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▪ Utredningen om RCCs placering klar

▪ 3 förslag presenteras

– Omfattande utmaningar/risker

▪ Inget beslut av Hälso-och 

sjukvårdsdirektören under våren pga

Corona

▪ Temporär lösning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Ny organisation från 1 april 2020

HD

Utbildning
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och IT
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beredskap

Styrning och 
stöd

Smittskydd
Stockholm

Planeringschef
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•Kunskapsstyrning 
och –stöd

•Vårdanalys och 

statistik

•Läkemedelsenhet

•Strama Stockholm

•Vårdhygien
Stockholm

•Hälsoutveckling

•Medicinsk 
fortbildning

•Kunskapstjänster 
läkemedel

•QRC

•RCC

•Införande och

förvaltning

•Medicinsk IT

•Strategisk

digitalisering

•Strategisk

informations-
hantering

•Verksamhets-

planering och

uppföljning

•Beställarens 
systemstöd

•Katastrofmedicinsk 
beredskap

•Kvalitet och 

patientsäkerhet

•Styrning och 
ekonomi

•Controllerenhet
för NSV

•Controllerenhet 
för SV

•Kansli 

•Utredning och 
beställarstöd

•Kommunikation

•Redaktion 1177 
och vårdgivarguiden

•Smittskydd 2

•Smittskydd 3
•Allmänmedicin 

•Barn, kvinnor, 
unga, asyl

•Psykiatri

•Rehabilitering, 
habilitering, 
hjälpmedel

•Enskilda
vårdgivare och
medicinsk 
service

•Samverkan
och stöd

•Planeringsenhet

•Sjukhus LOU-avtal

•Geriatrik, ASIH, 

SPSV och 

prehospital vård

•Vårdval

•Tandvård

•Individuella 
vårdärenden



Omorganisationen

Den tidigare bilden som presenterades Nuvarande organisation



Utmaningar

• Tre förslag i utredningen
• Som nu, tillhöra avdelning inom HSF

• Karolinska

• SLSO

• Otydligheter med temporär lösning
• Mandat

• Ledarskap

• Beslutsvägar

• Kompetens kring cancer i HSFs ledning

• Nationella uppdrag
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Jämlik hälsa 

och

cancervård

S T Ö D  T I L L  D R A B B A D E

F Ö R E B Y G G A

B E H A N D L A U P P T Ä C K A



Cancer och Covid-19, patientperspektivet

• Cancer är en av de allvarliga bakomliggande sjukdomarna som ökar risken för 

att covid-19 blir ett livshotande problem

• Stor skillnad i risk beroende på cancerdiagnos och behandling 

• Ökad risk för komplikationer vid covid-19 om lungorna eller immunsystemet 

påverkas av behandlingen eller sjukdomen i sig 

• Patienter med dåligt allmäntillstånd av en cancersjukdom har ökad risk att bli 

svårt sjuk, oavsett sjukdomsutbredning och behandling

• Om en patient insjuknar i covid-19 så kan man inte ge planerad 

cancerbehandling

• Avbrott i behandling och neddragen vårdverksamhet stort hot mot lyckade 

behandlingsresultat

• Anpassningar är gjorda för att minimera effekterna

• Cancervården måste prioriteras nu och när pandemin avtar!



Vad görs för att hantera situationen?



Anpassningar inom cancervården

• Samlad information på 
www.cancercentrum.se

• Nationell och regionala 
dokument

• Framtagna av RCCs regionala 
processledare för respektive 
diagnosgrupp

• Samråd mellan vårdgivarna och 
RCC

http://www.cancercentrum.se/


Anpassningar inom cancervården,
samlad information
• Tillfälliga avvikelser i behandlingsrekommendationer

• Screening

• Råd och stöd till patienter och närstående

• Frågor och svar

• Webinarier för medarbetare, patienter, närstående

• Nästa 21/4 kring de svåra samtalen

www.cancercentrum.se

http://www.cancercentrum.se/


Regionalt arbete

• Ca 15 + 15 av RCCs medarbetare arbetar ute i vården (ledningsfunktion, chefer, 
sjuksköterskor, läkare, administratörer)

• Ca 25 hälsoinformatörer sprider kunskap om Corona pandemin i utsatta områden

• Förstärkt verksamhet Cancerrådgivningen, 35 % ökning av samtal
• Ökade öppettider
• Möjlighet till individanpassat stöd 
• Samverkan med vårdgivarna
• Närstående

• Screening stoppad 23/3
• Planering pågår för att försöka starta mammografi i begränsad omfattning (inget beslut ännu)
• Fler självtester gynekologisk screening samt tjock-och ändtarmsscreening planeras

• Fler digitala möten i vården

• Bra samverkan 

• Veckovisa nationella möten

• Täta nyhetsbrev



Hälsoinformatörerna arbetar nu med kunskapsspridning om 
coronapandemin och smittspridning

• Järva, Södertälje, Botkyrka, Skärholmen, Rågsved, etc

• Dagligt fältarbete

• Stort behov av information och dialog på olika språk



Regionalt arbete

• SVF
• Förhållandevis bra siffror för mars månad

• Uppföljning avseende tillgänglighet och andra effekter (läkare, sjuksköterska 
och statistiker)

• Rehabilitering

• Upprätthålla så mycket service som det går!

• Omvärldsbevakning
• Webinarier Italien, USA etc.

• Nätverk som utbyter erfarenheter



Nyhetsbrev, exempel från 17 april



Orosmoln

• Att kunna få igång neddragna delar 
av hälso-och sjukvården snabbt och 
effektivt
• Risk för försämrade 

behandlingsresultat och 
omhändertagande

• Utvecklingsarbetet
• Projekt
• Kvalitetsregister
• Kliniska prövningar
• Övrig forskning

• Medarbetarna



Viktigt budskap!

• Många med symtom som kan vara 
cancer samt de som behandlas/har 
behandlats för cancer söker vård i 
mindre utsträckning

• Samma bild ses i andra länder och för 
andra sjukdomar

• VIKTIGT att vi alla förmedlar att man 
skall söka vård som vanligt! 

• Cancerrådgivningen, 1177 och 
primärvården informerad

• Sprid gärna i era föreningar och nätverk


