksköterska och Min vårdplan, cancerrehabilitering, hälsoekonomisk analys  
samt projektkoordination och kommunikation). 
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BILAGA: PATIENT- OCH NÄRSTÅENDERÅDET 

Förord 
Denna verksamhetsberättelse sammanfattar vad som hänt i Patient- och Närstående rådet (PNR) 
inom Regionalt cancercentrum väst (RCC väst) under 2018. Valet till riksdag och 
regionfullmäktige har under 2018 haft en stark påverkan på verksamheten genom arbetet med 
enkäter på såväl regional som riksnivå. Syftet med enkäterna var att undersöka de olika partiernas 
syn på och planer för den fortsatta utvecklingen av cancervården och fortsatta ekonomiska 
satsningar. Glädjande nog har enkäterna fått ett positivt mottagande och besvarats av samtliga 
partier. Frågorna i enkäten har varit inriktade på att belysa vikten av förbättrat psykosocialt 
omhändertagande och omvårdnad liksom cancerrehabilitering. Under året har Jessica Mellquist 
varit utvecklingsledare och Ingrid Kössler, medlem i rådet, processledare på 20 procent. Bertil 
Uppström har varit ordförande och Gerd de Neergaard sekreterare.  

Samarbetet med övriga PNR inom landet har utvecklats under året och som ett led i detta har en 
ny gemensam webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare tagits fram. Ett annat led i 
det utökade samarbetet är att patient- och närståenderåden tagit initiativ till gemensamma möten 
två gånger per år.  

Med stort intresse har PNR också följt och på olika sätt deltagit i arbetet med Kraftens Hus i 
Borås. Projektet har drivits vidare av styrelsen för Kraftens Hus-föreningen och mötesplatsen 
invigdes i februari 2018. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till vår verksamhetschef på Regionalt cancercentrum väst, Thomas 
Björk Eriksson som givit oss förtroendet att under fria former vidareutveckla vårt arbete och 
verksamhet genom ett mycket gott och öppet samarbete. Vi uppskattar mycket det sätt som han 
och RCC Väst tar tillvara patienter och närståendes erfarenheter genom att låta oss vara 
medskapare i det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra cancervården. Vi är tacksamma 
för de olika utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som även erbjuds oss. 

 

Bertil Uppström  Gerd de Neergaard 
Ordförande juni 2015-  Sekreterare oktober 2014- 
PNR   PNR 
Regionalt cancercentrum väst Regionalt cancercentrum väst 

 

Ingrid Kössler 
Processledare Patientens ställning, 
PNR 
Regionalt cancercentrum väst 

  



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

82 

Mål och uppdrag 
Arbetet vid RCC Väst bedrivs i enlighet med de tio kriterier som Socialdepartementet beslutat 
ska gälla för ett RCC. Till följd av den nationella cancerstrategin där ett av målen är att ”Förbättra 
kvaliteten i omhändertagandet, utifrån ett tydligt patientperspektiv” har samtliga RCC skapat ett 
patient- och närståenderåd (PNR). Patient- och närståenderådet vid RCC Väst skapades under 
våren 2013. Från och med 1juni 2018 har rådet infört mandatperioder på tre år med möjlighet till 
omval två gånger. Under året har PNR Väst fått en egen mejladress: pnrvast@rccvast.se. 

PNR inom RCC väst har som uppdrag att som patienter och närstående ge perspektiv på vård 
och omhändertagande av cancersjuka, svara på remisser och vara medskapare i utvecklingen av 
cancervården.  

I nationell samverkan med övriga PNR och patientmedverkansansvariga inom respektive RCC 
pågår nu ett arbete med att ta fram gemensamma dokument gällande överenskommelsemall och 
enkät för utvärdering. Överenskommelsemallen har som syfte att tydliggöra rollen som patient 
och/eller närståendeföreträdare (PNF) inom RCC. Enkäten gällande utvärderingen besvaras en 
gång årligen av samtliga PNF inom varje RCC med syfte att förbättra och stödja deras roll i olika 
processer. 

I likhet med tidigare år har RCC Västs ledning erbjudit deltagarna i PNR att få möjlighet att en 
dag per år delta på valfri konferens eller utbildning under förutsättning att det gynnar den 
processen man ingår i (bilaga 3). Deltagarna har även inbjudits till den föreläsningsserie om olika 
cancerdiagnoser som arrangerats av RCC Väst. Syftet är att erbjuda en möjlighet att förkovra sig 
samt initiera nya idéer. 

Organisation 
Sammansättningen av rådet har under året kommit att ändras något, en deltagare har avgått och 
fyra nya deltagare har tillkommit. Samma grundtankar som vid uppstart är styrande för samtliga 
deltagare i PNR:  

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

• Företrädare driver eller lyfter frågor som rör gruppen cancerpatienter och närstående, inte 
enskilda patientärenden.  

• Patient- och/eller närståendeföreträdare ska i förekommande fall kunna företräda andra 
diagnoser än den egna.  

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

 

Alla nya patient- och närståendeföreträdare får en mapp med informationsmaterial som ger en 
grund i arbetet som företrädare.  
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Vid slutet av 2018 har PNR följande sammansättning: 

Thomas Axberg 
Gerd de Neergaard 
Nahid Ebadi 
Vuokko Elner 
Inger Franzén 
Pia Helgesson 
Louise Holmqvist 
Christer Petersson 

Ingrid Kössler 
Lina Lilja 
Mia Boqvist Olsson 
Elsy Samuelsson 
Jan-Åke Simonsson 
Natalie Stoltz 
Bertil Uppström 

Kartläggning / Prioriterade områden 
Den kartläggning med selektering av fyra intresseområden som gjordes vid uppstart av PNR 
2013 har även under 2018 utgjort grunden för PNRs arbete samt kompletterats med 
cancerrehabilitering: 

• psykosocialt stöd 

• helhetsansvar 

• bemötande/kommunikation 

• Min vårdplan 

• cancerrehabilitering 

Aktiviteter internt 
Under året har PNR haft åtta heldagsmöten. Vid varje möte har enhetschef vårdutveckling eller 
verksamhetschef från RCC Väst varit delaktig under cirka en timma för att ge information från 
verksamheten och för att svara på eventuella frågor från rådet. Utöver dessa möten har 
arbetsgrupperna träffats under halvdagar, se nedan beskrivning för arbetsgrupperna. 

PNR har bjudit in bland annat processägare och utvecklingsledare från RCC Väst för att, under 
en timma, ta del av ny information och skapa möjligheter till utveckling och gemensamt lärande. 
Under 2018 har följande inbjudna medverkat vid rådets möten: 

• Johan Ölme, överläkare i patologi 

• Eva Sanderoth Hammerlid, processägare huvud/halscancer 

• Lars Birgersson, präst sjukhuskyrkan 

• Gunnar Eckerdahl, processägare cancervårdsprocessen 

• Marie Boethius, utvecklingsledare ansvarig för arbetet med PROM och PREM 

• Ellen Brynskog, utvecklingsledare ansvarig för Min Vårdplan digitalt 

• Maria Lancha, dietist 
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Arbetsgrupper 
För att optimera arbetet inom rådet har olika arbetsgrupper skapats. Utifrån en 
projektbeskrivning som införts under året arbetar de fram förslag på åtgärd, utkast, material, 
information som sedan diskuteras vid rådets möten. Under 2018 har följande arbetsgrupper varit 
aktiva: 

Viktigt att veta om du får cancer  

Arbetsgruppen har under året fortsatt sitt arbete med att ta fram en samlad generisk information 
om psykosocialt stöd för cancerberörda. Arbetsgruppen har kommit fram till att det bästa sättet 
att nå ut med information är via 1177 och har därför fortsatt sitt samarbete med 1177 regionalt. 
På initiativ från arbetsgruppen har 1177 utarbetat en helt ny informationssida; Bra att veta om du 
drabbas av cancer. Utöver detta har också 1177 på initiativ från arbetsgruppen bland annat lagt in 
en artikel om hospice och även arbetat om informationen om kontaktsjuksköterska. 
Arbetsgruppen fortsätter med sitt uppdrag.  

Information om Patient- och Närståenderådet 

En arbetsgrupp har under året sett över och reviderat broschyrmaterial och roll-up. 

Cancerrehabilitering 

En ny arbetsgrupp har startats och kommer att vara verksam under 2019.  

Sexuell hälsa 

Målet med gruppens arbete är att medvetandegöra att sexualitet och samlevnad behöver tas upp 
och att det är ett angeläget ämne. Under året har gruppen initierat ett nätverksmöte för 
patientföreningar på temat.  

Politikerpåverkan 

Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete med politikerpåverkan med insamling av underlag och utkast 
till brev under slutet av 2017. Under våren 2018 skickades enkäter ut till de politiska partierna i 
Sveriges Riksdag och Västra Götalandsregionen. Svar inkom från samtliga partier. En 
sammanställning av frågorna och svaren har redovisats för PNR liksom styrgruppen för RCC 
Väst och har publicerats på RCC Västs webbplats. 
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Medverkan inom RCC Väst 
Från PNR har under 2018 patient- och närståendeföreträdare varit med i följande 
projekt/processer: 

• RCC västs styrgrupp  

• Projektgruppen för standardiserade vårdförlopp 

• Arbetsgruppen En ännu bättre strålning 2018 - 2028  

• Nationell patientmedverkan grupp med en representant från respektive PNR, 
framtagning av olika dokument 

• Cancervårdsprocessen 

• VR-strålning  

• Vårdprocesser:  

▪ kolorektalcancer 

▪ palliativ vård 

▪ huvud-hals 

▪ cancerrehabilitering 

▪ NET 
 

• Föreläsningar av processägare internt  

• Processledaren har deltagit vid alla internat för regionala processägare 

• PNR vid internatet för regionala processägare i december 

• Regionala omvårdnadsordförande 

• Regional omvårdnadsgrupp bröstcancer 

• Regional omvårdnadsgrupp hematologen 

• Regional omvårdnadsgrupp huvud-halscancer 

• Nationellt PNR och RCC samverkansmöte i Stockholm 

Externa aktiviteter  
Flexibel sjukskrivning i samarbete med Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. 
Projektet som syftade till att undersöka om en mer flexibel tillämpning av regelverket inom 
försäkringen kan få fler personer i cancerbehandling att arbeta i större omfattning mellan 
behandlingarna fortgår ännu inom Västra Götalandsregionen. 
 

• Deltagit i workshop Förbättrade möjligheter att arbeta för personer i cancerbehandling. 

• Deltagande i skypemöte med Cancerfondens styrelse med information om PNR Västs 

arbete. 

• Uppsala Health Summit. 

• Studiebesök Kraeftcenter Köpenhamn. 

• Möte Vad gör RCC under 2018? i Stockholm arrangerat av Sveriges Kommuner och 
Landsting. 

• Seminarium om Personcentrerat arbetssätt. 

• Informationsmöte för patientföreningen ProLiv. 

• Västsvenska Bröstcancerdagarna. 



REGIONALT CANCERCENTRUM VÄST 

 

86 

• Nätverksmöte för patientföreningar med föreläsning om sexuell hälsa av sexolog Anna-
Karin Larsson. I programmet ingick information om rådets arbete och dialog med 
deltagarna. 

Patient- och närståenderådet på studiebesök på Kraeftcenter Köpenhamn. 

Utbildningar och konferenser 
Under året har företrädare från PNR deltagit i följande aktiviteter: 

• Regiondag SVF 

• Regiondag rehabilitering  

• RCC-dagarna i Malmö 

• Invigning Kraftens hus 

• Nationell arbetsgrupp för patientutbildning 

• Nationellt telefonmöte PNR  

• Uppsala Health Summit  

• Studiebesök Köpenhamn  

• Cancerdagen  

• European Breast Cancer Conference i Barcelona 

• Rundabordssamtal med spetspatienter på Kraftens hus i Borås   

• Demonstration av och diskussion om elektronisk Min vårdplan  

• Vårdgivarens hantering av patientklagomål 
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• Workshop om patientinformation kopplat till läkemedelsregimer 

Remisser 
Remissvar har lämnats på åtta nationella och tre regionala vårdprogram under året. PNR riktar in 
sig på att granska det psykosociala innehållet i vårdprogrammen. En ansvarsuppdelning har gjorts 
av deltagarna där följande områden bevakas: fertilitet, närstående, sexuell hälsa, barnperspektiv, 
psykosocialt stöd, Min vårdplan och kontaktsjuksköterska. Under 2018 har två områden 
tillkommit: diagnosbeskedet och cancerrehabilitering. Rådet har tagit initiativ till att arbeta fram 
en mall med rubriker som ska ingå i psykosocialt stöd, omvårdnad och rehabilitering. Tanken är 

att mallen ska kunna användas i alla nationella vårdprogram. Rådet har också svarat på 
remisser vid framtagning eller omskrivning av ny patientinformation. 
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En ännu bättre cancervård 
Under 2018 har Regionalt cancercentrum väst fortsatt att leva upp 

till de tio kriterierna i den nationella cancerstrategin och att stödja 

arbetet för en ännu bättre cancervård. Arbetet har skett lokalt, 

regionalt och nationellt tillsammans med patienter, närstående, 

vårdmedarbetare, universitet, myndigheter, företag, organisationer 

och regionernas förvaltningar. I årets verksamhetsberättelse kan 

du ta del av några av alla resultat, utmaningar och spännande 

utvecklingsprojekt som pågår inom cancervården i Västra 

sjukvårdsregionen. 
 

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

www.rccvast.se 
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