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INLEDNING 

Cancervårdens målnivåer är i sydöstra sjukvårdregionen formulerade som löften till 
patienter/medborgare. Flera löften är inte uppdelade för olika cancerdiagnoser utan kan ses som 
gemensamma mål för all cancervård.  

Den här redovisningen presenterar diagnosgemensamma resultat för samtliga löften. För att 
dessutom få en samlad värdemätare över regionens cancervårdsresultat utifrån löfte 1 och 2 har fem 
cancerdiagnoser, som motsvarar c:a 50 % av alla cancerfall, tagits med i redovisningen. Dessa 
diagnoser redovisas utifrån tidsperioder och uppdelat på patientens hemlän. Väntetiden till 
behandlingsstart och förekomst av multidisciplinär konferens (MDK) har särskilt belysts här. Mer 
diagnosspecifika och fördjupade analyser för löfte 1-2, finns att ta del av i de diagnosspecifika 
resultatredovisningarna för april 2014. 

Detta är den fjärde sammanställningen i syfte att belysa cancervårdens aktuella måluppfyllelse och 
resultat. Presentationen har tagits fram i ett samarbete mellan Regionalt cancercentrums kansli, 
regionala processledare och processcoacher. RCC sydöst kommer fortlöpande (var 3-4 månad), och 
på ett snarlikt sätt, redovisa aktuella resultat och ger därmed en bild av cancervårdens utveckling 
över tid. 

       

 

VI VILL GÄRNA VETA VAD DU TYCKER 

Inom Regionalt cancercentrum sydöst arbetar vi kontinuerligt med att 
utveckla redovisningen av relevanta kvalitetsindikatorer, exempelvis 
aktuella väntetider inom cancervården, i vår region. Resultatredovisningen 
är en del i det arbetet.  

Tanken med Resultatredovisningen är att den ska vara ett användbart 
verktyg för dig som vill vara med och utveckla framtidens 
cancervård.  Därför vill vi gärna veta vad du tycker om den.  

Får du reda på det du behöver? Presenteras data på ett användbart sätt?  

Till webbenkät för att 
skicka in synpunkter 

http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Register/Rapporter/Resultatredovisning/Diagnosgemensam-resultatredovisning/Vi-vill-garna-veta-vad-du-tycker/
http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Register/Rapporter/Resultatredovisning/Diagnosgemensam-resultatredovisning/Vi-vill-garna-veta-vad-du-tycker/
http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Register/Rapporter/Resultatredovisning/Diagnosgemensam-resultatredovisning/Vi-vill-garna-veta-vad-du-tycker/
http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Register/Rapporter/Resultatredovisning/Diagnosgemensam-resultatredovisning/Vi-vill-garna-veta-vad-du-tycker/�
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LÖFTE 1  
Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra 
veckor 

Figur 1. Tid till behandling för Sydöstra regionen, alla diagnoser 
 

Sedan början av 2012 har det sammantaget skett en reduktion av väntetiderna. Andelen patienter som 
fått vänta mer än 3 månader på behandlingsstart har nästan halverats. Uppdelat på län har Jönköping 
en större andel med behandlingsstart inom 4 veckor, Figur 2. De olika cancerdiagnoserna har olika 
långt kvar för att uppfylla löfte 1, Figur 3. Prostatacancerväntetiderna utmärker sig tydligt negativt 
för alla tre landsting. De andra diagnosområdenas väntetider börjar mestadels bli kortare för varje 
kvartal. 
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Figur 2. Tid till behandling för alla diagnoser, delad på patientens hemlän 
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Figur 3. Tid till behandling för Sydöstra regionen, delad på diagnos 
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Figur 4. Tid till behandling för Östergötlands län (patientens hemlän), delad på diagnos 
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Figur 5. Tid till behandling för Jönköpings län (patientens hemlän), delad på diagnos 
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Figur 6. Tid till behandling för Kalmar län (patientens hemlän), delad på diagnos 
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LÖFTE 2  
Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling 
enligt Best practice  

 
Figur 7. Multidisciplinär konferens för Sydöstra regionen, alla diagnoser 
 

Drygt 80 % av den observerade patientpopulationen får sina fall diskuterade på multidisciplinär 
konferens (MDK), som tolkas som en viktig kvalitetsvariabel för ”best practice”. De tre länen har 
utjämnat tidigare skillnader i andelen MDK-handlagda patienter, Figur 8. Fortfarande är MDK-
rutinen inte tillräckligt etablerad för högriskgruppen av prostatacancer, särskilt i Östergötland och i 
Kalmar län. Även inom lungcancervården finns det stora geografiska skillnader och 
förbättringspotentialer. 
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Figur 8. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, delad på patientens hemlän 
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Figur 9. Multidisciplinär konferens för Sydöstra regionen, delad på diagnos 
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Figur 10. Multidisciplinär konferens för Östergötlands län (patientens hemlän), delad på diagnos 
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Figur 11. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), delad på diagnos 
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Figur 12. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), delad på diagnos 
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Cancerrehabilitering 
 

Rehabilitering vid cancersjukdom bedrivs utifrån en helhetssyn på människan, med syftet att 
förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom 
och dess behandling.  Rehabiliteringen ska utgå från patientens behov, är aktuell under hela 
vårdprocessen och ska ge stöd och förutsättningar till patient och närstående att leva ett så bra liv 
som möjligt.  

Regionalt arbete 

Den regionala arbetsgruppen för 
cancerrehabilitering har till uppgift att 
uppmärksamma och öka förståelsen för 
innebörden av begreppet cancerrehabilitering, 
samt dess betydelse i vården. Gruppens 
representeras av deltagare från Jönköping-, 
Kalmar- och Östergötlands län och består av 
olika professioner såsom arbetsterapeut, dietist, 
kurator, logoped, patientföreträdare, 
rehabiliteringssamordnare, lokal och regional 
projekt- och processledare inom 
cancerrehabilitering, sjuksköterska och 
sjukgymnast. Deltagarna arbetar inom de flesta 
cancervårdande specialiteterna. 

Förslag till utbildningsmaterial 

Arbetsgruppen har tagit fram förslag på informations- och utbildningsmaterial rörande rehabilitering 
vid cancersjukdom. Materialet är avsett att användas vid informationsträffar ute i verksamheterna. 
Frågor som nu lyfts är vad begreppet cancerrehabilitering står för och innebörden av att alla 
cancervårdare har ett rehabiliteringsansvar. 

Nationellt vårdprogram 

Exempel på genomförda aktiviteter är nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor, deltagande i 
kontaktsjuksköterskeutbildning, möten med kliniker/chefer inom Landstinget i Östergötland, 
processledare inom cancer, RCC:s patientråd och med enskilda patientföreningar.  

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering beräknas bli fastställt av RCC samverkan 
juni 2014. Arbetsgruppen kommer att påbörja implementeringsarbetet hösten 2014. 
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LÖFTE 3   
Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga 
genom hela vårdkedjan 

Kontaktsjuksköterska 

Under 2014 fortsätter arbetet med att uppfylla den nationella cancerstrategins intentioner - att öka 
patientinflytandet genom att utveckla funktionen kontaktsjuksköterska. Det är också ett led i att möta 
ett av sydöstra sjukvårdsregionens löften till regionens invånare att ”Alla cancerpatienter ska vara 
välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan”.  

En gemensam beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter har tagits fram nationellt: 

 

För att nå målen kommer regionens nuvarande nätverk av kontaktsjuksköterskor fortsätta att träffas 
och i samråd med cheferna ska tydliga uppdrag utformas. I april 2014 har man identifierat 259 
sjuksköterskor i regionen som fått denna roll, som helt eller delvis uppfyller de kriterier som 
fastslagits av SKL. 

Min vårdplan  

Min vårdplan är nu IT-baserad och kontaktsjuksköterskan fyller i den direkt i Cosmic tillsammans 
med patienten som sedan får den utskriven för att ta med sig hem. En egen vårdplan ökar 
möjligheterna till delaktighet och självbestämmande för patienten. Dessutom med hjälp av 
vårdplanen ska kontaktsjuksköterskan tidigt fånga upp behovet av rehabilitering i cancervården.  

Det är flera vårdenheter som har börjat lämna ut vårdplanen till patienterna. Dessutom har 
kontaktsjuksköterskorna möjlighet att fylla i en utvärdering av Min vårdplan, för vidare användning 
och utveckling.  

  

Kontaktsjuksköterskan 

• är tydligt namngiven för patienten 
• har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig 
• informerar om kommande steg 
• förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 
• ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion 
• vägleder till psykosocialt stöd vid behov 
• säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård 
• bevakar aktivt ledtider  

 

Kontaktsjuksköterskan har dessutom 

• ett tydligt skriftligt uppdrag 
• kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess 
• ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra) 
• ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska 
• uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten 
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Högskoleutbildning  

En högskoleutbildning för kontaktsjuksköterskor i cancervård har tagits fram i samarbete med 
Linköpings universitet, Kontaktsjuksköterska i Cancervård, avancerad nivå, 7,5 hp. Syftet är att 
ytterligare utveckla och stärka funktionen kontaktsjuksköterska i sydöstra regionen. Nästa 
kursomgång startar vecka 38 och pågår till och med vecka 48, år 2014. 

Arbetets mål 

Arbetets mål är att alla cancerpatienter ska få ett förbättrat multiprofessionellt omhändertagande och 
psykosocialt stöd. Kontaktsjuksköterskorna är då en viktig länk.  

En första ansats för att nå målen är att alla cancerpatienter vid diagnosbeskedet får ett visitkort med 
dessa uppgifter: 

• namn och telefonnummer till sin kontaktsjuksköterska (röstbrevlåda) 
• webbadress till e-tjänsten Mina vårdkontakter 
• webbadress till 1177.se/cancer 
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LÖFTE 4 
Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ 
vård oavsett bostadsort. 

I vår region avlider årligen 10 000 människor, en av fyra i cancer. Flertalet av dessa har behov av 
palliativa insatser under kortare eller längre perioder, oavsett var vården sker. Svenska 
Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen 
som avlidit fått del av den palliativa vårdens innehåll, till exempel avseende brytpunktsamtal, 
smärtskattning, munhälsobedömning och vid behovs- ordination för viktiga symtom som smärta och 
ångest. 

Nedanstående diagram visar hur täckningsgraden (i registret registrerade avlidna/totalt antal avlidna) 
i registret utvecklats i vår region. Om täckningsgraden är > 70 % i ett geografiskt område, en 
vårdform, en ålders- eller diagnosgrupp finns förutsättning att använda data i t.ex. öppna jämförelser. 

 

Graden av måluppfyllelse 
I den nationella cancerstrategin framkom att många cancerpatienter inte får sina behov uppfyllda i 
livets slutskede. De lokala och regionala skillnaderna är påtagliga både avseende organisatoriska 
lösningar, innehåll och kvalitet på given vård. I Svenska palliativregistret anges målnivåer för ett 
antal indikatorer t.ex. brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsobedömning, förekomst av trycksår, 
information till närstående, efterlevandesamtal, närvaro och önskemål om vårdplats.  

Nästa diagram visar med data från registret graden av måluppfyllelse (resultat/mål) 2011 med 
utgångspunkt i den avlidne cancerpatientens folkbokföringsort, oavsett var vården i livets slutskede 
skedde. Utgångsläget visade således även i vår region på stora variationer avseende hur vi möter 
dessa behov. 
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Utgångsläge 2011 

  

Nedanstående diagram visar med data från registret graden av måluppfyllelse (resultat/mål) under 
helår 2013, med utgångspunkt i den avlidne cancerpatientens folkbokföringsort, oavsett var vården i 
livets slutskede skedde. Variationerna har minskat jämfört med 2011. Nästan hela regionen når nu en 
måluppfyllelse  >60%. 
 

Nuläge 2013

  

   Mål 
   Resultat 

   Mål 
   Resultat 
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LÖFTE 5  
Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 
välfungerande screeningprogram 
Hälsofrämjande insatser 

I Sydöstra sjukvårdsregionen är målet att all verksamhet ska leda 
till att förbättra alla människors hälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet, 
socioekonomisk status och geografi. Målet för det regionala 
folkhälsoprogrammet går under parollen  
”Hälsa hela livet”, se citat: 

Regionledningens och RCCs femte löfte handlar om att 
hälsofrämjande insatser ska erbjudas ALLA. Enligt 
världshälsoorganisationen (WHO) kan upp till 30 procent av all 
cancer förebyggas genom livsstilsförändringar, vilket är en av 
utgångspunkterna i Nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 
2009:11). Den betonar vikten av att insatser riktas mot ”ALLA” genom att fastslå att det är särskilt 
viktigt att befolkningsinriktade preventionsstrategier. Dessutom att allmänna hälsofrämjande åtgärder 
är riktade till hela befolkningen samtidigt som det finns strategier som specifikt riktar sig mot 
grupper med högre risk att utveckla sjukdom. Därtill ska såväl regionala skillnader som skillnader 
mellan olika befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnad minska. Cancerstrategin har fokus på 
både primär- och sekundärprevention, där det primärpreventiva arbetet lyfts särskilt och betonas som 
den mest effektiva och långsiktiga strategin för att minska cancerbördan. 

RCC sydöst avser nu att ta ett samlat grepp över 
det cancerpreventiva arbetet och inrättar därför 
rollen som verksamhetsutvecklare för 
cancerprevention. Motsvarande resurs finns vid 
flera av landets RCC. Denna resurs ska utforma, 
genomföra och följa upp en långsiktig plan för 
sydöstra regionens arbete kring förebyggande 
insatser och tidig upptäckt av cancer. Arbetet ska 
ha sin utgångspunkt i redan pågående 
folkhälsoarbete i regionen, och utvecklas i stark 
regional samverkan mellan ingående landsting, 
kommuner, akademi och idéburna organisationer. 
Arbetet ska ske i nära samverkan med övriga 
RCC genom deltagande i den nationella 
arbetsgruppen för prevention samt med berörda 
myndigheter och intresseorganisationer. 

  

”För att förbättra hälsan i 
befolkningen, förebygga ohälsa 
och sjukdomar hos människor 

och undanröja faror för den 
fysiska och psykiska hälsan i 

sydöstra sjukvårdsregionen ska 
hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser 
ske genom samarbete inom och 
mellan landstingen samt med 

kommuner och andra aktörer.” 

Hälsofrämjande genom hela kedjan från det regionala 
folkhälsoprogrammet ”Hälsa hela livet” 
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Bröstcancerscreening  
 

Anslag är beviljat för att starta ett kvalitetsregister för bröstcancerscreening. En nationell arbetsgrupp 
har tagit fram kvalitetsindikatorer för en välfungerande bröstcancerscreening. Indikatorerna omfattar 
både mått på deltagandefrekvens (andel kvinnor som kommer till undersökning av de som 
landstingen kallar till screening), intervall mellan kallelse till screening samt medicinska indikatorer 
för mätning av effektivitet och patientnytta.  

Fram till att kvalitetsregistret är klart är det endast deltagandefrekvens som kan mätas i regionen. De 
här presenterade mätetalen har tagits fram mer eller mindre manuellt på varje mammografienhet och 
är inte validerade, men indikerar att den nationella målnivån > 80 % klaras i huvudsak. Den visade 
skillnaden i deltagandefrekvensen kan ha tidigare kända orsaker såsom olikheter i 
befolkningsstruktur (storstad/glesbygd) och förekomst av påminnelsefunktion. Det framtida 
kvalitetsregistret kommer markant att underlätta inrapportering och uppföljning av 
bröstcancerscreeningen. 

Avgift för screening är borttagen i Östergötlands län sedan den 1april 2014. Erfarenheter från 
Stockholms län har visat att deltagande i bröstcancerscreening ökade när avgiften togs bort.  

Deltagande i bröstcancer screeningen januari-mars 2014 i regionen 
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Cervixcancerprevention 

Den regionala referensgruppen för cervixcancerprevention arbetar utifrån ett måldokument för 
2013/2014.  

Pågående och avslutade aktiviteter: 

• Skapat en årssnurra för den regionala referensgruppens arbete.  
 

• Genomfört en processkartläggning av hela vårdkedjan i de tre länen. 
 

• Implementering av det nya Nationella Kvalitetsregistret pågår (f.d. Cytburken). Jönköpings 
län kommer under våren att ha detta på plats. För Kalmar och Östergötlands län är planerna 
att vara igång under hösten 2014. Förseningen för dessa län beror på logistiska problem i 
överföring av lagrade data från patologklinikerna till registret och Tieto AB. 
 

• Ett regionalt vårdprogram för cervixcancerprevention är nu framtaget och godkänt av RMPG 
Kvinnosjukvård. Implementering sker under våren 2014 i regionen. 

 
 

Att underlätta kvinnornas deltagande i screening är avgörande och en viktig fråga om jämställd vård i 
det syftet har avgiften för cervixscreening (cellprov) tagits bort i Östergötlands län sedan den 1april 
2014. 
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LÖFTE 6  
Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära 
forskning inom cancerområdet 

På varje Regionalt cancercentrum i Sverige finns en forskningssamordnare, tillsammans bildar de en 
nationell grupp med specifika mål som de gemensamt strävar mot att uppfylla. 

Ambitionen är att alla regioner ska samordnas i viktiga strukturella frågor. Målen för gruppen är att 
inventera patienternas syn på medverkan i kliniska studier, inventering och dokumentering av 
upplevda problem och hinder bland kliniska cancerforskare samt föreslå åtgärder. Ett långsiktigt 
huvudmål för den nationella gruppen är att bygga upp en heltäckande databas över aktuella kliniska 
cancerstudier. Genom att göra registret enkelt åtkomligt för sjukvård, patienter och allmänhet 
underlättas bland annat information om pågående studier samt rekrytering av patienter. Att skapa ett 
nationellt register tar tid, RCC Norr arbetar med ett pilotförsök med mål att kunna implementera 
detta i resten av landet. Innan arbetet med ett nationellt register är klart gör RCC sydöst ett regionalt 
register över aktuella kliniska studier. Registret skall uppdateras kontinuerligt och finnas tillgängligt 
för vårdgivare och vårdtagare. På det sättet kan verksamma kliniker i regionen överskådligt se vilka 
prövningar som kan vara aktuella för patienter även om studien inte bedrivs på det egna sjukhuset. 
Information rörande detta finns sammanställt och kommer inom kort sjösättas i regionen.  

Regionen har nu ett forskningsråd med representanter från akademi och alla landsting. Frågor rådet 
arbetar med är bl.a. hur klinisk forskning och innovation i regionen skall förstärkas. 
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Rapporten är utgiven av regionalt cancercentrum sydöst 2014-04-28. 

http://www.cancercentrum.se/sydost/
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