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10.00 Välkomna! 
Hur fungerar cancervården idag?

Den nationella cancerstrategin och regionala cancercentra

11.00 RCC Norr – organisation och beslutsvägar
Rollfördelning vårdprofession – patienter/närstående 

Diskussion: Hur delaktig vill jag vara som patient och närstående? 
Vad vill jag vara med och påverka?

12:00 Lunch

12.50 Utveckling av vårdprocesser 

Diskussion: Hur kan patienter/närstående och vården samarbeta kring bemötandefrågor?

Kliniska studier – vad är det och varför är de viktiga?

14.00 Fika

14.25 Attityder och kunskap kring cancer i samhället

Diskussion: Hur kan vi arbeta för att minska fördomar om cancer?

15:00 Avslutning och information om fortsatt utbildning
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Bakgrund



Varför en nationell cancerstrategi?

• Dubblering av antalet cancersjuka förutspås till 2030

• Ojämlik tillgång och kvalitet i cancervården 

• Bristande kontinuitet och långa väntetider

• Svensk cancerforskning tappar mark



Fem nationella mål

• Minska risken för insjuknande i cancer

• Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer

• Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en 
cancerdiagnos

• Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos

• Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och 
överlevnadstid



Regionala cancercentrum

ska förverkliga målen
i den nationella cancer-
strategin

Beslut att inrätta 
RCC Norr: 
21 sep 2011



Vad är RCC inte?

• RCC är ingen myndighet

• RCC är inte överordnat varje ingående landsting

• RCC bedriver ingen egen sjukvårdsproduktion

• RCC tillhör inte något sjukhus eller någon klinik

• RCC har inte någon egen beslutsrätt i landstingens
linjeorganisation



Vad är RCC?

• Kunskapsorganisation med många olika kompetenser 

• Matrisorganisation med ett stort antal medarbetare som 
samverkar, men som är anställda i respektive landsting

• Ska utmärkas av tio kriterier:
- patientcentrerade kriterier
- kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och
forskning

- kriterier gällande RCC:s organisation  

• SAMVERKAN



Matrisorganisation - fördelar och nackdelar

• Kräver mycket dialog

• Inte linjebeslut

• Tar mer tid

• Längre beslutsvägar

• Gemensamt arbete

• Spar tid och kraft 

• Lättare att ha resurser 
tillsammans för 
förbättringsarbete

• Vissa saker kan ingen 
göra själv
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Matrisorganisation?

VLL NLL

JLL LVN

RCC-Norr



New York Times 2010 

Pentagons description of the situation in Afghanistan





RCCs styrning och ledning

Politisk

nivå

• Förbundsdirektion

Tjänstema
nnanivå

• Styrgrupp

Linje

organisation

• Cancerrådet

Professionen
• Processledare arbetsgrupper



Förening Kontaktperson

Mun-hals-cancer Owe Persson, ordf. 

Prostatacancer Thorbjörn Lindberg 

Bröstcancer Carolina Ludvigsson 

Hjärntumörer Agneta Spetz 

Gynekologisk cancer Margareta Sundsten 

Mag-tarm-cancer Åke Näslund 

Blodcancer Ewa Jonsson 

Barncancer Per-Erik Lindgren

Lungcancer Bengt Sjöberg

Ödem Sonja Larsson

Kontaktsjuksköterskor Margareta Wickman, Marie Svensson

Patientrådet



Patientrådet – viktiga frågor

• Bemötande

• Närstående

• Trygghet

• Fördomar



RCC Norr

Grunden: de tio kriterierna

Övergripande mål: Samordna cancervården i Norra regionen

Vision: ”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med 
spets och bredd”
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Patientcentrerade kriterier

1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer

2. Vårdprocesser

3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 

4. Patientens ställning i cancervården

Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och forskning

5. Utbildning och kompetensförsörjning

6. Kunskapsstyrning

7. Klinisk cancerforskning och innovation

Kriterier gällande RCC:s organisation

8. Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens kvalitet

9. Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen

10. Nivåstrukturering  17

10 kriterium ska utmärka RCC



Hörnstenar för Regionalt Cancercentrum 
Norr

Patientens fokus

Evidens och kvalitet

God kommunikation 

Forskning och innovation



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Förebyggande insatser och 
tidig upptäckt av cancer

Vårdprocesser

Psykosocialt stöd, rehabilitering 
och palliativ vård

Patientens ställning i 
cancervården



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Förebyggande insatser och 
tidig upptäckt av cancer

• Tobaks- och alkoholprevention

• Fysisk aktivitet på recept

• Screening 

• ”Vägen in” – tidig diagnos i primär-
och akutvård



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Vårdprocesser

Hur ska vårdprocesserna bli så bra 
som möjligt för patienten?

• Processledare, regionala 
arbetsgrupper, patientdelaktighet. 

• Kartläggning – hela vårdkedjan,
patientens process

• Målnivåer

• Cancer i glesbygd, jämlik vård



Processledare RCC Norr – tillsatta och planerade

Diagnos/område Processledare Start

Barnonkologi Ulf Hjalmars 130101
Blodcancer Karin Forsberg 120101
Bröstcancer Stefan Emdin 110901
Cervixcancerprevention vik Pia Collberg 130301
Gynekologisk cancer Ulrika Ottander 110901
Hjärntumörer Evy Andersson 130201
Kolorektalcancer Håkan Olsson 110901
Lungcancer Annelie Behndig 110901
Melanom/hudtumörer
Multidisciplinära konferenser
Neuroendokrina tumörer, tunntarm och tyreoidea
Palliativ vård Katarina Sedig 110901
Patologi Janos Vasko 121015
Prostatacancer Camilla Thellenberg Karlsson 110901
Psykosocialt stöd och rehabilitering Helena Bucht 120401
Sarkom och benmetastaser
Screening/tidig upptäckt Håkan Jonsson 120901
Tumörer i övre mag-tarm-kanalen Bengt Wallner 130301
Urogenitala tumörer utom prostatacancer Amir Sherif 130201
”Vägen in till cancervården” Maria Lindström 120901
Öron-, näsa-, halscancer
Forskningssamordnare Tufve Nyholm 120601
Regional nivåstruktureringsutredare Bengt Sandhammar 110901
Samordnande kontaktsjuksköterska Katja Vuollet Karlsson 120401



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Vårdprocesser – utmaningar i regionen 
(och övriga Sverige)

• Bristande samverkan 
• Oklar arbetsfördelning 
• Oklara ansvarsförhållanden 
• Lokala och regionala skillnader
• Variationer i multidisciplinär bedömning
• Svagheter i psykosocialt stöd och 
rehabilitering
• Ojämlik palliativ vård
• Ojämlika möjligheter att delta i kliniska 
studier
• Verksamhetsfokus > Patientfokus
• Produktionsfokus > Resultatfokus
• ….



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Vårdprocesser – bröstcancer ett gott 
exempel

Lång tradition av

Kunskap om uppkomsten

Bra metod att upptäcka tidigt

Screening

Snabb väg in
Kontaktsjuksköterska

Behandlingskonferens (MDK)

Många olika möjligheter att behandla
Skräddarsydd behandling



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Psykosocialt stöd, 
rehabilitering och palliativ vård

• Psykosocialt stöd och rehabili-
tering: Regional arbetsgrupp, 
implementering av nationellt vård-
program (hösten).

• Palliativ vård: Implementering av 

nationellt vårdprogram, breddutbild-
ning, kompetenscentrum.



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

A. Patientcentrerade

Patientens ställning i 
cancervården

• Patientrådets fokus: 
- Bemötande
- Närstående
- Trygghet
- Fördomar

• Kontaktsjuksköterskor

• Individuell vårdplan

• Utveckla PROM i kvalitetsregister

• Patientnämnderna



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

B. Kunskapsperspektivet

Utbildning och 
kompetensförsörjning

Kunskapsstyrning

Klinisk cancerforskning och 
innovation



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

B. Kunskapsperspektivet

Utbildning och 
kompetensförsörjning

• Kompetensförsörjningsplan,  
särskild utredning angående 
onkologisk specialistkompetens.

• Cancerseminarieserie (torsdagar 
kl 16-16.45).
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Torsdagar 
16.00-16.45



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

B. Kunskapsperspektivet

Kunskapsstyrning

• Förekomst
• Förebyggande 

insatser
• Screening
• Diagnostik, symtom 

och kliniska fynd
• Behandling
• Egenvård
• Uppföljning
• Rehabilitering

Nationella vårdprogram, innehåller bl.a.

• Psykosocialt 
omhändertagande

• Omvårdnad
• Palliativ vård
• Underlag för 

nivåstrukturering
• Kvalitetsindikatorer 

samt målnivåer
• Kvalitetsregister
• Referenser



• Ordföranden utses av RCC samverkansgrupp 

• Regionala representanter till den nationella arbetsgruppen utses av 
samverkansgruppen 

• Gruppen kopplar till sig experter av olika slag 

• Patientrepresentation ska finnas i arbetsgruppen

• Representation från olika professioner i gruppen

• God koppling till nationellt kvalitetsregister behövs

• Referenser ska anges, gradering av evidens (bevis)

• Finns nationella riktlinjer ska dessa omfattas av vårdprogrammet

Nationella vårdprogram



RCC Samverkan 
fastställer och 

publicerar

Specialitets-
föreningar

m.fl.

Ordförande 
+ stödjande 
RCC skickar 

och tar emot  
remiss

Nat. 
arbetsgrupp 

utarbetar och 
levererar 

första förslag

Färdigt 
förslag

Vers. 
0.1

Remiss 

Vers. 
0.1

Nat. 
arbetsgrupp  

bearbetar och 
lämnar nytt 

förslag

Bearbetat 
förslag

Vers. 
0.2

Remiss 

Vers. 
0.2

5 övriga RCC6  RCC skickar 
remiss och 

sammanställer 
svar

Remiss 

Vers. 
0.2

Åter-
remisser 

Vers. 0.2.1

Nat. 
arbetsgrupp  

bearbetar och 
lämnar slutligt 

förslag

Slutligt 
förslag

Vers. 
0.3

RCC Samverkan 
utser nationell 

arbetsgrupp och 
stödjande RCC

Ordförande 
+ stödjande 

RCC skickar och 
tar emot  
remiss

Åter-
remisser 

Vers. 
0.1.1

Åter-
remisser 

Vers. 
0.2.2

Nationellt 
vårdprogram 
levercancer

5 övriga RCC
Till 6  RCC för 

implemen-
tering

Stödjande RCC: 
skickar förslaget till 

språkgranskning. 
Ordförande går 

igenom ändringarna.

Stödjande RCC:s 
språkgranskare 
säkerställer att 
förslaget följer 

mallen.

Fokus: Medicinska synpunkter

Fokus: ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenserNationella vårdprogram



Nationella vårdprogram

Fastställda (med remiss-
rundor)

• Bukspottkörtelcancer
• Hjärntumörer
• Levercellscancer
• Cancer i matstrupe/magsäck
• Njurcancer
• Palliativ vård
• Sköldkörtelcancer
• Äggstockscancer

Under framtagande

• AML (leukemi)
• Tjock-/ändtarmscancer
• Lungcancer
• Malignt melanom
• Neuroendokrina buktumörer
• Peniscancer
• Prostatacancer
• Psykosocialt omhändertagande

och rehabilitering 
• Urologisk cancer

Under uppstart:
• Livmoderhals- •  Livmoderkropp-
•  Huvud-hals-cancer



Kvalitetsregister

• Innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, 
behandling och resultat 

• Gör det möjligt att följa upp vårdens resultat för
- hela landet
- enskilda landsting, sjukhus eller kliniker 

• Möjliggör öppna jämförelser

• Möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete

• Byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva har 
nytta av dem i sin yrkesvardag
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Kvalitetsregister för cancer i norra regionen

• Antal cancerdiagnoser per år i norra regionen: ca 5500

• Andel av alla cancerdiagnoser  2011 som hittills följts upp i ett 
kvalitetsregister: ca 82 % 

• Antal kvalitetsregister: 32

• Antal formulär: 114
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Utbyggda kvalitetsregister 

Sjukhistoria

Komorbiditets-
index

Medicinering

INCA

• Primär 
registrering

Behandling

Återfall

Uppföljning

Palliation

Livskvalitet

Sena 
biverkningar



Samordning av cancervården -
verksamhetsidé

Nationella 
vårdprogram

Nationella 
kvalitetsregister

Öppna nationella och 
regionala jämförelser

Regionala 
arbetsgrupper

Processledare

Patientmedverkan

Cancerråd
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KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

B. Kunskapsperspektivet

Klinisk cancerforskning och 
innovation

• Deltagande i kliniska studier i hela 
regionen

• Regionaliserad insamling av patientdata 
och prover

• Registerforskningsstöd (statistiker)

• Forskningssamordnare



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

C. RCC:s organisation

Ledning, samverkan och 
uppföljning

Regional utvecklingsplan 
för cancervården

Nivåstrukturering



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

C. RCC:s organisation

Ledning, samverkan och 
uppföljning

RCC Norr



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

C. RCC:s organisation

Ledning, samverkan och 
uppföljning

RCC i samverkan



RCC i samverkan

• RCC-cheferna träffas med samordnare var 3:e vecka

• Nationella arbetsgrupper , t.ex.
- screening (cervixcancer, mammografi)
- läkemedel 
- tarmcancerscreening, studiestart hösten 2013

• Kvalitetsregister: ny konstruktörsorganisation, IT-utveckling på 
INCA, integrering strålbehandlingsdata m.m.

• Regimbibliotek för cytostatika 

• Flera SKL-projekt inom cancerstrategin avrapporterades 31 
januari, se www.skl.se



Nationellt: Slutrapporter ”Ännu bättre 
cancervård”

1.Försöksverksamheter

2.Telefonrådgivningstjänst

3.Minskad tobaksrökning

4.Tidig upptäckt

5.Internationella jämförelser

6. Patientrapporterade mått

7. Nomenklatur cytostatika

8. Kontaktsjuksköterskor

9. Införande av nya läkemedel

10. Individuell vårdplan

43

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/cancervard/
slutrapportering-2013/delrapporter-2013



KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

C. RCC:s organisation

Regional utvecklingsplan 
för cancervården
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Regional utvecklingsplan för cancervården

Vad behöver vi mest tydligt förbättra?

Instruktion till processledarna:

• Kartlägg nuläge - identifiera viktiga förbättrings-
områden 

• Sätt 4-7 målnivåer, motivera

• Patientmedverkan



Regionala öppna 
jämförelser –
RÖJ-rapporter
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Målnivå

Förbättrad patologiundersökning: För 
>95 % av patienterna ska ≥12 lymf-
körtlar i operationspreparat under-
sökas efter op för tjocktarmscancer. 
För >90 % av patienterna ska ≥12 
lymfkörtlar undersökas i operations-
preparat efter op för ändtarmscancer.

MDK ska genomföras före och efter 
op. Rektal: >90 % preop och > 90 % 
postop. Kolon: >75 % preop och > 90 
% postop. 

Nuläge

10-60 % inom 
regionen

Rektal: 80 % pre-
op, 64 % postop. 
Kolon: 28 % pre-
op, 44/41 % post-
op. (elektiv/akut)

Tidpunkt 
för mål-
uppfyllelse

2013

2013

Upp-
följning

KR

KR

Diagnosspecifika målnivåer, exempel CRC
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Målnivå

Alla patienter ska ha tillgång till 
kontaktsjuksköterska

Organisera regional videounder-
stödd MDK

Nuläge

Varierande 
tillgång

Saknas

Tidpunkt för 
måluppfyllelse

2015

2015

Upp-
följning

Läggs 
till i KR

Egen

Diagnosspecifika målnivåer, exempel 
ovarialcancer



Regional utvecklingsplan – process RCC Norr

2013

Underlag:

Rapporter 
process-
ledare, 
målnivåer

Rapport 
nationella 
patologi-
utredn.

m.m.

april sep

31/5 Info 
bered-
ningsgrupp

11/6 Syn-
punkter 
cancerråd

25/6 Syn-
punkter 
styrgrupp

5/9 God-
kännande 
styrgrupp

26/9 God-
kännande 
för utskick, 
förbunds-
direktionen

Fast-
ställande, 
förbunds-
direktionen

Remiss 
lands-
tingen

Handlingsplaner för 
att nå planens mål 
utarbetas i respektive 
landsting

Plan 
skrivs



Mall för handlingsplaner – för varje
område beskriva

Landstingets nuläge

Landstingets mål

Tidsplan

Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.)

Aktiviteter

Ansvarig för - genomförande

- medicinskt

- rapportering



Regional utvecklingsplan 2013-15, 
övergripande prioriterade områden

• Förstärka patologin

• Multidisciplinära konferenser (MDK)

• Kontaktsjuksköterskor

• God inrapportering i kvalitetsregister

• Förstärka den palliativa vården, breddutbildning

• Onkologisk specialistkompetens i hela regionen

• Tidig upptäckt – screening, tidig diagnos i akut- och primärvård



Multidisciplinär konferens

Konsensus i landet att det optimerar omhändertagandet.

Finns för ganska många men inte alla diagnoser – jämlik vård?

Rätt diagnostik och behandlingsbeslut, kostar en del resurser men 
felaktiga beslut om operationer och behandlingar kostar mycket.
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Kontaktsjuksköterska 

Minskar ledtider

Gott psykosocialt omhändertagande, ökad trygghet

Möjlighet till ökad egenvård

Minskar arbetsbördan för läkare

Minskad risk för att ”tappa bort” patienter i vårdprocessen

Finns för vissa diagnoser men ännu inte för alla

Viktigt med ett tydligt uppdrag
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KRITERIER FÖR REGIONALA CANCERCENTRUM

C. RCC:s organisation

Nivåstrukturering

• Vem ska göra vad och var ska det 
göras?

• För patientens skull

• Definierade aktiviteter i en 
vårdprocess

• Både centralisering och 
decentralisering

• Regionalt och nationellt



Nivåstrukturering nationellt

• Utarbeta modell 

• Just nu utreds 
- peniscancer
- vissa buktumörer 
- cancer i matstrupen



Nivåstrukturering norra regionen

5-årsperspektiv

Instruktion till processledarna/tumöransvariga:

• Kartlägg behov av koncentrering/decentralisering av någon del 
av den totala vårdkedjan 

• Strukturella helhetskonsekvenser?

• Ekonomiska konsekvenser?

• Behov av investeringar, utbildning?

• Teamperspektiv



Nivåstrukturering – process RCC Norr

2013

14/3 
Semina-
rium för 
profes-
sionen

april sep

Beslut 
FD

Uppdrag 
process-
ledare/tumör-
ansvariga:

Regional
diskussion och
konsekvens-
beskrivning 
(enligt mall)

Kartläggning 
av kirurgi samt 
cytostatika-
administration i 
regionen

Förslag till nivå-
strukturerings-
plan

↓
Cancerrådet 

Remiss

↓
Styrgruppen

Rapport

remiss



Rollfördelning vårdprofessionen –
patient/närstående?

Vårdprofessionen

• Medicinsk kunskap

• Kunskap om vårdens
organisation och möjligheter

Patient/närstående

• Kunskap om individen –
hela människan

• Egenvård
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Vi behöver känna människan, inte bara 
sjukdomen, för att kunna ge bästa möjliga 

behandling.
Hippokrates



Diskussion

Hur delaktig vill jag vara som patient och närstående? 

Vad vill jag vara med och påverka?
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Kontakt

Palliativ
vård

Upp-
följning

Tilläggs-
behand-

ling

Primär
behand-

ling
Plan

Utred-
ning

Till-
räckligt

?
Frisk ?

Slut

Patientens väg genom 
vårdkedjan

Diagnosbesked
Behandling
Uppföljning
Rehabiliteringsplan



Diskussion

Hur kan patienter/närstående och vården samarbeta kring 
bemötandefrågor?

https://www.youtube.com/watch?v=cDDWvj_q-o8
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Diskussion

Hur kan vi arbeta för att minska fördomar om cancer?
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Utbildningsdag 2 - förslag

• Kort repetition av dag 1 på förmiddagen (för dem som inte kunde 
delta dag 1 eller som vill ha en repetition)

• Information om några diagnoser och arbetet inom patient-
processerna för dessa områden (ca 4 diagnoser) 

• Information kring kontaktsjuksköterskans arbete

• Utvärdering

• Via video

• Första halvan av oktober

66



RCC Norr

Samordnar

Stödjer

Följer upp

Driver på

Dialog

Vision: ”Likvärdig och tillänglig cancervård i hela Norrland med 
spets och bredd”
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Hur får vi verkstad?

• Tydliga 
gemensamma mål

• Följa upp målen

• Vägen dit måste få 
vara olika

• Vi tjänar på att göra 
det tillsammans
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Är vi på rätt väg?

“This is not the end. It is not even the beginning of 
the end. But it is, perhaps, the end of the 
beginning.”

Sir Winston Churchill @ Lord Mayor's Luncheon, 
Mansion House following the victory at El Alameinin North Africa
London, 10 November 1942.



Vad händer nationellt och regionalt?

Gå in på www.cancercentrum.se när ni vill uppdatera er

www.rccnorr.se eller www.cancercentrum.se/norr till oss
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