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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 är att Resultatredovisningen 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? Har du förbättringsförslag? 

Maila in dina svar till oss: 

Srinivas Uppugunduri 

verksamhetschef 

srinivas.uppugunduri@regionostergotland.se 

Linda Carlén-Hallström 

kommunikatör, webbredaktör 

linda.carlen.hallstrom@regionostergotland.se 

Rasmus Mikiver 
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rasmus.mikiver@regionostergotland.se 
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INLEDNING 

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser 
cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. Målnivåer för sydöstra 
sjukvårdregionen formulerades 2011 av regionledningen som sex löften till patienter och medborgare.  

Alla cancerpatienter i vår region ska: 

1. Få behandling inom fyra veckor (om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 
2. Erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice 
3. Vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan 
4. Få lika god palliativ vård oavsett bostadsort 
5. Erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram 
6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet 

För att kunna få en uppdaterad och samlad värdemätare över regionens cancervårdsresultat utifrån löfte 
1 och 2 har stora cancergrupper, som motsvarar cirka hälften av alla nya cancerfall, tagits med i 
redovisningen.  

Diagnoserna är: 

 Bröstcancer 

 Huvud-halscancer  

 Lungcancer 

 Kolorektalcancer (ej akuta) 

 Prostatacancer (medel- eller högrisk) 

Resultaten av de specifika cancergrupperna redovisas utifrån olika tidsperioder och är uppdelade på 
patientens hemlän.  

Diagnosspecifika resultatredovisningar med kommentarer från respektive processledare är nu också 
tillgängliga. Samtliga av dessa rapporter tas fram och publiceras av RCC Sydöst två gånger per år, i 
mitten på maj samt i mitten på november.  
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SAMMANFATTNING AV LÖFTEN 

Standardiserade vårdförlopp: En redovisning av resultaten av standardiserade vårdförlopp finns nu på 
cancercentrum.se. https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/ 

Regionalt cancercentrum sydöst har även tagit fram en regional SVF-rapport som du hittar här: 
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/ 
 

Löfte 1 

Det är glädjande att notera att andelen patienter som får behandling inom 4 veckor har ökat något de 
senaste kvartalen. Det är fortsatt i Östergötlands län som lägst andel patienter får behandling inom 4 
veckor. Samtidigt är det i Östergötland som störst förbättringar skett under 2016-2017. I Jönköping och 
Kalmar län har andelen som får behandling inom 8 veckor ökat och ligger nu över 75 %.  De olika 
cancerdiagnoserna har olika långt kvar för att uppfylla löfte 1. Kolorektal- och bröstcancer är de 
diagnosgrupper som har störst andel patienter med behandlingsstart inom 4 veckor. För lung- och 
prostatacancer syns små förbättringar, samtidigt som det kan bero på svag inrapportering under den 
senaste perioden. För huvud- och halscancer ligger andelarna på samma nivå som i början av 2016. Stora 
utmaningar kvarstår för hela sydöstra sjukvårdsregionen när det gäller löfte 1, men sammantaget syns det 
en tendens till ökande andel som får behandling inom 4 veckor. 
 

Löfte 2 

Sydöstra sjukvårdsregionen har hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK). 
Vi ser en stadig förbättring för denna indikator i alla tre län om man följer utvecklingen sedan vi började 
mäta 2012 fram till 2017. Rutinen är väletablerad för bröstcancer, kolorektalcancer och huvud- och 
halscancer.  Störst förbättringar har skett för prostatacancer och för lungcancer syns en minskning under 
senaste perioden. Samtidigt är det för sistnämnda två diagnosgrupper som det finns mest utrymme för 
förbättringar. 
 

Löfte 3 

Processledarna för cancerrehabilitering i sydöstra sjukvårdsregionen har fortsatt med de klinikdialoger 
som påbörjades hösten 2017 och bland annat diskuterat hur behov av cancerrehabilitering inventeras 
och hur Min vårdplan används. Ett förslag på tillämpningsdokument för stöd i införande av 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering har tagits fram. En digital Min vårdplan cancer i Stöd och 
behandling på 1177 är under uppbyggnad. Implementering kommer att ske i flertalet landsting i landet 
under 2018, med beräknad driftstart i början av hösten. 

En utbildningsdag om bäckencancer och dess biverkningar har genomförts för primärvården i 
Östergötland. Planen är att även genomföra liknade utbildningar för primärvården i Jönköpings och 
Kalmar län. Den 25 oktober 2018 arrangeras Temadag cancerrehabilitering som denna gång har fokus på 
bland annat kontaktsjuksköterskans rolls och fysisk aktivitet. 

Patient- och närståendeföreträdare har tidigare fungerat som referensgrupp för utvecklingen av en digital 
”Min Vårdplan” och detta arbete har återupptagits under våren. En webbutbildning för patient- och 
närståendeföreträdare är under utveckling för att ytterligare stärka företrädarna i sitt uppdrag. 

Sedan 2016 har en PREM-enkät (Patient Reported Experience Measures) använts i uppföljningen av 
standardiserade vårdförlopp. Ett oförutsett byte av enkätleverantör ledde dock under hösten till ett 
tillfälligt uppehåll i utskicken. Enkäter kunde på nytt börja skickas ut i januari och gick då retroaktivt ut 
till de patienter som skulle ha fått enkäter under hösten. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/resultat-och-statistik/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/
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Hjärtats hus i Jönköping och Hjärtats rum i Linköping är nu etablerade mötesplatser för patienter med 
cancer och deras närstående. Mötesplats Hjärtat, har prövats som pilotstudie i Kalmar i landstingets regi, 
men har ännu inte utvärderats avseende nytta och driftsform. 
 

Löfte 4 

Täckningsgraden i det Svenska palliativregistret ligger nu relativt stabilt mellan 65-75% i den sydöstra 
sjukvårdsregionen. 2017 är det hela 26 kommuner som har en måluppfyllelse >70 % och av dessa är det 
10 stycken vars måluppfyllelse är >80%. Det är en väldigt positiv utveckling som skett under 2017. 
 
Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både landsting/region och 
kommun i den sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet ca 4-5 gånger/ år. Tillsammans analyseras 
kvalitetsindikatorerna och man sätter upp gemensamma mål att arbeta mot. 
 
Den årliga regionala konferensen ”Palliation sydöst” äger rum i Huskvarna den 17 oktober 2018. Temat 
är "Palliationens värdegrund; närhet, helhet, kunskap och empati." 
 

Löfte 5 

Täckningsgraden i Nationella kvalitetsregistret för cervixcancer stiger i samtliga delar av sydöstra 
sjukvårdsregionen. Det nationella målet är 85 % eller mer och i sydöstra sjukvårdsregionen ligger den på 
mellan 80-84 % för 2017. 

Vid jämförelse med tiden mellan 2002-2013 så har livmoderhalscancer ökat med 18 %. Nationella 
kvalitetsregistret tillsammans med nationella arbetsgruppen analyserar data för att försöka fastställa 
varför. RCC Sydöst har under våren tagit fram underlag till gruppen som genomför de årlig AUDIT över 
alla cervixcancerfallen 2017. Data är under bearbetning och presenteras i höst. 

Ett utbildningspaket är framtaget för att använda i utbildningsinsatser inför införandet av nya nationella 
vårdprogrammet är publicerat på cancercentrum.se. Folkhälsomyndighetens förslag om att införa HPV-
vaccination även till pojkar inom ramen för skolvaccinationsprogrammet är ute på remiss. 

Processledaren för RCC Sydöst har haft möte med representant från Nätverket mot gynekologisk cancer 
och även föreläst på deras första möte i Linköping den 17 april. Cellprovsveckan uppmärksammades 
inom Region Östergötland via information på info-PC i väntrum och filmvisning på SF-biografer. 

I sydöstra sjukvårdsregionen har vi en väl fungerande screeningverksamhet för bröstcancer där 
deltagarfrekvensen håller sig väl över 82 % i samtliga landsting/regioner. Samtliga regioner/landsting 
står inför upphandling av nya mammografisystem. Det finns en risk att screeningintervallet kan öka 
under en begränsad period (p.g.a. installation och utbildning). Ett sjukvårdsregionalt möte för 
bröstcancerscreening ägde rum den 8-9 mars 2018 i Linköping. Representanter från samtliga län 
diskuterade gemensamma riktlinjer och rutiner för screeningsverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Löfte 6 

Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare med underhåll av databasen. 
Gruppen som har jobbat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum telefonmöten. 

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier har ett inplanerat 
möte i Kalmar den 12 juni 2018. I nätverket ingår forskningssjuksköterskor från hela regionen och alla 
som jobbar med cancerstudier inom olika kliniken är inbjudna att delta. Nätverket för alla 
forskningssjuksköterskor i regionen (inte bara de som jobbar med cancerstudier) träffas också en gång 
per år, nästa gång blir den 23 maj i Alvesta. 
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Ett första möte med gruppen som kommer att jobba med PPCM (Partnership for Cancer Medicine) har 
ägt rum i Stockholm den 21 november 2017. Tanken med PPCM är att prover ska samlas in framför allt 
från redan befintliga biobanker för framtida uttag för cancerforskning. 

En ny grupp som ska utreda om man kan förenkla processen för forskare har bildats inom RCC 
(Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska cancerstudier, 
NASK). 
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LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor 

(om inte annat anges i standardiserade vårdförlopp) 

 

Figur 1. Andel inom fyra veckor för sydöstra regionen och alla diagnoser.  

För att få en generell bild av cancervårdens väntetider har fem diagnoser slagits ihop: prostata- (medel 
eller högrisk), bröst-, kolorektal- (ej akuta), lung- samt huvud- och halscancer.  Det är glädjande att se att 
från 2014 har en ökande andel patienter fått behandling inom 4 veckor. Under hösten 2015 startade den 
nationella ledtidssatsningen ”Varje dag räknas” i sydöstra sjukvårdsregionen och har inneburit nya 
rutiner och processer genom införande av standardiserade vårdförlopp (SVF). Det finns fortfarande 
stora utmaningar kvar innan vi kan uppfylla löfte 1. SVF för tjock- och ändtarmscancer (kolorektal), 
bröstcancer och lungcancer lanserades under olika delar av 2016 och vi hoppas på ytterligare förändring 
och förbättringar. Samtidigt måste man vara försiktig med tolkning av sista kvartalen på grund av 
fördröjd rapportering. 
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Figur 2. Tid till behandling för sydöstra regionen, alla diagnoser. 

Vi ser en stark förbättring av andelen patienter som får behandling inom 4 veckor, från 24 % i Q1-Q2 
2016 till 30 % i Q3-Q4 2017. Att andelen som fått vänta över 12 veckor är betydligt färre Q3-Q4 2017 
beror till stor del på att färre prostatacancerpatienter har rapporterats in andra halvan av 2017. 
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Figur 3. Tid till behandling för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Störst andel patienter som får behandling inom 4 veckor återfinns i Jönköping och Kalmar. I 
Östergötland har andelen som fått behandling inom 4 veckor ökat kraftigt det senaste året.  
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Figur 4. Tid till behandling för sydöstra regionen, uppdelad på diagnos. 

De olika cancerdiagnoserna har olika långt kvar för att uppfylla löfte 1, se figur 4. En positiv utveckling 
för bröstcancer till och med första halvåret 2017 går att se. 

För bröstcancer och kolorektalcancer är det nu över 90 respektive 80 % som får behandling inom 8 
veckor. För lungcancerpatienterna har andelen som får behandling inom 8 veckor ökat det senaste året. 
För huvud- och halscancer syns inga förbättringar. För prostatacancer är det få patienter som har 
rapporterats in andra halvåret 2017. En tendens till ökning finns för andel patienter som får behandling 
inom 12 veckor. Dock kan andelen minska efter att fler patienter rapporterats in.   
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Figur 5. Tid till behandling för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Gällande bröst- och kolorektalcancer i Östergötlands län har andelen patienter som fått behandling inom 
4 veckor ökat under 2017. När det kommer till bröstcancer har också andelen patienter som fått 
behandling inom 8 veckor ökat stadigt under hela perioden. För lungcancer har andelen som fått 
behandling inom 4 veckor ökat andra halvåret 2017.  
 
Införande av SVF för prostatacancer påbörjades under hösten 2015 och vi kan se tecken på små 
förbättringar. För huvud- och halscancer syns inga förbättringar under 2017. 
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Figur 6. Tid till behandling för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Jönköpings län har andelen patienter som får behandling inom 4 veckor ökat för kolorektalcancer.  
Bröstcancer har en negativ tendens under hela perioden. För lungcancer och huvud-och halscancer syns 
ingen positiv utveckling för patienter som får behandling inom 4 veckor. 
 
Betydligt färre prostatacancerpatienter är inrapporterade sista perioden samtidigt som andelen som fått 
behandling inom 12 veckor har ökat något. 
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Figur 7. Tid till behandling för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

För bröstcancer och lungcancer syns i Kalmar län en ökning i andel som får behandling inom 4 veckor. 
Dock har den positiva utvecklingen gått tillbaka de senaste perioderna. För kolorektalcancer och huvud-
och halscancer syns ingen förbättring. Betydligt färre prostatacancerpatienter är inrapporterade sista 
perioden samtidigt som andelen som fått behandling inom 12 veckor har ökat kraftigt.  
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LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt 

best practice 

 
Figur 8. Multidisciplinär konferens för sydöstra regionen, alla diagnoser. 

Multidisciplinär konferens (MDK) är en viktig kvalitetsvariabel för löfte 2 och har blivit en 
handläggningsprincip som praktiseras i de allra flesta cancerfall. Sammantaget över tid ser vi en stadig 
förbättring under hela perioden. 
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Figur 9. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Det är närmare 90 % av patienterna i de fem diagnosgrupperna som får sina fall diskuterade på MDK. 
Vi ser en stadig förbättring i alla tre län sedan vi började mäta. För 2017 är det Jönköpings- och 
Östergötlands län som har en fortsatt positiv utveckling.  
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Figur 10. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröstcancer och kolorektalcancer. Nära 100 % av patienterna i 
dessa två diagnosgrupper får sina fall diskuterade på MDK. För huvud-och halscancer är det en stark 
ökning det senaste halvåret. Det finns en förbättringspotential inom lungcancervården och andelen 
patienter som får sina fall diskuterade på MDK har länge legat kring 75 %, dock med en tydlig 
minskning andra halvåret 2017 som till viss del kan bero på svag inrapportering. SVF för prostatacancer 
påbörjades under hösten 2015 och förändrade rutiner har haft verkan även på MDK. Det är en stadig 
förbättring av andelen högriskpatienter inom prostatacancer som får tillgång till MDK under hela 
perioden.  
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Figur 11. Multidisciplinär konferens för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröstcancer och kolorektalcancer i Östergötland, där nära 100 
% av patienterna får tillgång till MDK. För huvud- och halscancer syns en återhämtning den senaste 
perioden. För lungcancer ligger andelen mellan 70-80 %. För prostatacancer syns tydliga förbättringar 
med en fördubbling från 2016 Q1-Q2 till 2017 Q3-Q4. 
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 Figur 12. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröstcancer och kolorektalcancer i Jönköping. Nära 100 % av 
patienterna fick sina fall diskuterade på MDK.  För huvud- och halscancer är nivån återigen uppe på 100 
%. För lungcancer har en lägre andel diskuterats på MDK under 2017 än tidigare, samtidigt är det ett lågt 
antal inrapporterade patienter under den perioden. Rutinen att ha MDK för prostatacancerpatienter har 
ökat fram till början av 2017.  
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 Figur 13. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK i Kalmar verkar vara väl etablerad för bröstcancer, kolorektalcancer och för huvud- 
och halscancer. Det är få lung- och prostatacancerpatienter inrapporterade. Samtidigt var det en klar 
minskning av patienter som fick sina fall diskuterade på MDK andra halvåret 2017.  Data sista 
tidsperioden ska dock tolkas med försiktighet på grund av svag inrapporterin
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LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom 

hela vårdkedjan 

Vårdprogram cancerrehabilitering 

Processledarna för cancerrehabilitering i sydöstra sjukvårdsregionen har fortsatt med de klinikdialoger 
som påbörjades hösten 2017. Syftet med dessa dialoger är att implementera det nationella 
vårdprogrammet och inventera cancerrehabiliteringsåtgärder inom olika områden. Vid dessa tillfällen 
diskuteras bland annat hur behov av cancerrehabilitering inventeras och hur Min vårdplan används. Vid 
klinikdialogerna medverkar rehabiliteringspersonal, kontaktsjuksköterskor, läkare och chefer i varierande 
omfattning. Även personer i sjukvårdsledande ställning har informerats. Cancerrehabilitering har tagit 
plats i budget- och flerårsplaner i länen och planering för utveckling av cancerrehabilitering pågår på 
flera håll. 

Processledargruppen har tagit fram ett förslag på tillämpningsdokument för stöd i införande av 
vårdprogrammet, framförallt där lagtexter inte ger några anvisningar om vad som ska göras. Arbetssättet 
med tillämpningsdokument drivs av den nationella vårdprogramgruppen. 

Revidering av vårdprogrammet pågår för att utmynna i en ny version 2019. 

Kontaktsjuksköterskor 

Kontaktsjuksköterskor har informerats om cancerrehabilitering på olika sätt, som samlad grupp eller i 
samband med klinikdialogerna. 

Den planerade kontaktsjuksköterskeutbildningen på den medicinska fakulteten i Linköping, blev inställd, 
på grund av för få anmälningar. 

Min vårdplan 

Min vårdplan är ett verktyg för att patienterna ska kunna vara välinformerade och delaktiga. Erfarenheter 
från klinikträffarna visar att Min vårdplan används i olika utsträckning och vanligen i anslutning till 
klinikernas interna arbete. Där det har varit möjligt att få fram statistik över användande bekräftas denna 
bild. I Min vårdplan är det möjligt att informera om och planera cancerrehabilitering, men det är inte 
obligatoriskt. Ett arbete måste därför göras för ett tydligt flöde för patienterna och för att aktiva 
överlämningar ska ske där rehabilitering ingår. 

En digital Min vårdplan cancer i Stöd och behandling på 1177 är nu under uppbyggnad och är ett led i 
detta arbete. Implementering kommer att ske i flertalet landsting i landet under 2018, med beräknad 
driftstart i början av hösten. Nationellt stöd kommer att ges genom ett samarbetsprojekt mellan RCC i 
samverkan, SKL och Inera. 

Modellen kommer i ett första skede att testas på någon/några kliniker per län i sydöstra 
sjukvårdsregionen. De kliniker som visat intresse är urologen i Linköping/Norrköping (prostatacancer), 
onkologen i Linköping (prostatacancer), onkologen i Jönköping (bröstcancer) och lungmedicinska 
kliniken i Kalmar (lungcancer). Ett informationsmöte med processledare för cancerrehabilitering, 
representanter från införandeprojektet och Inera är planerat i slutet av april. 

Patient- och närståenderepresentanter är inbjudna till en workshop med demonstration, diskussion och 
avstämning av den digitala lösningen innan testet startar i verksamheterna. Den aktuella versionen 
kommer även att demonstreras på Utvecklingskraft cancer den 17 maj i Jönköping. 

Den tekniska lösningen kommer att utvecklas efter hand som erfarenheter görs. Nationella 
arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan har under våren arbetat med 
rubrikstrukturen och inventering av tillgänglig nationell information. De första sex diagnoserna som 
läggs in i strukturen är prostatacancer, bröstcancer, kolorektalcancer, huvud- och halscancer, peniscancer 
och bloddiagnosen Waldenströms makroglobulinemi. 
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Införandeprojekt behövs både regionalt och lokalt. Dels för att säkra anslutningen till Stöd och 
behandling, men framförallt för att stimulera utvecklingen av kontaktsjuksköterskornas arbetssätt med 
Min vårdplan. 

Bäckencancerrehabilitering 

Kompetensen kring och möjligheterna för bäckencancerrehabilitering är föremål för en satsning från 
SKL. Flera aktiviteter pågår för att förbättra detta. 

En utbildningsdag om bäckencancer och dess biverkningar har genomförts för primärvården i 
Östergötland. Planen är att även genomföra liknade utbildningar för primärvården i Jönköpings och 
Kalmar län. 

Annica Holmqvist från onkologen vid Linköpings universitetssjukhus har varit med och tagit fram ett 
nationellt kunskapsdokument för rehabilitering vid biverkningar efter cancer i bäckenregionen. Detta 
kunskapsdokument kommer att spridas i hela sydöstra sjukvårdsregionen och till berörda 
grundutbildningar för vård och rehabilitering. 

Arbete pågår med att säkerställa flödet till sjukvårdsregional MDK (Forum pelvicum special) för 
patienter i hela sydöstra sjukvårdsregionen. För att vara aktuell för denna MDK ska patienten först ha 
bedömts på någon av de kliniker som är deltagare på Forum pelvicum special. 

Samarbete pågår med processen cancerrehabilitering gällande behovsinstrument m.m. 

Mötesplatser för cancerpatienter 

Hjärtats hus i Jönköping och Hjärtats rum i Linköping är nu etablerade mötesplatser för patienter med 
cancer och deras närstående. Verksamheten drivs av patientföreningar och volontärer med stöd från 
RCC i Linköping och Region Jönköpings län. Mötesplats Hjärtat, har prövats som pilotstudie i Kalmar i 
landstingets regi, men har ännu inte utvärderats avseende nytta och driftsform. 

Temadag cancerrehabilitering 25 oktober 2018 

Processledare för cancerrehabilitering arrangerar årligen en temadag som vänder sig till berörda 
professioner, patientrepresentanter och chefer. Programmet handlar denna gång om 
kontaktsjuksköterskans roll, fysisk aktivitet och balans i livet, sexuell hälsa och cancer samt medverkan 
från nätverket Ung cancer. 

Patient- och närståenderådet 

Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som just nu utgörs av 17 
patient- och närståenderepresentanter. Huvuduppgiften är att bevaka patientperspektivet i utvecklingen 
av framtidens cancervård. PNR har två platser i RCC Sydösts ledningsgrupp och finns med i många av 
processgrupperna, i många av RCCs utvecklingsprojekt, samt deltar vid utbildningar och konferenser 
som RCC Sydöst organiserar som t.ex. kontaktsjuksköterskeutbildningen och Utvecklingskraft cancer. Vi 
strävar efter att hålla en så jämn fördelning som möjligt, både geografiskt och diagnosmässigt. Vi har 
under vintern fått ytterligare en representant från Kalmar län, vilket är positivt. Patient- och 
närståendeföreträdare har tidigare fungerat som referensgrupp för utvecklingen av en digital ”Min 
Vårdplan” och detta arbete har återupptagits under våren. En webbutbildning för patient- och 
närståendeföreträdare är under utveckling för att ytterligare stärka företrädarna i sitt uppdrag. Arbetet 
genomförs i samarbete med övriga PNR och RCC nationellt. 

Patientrapporterade data 

RCC Sydöst arbetar med två olika typer av patientrapporterade mått: ”Patient Reported Experience 
Measures” (PREM) som beskriver hur patienterna upplever vården, samt ”Patient Reported Outcome 
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Measures” (PROM) som beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Målet är att mäta hur nöjda 
patienterna är med vården och tillgängligheten, samt hur deras livskvalitet påverkas. Det nationella 
arbetet med patientrapporterade mått, inom både kvalitetsregister och SVF, koordineras från sydöst. 
Sedan 2016 har en PREM-enkät använts i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp. Ett oförutsett 
byte av enkätleverantör ledde dock under hösten till ett tillfälligt uppehåll i utskicken. Enkäter kunde på 
nytt börja skickas ut i januari och gick då retroaktivt ut till de patienter som skulle ha fått enkäter under 
hösten. Data för kvartal 3 och 4 är under bearbetning och förväntas i början av maj. Därefter behöver 
data bearbetas på regional och lokal nivå för att kunna ligga till grund för förbättringsarbete inom 
vården. En sammanställning av de telefonsamtal som kommer från respondenterna visar att en icke 
försumbar andel av patienterna inte informerats om att de utreds för cancer. Detta orsakar stor oro när 
enkäten når dem, vilket på nytt visar på vikten av god information från vårdgivaren. 

Tillsammans med registercentrum arbetar RCC med en översyn av PROM-arbetet, samt utformande av 
stöd till register och vårdverksamheter som vill arbeta med PROM. Exempel på det är gemensamma 
licenser, stöd i implementering, samt informationsspridning. Dagens stora utmaning är hur den PROM-
data som finns i registren kan komma till praktisk användning inom vården. 
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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. Svenska palliativregistret är ett 
nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad personen som avlidit fått del av den 
palliativa vårdens innehåll. För att kunna utvärdera och förbättra den palliativa vården används 
kvalitetsindikatorer, framtagna av Socialstyrelsen. Åtta indikatorer kan fångas via registrering i Svenska 
palliativregistret. De åtta indikatorerna är: 

 Täckningsgrad i registret 

 Förekomst av trycksår (grad 2–4) 

 Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel 

 Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid 

 Dokumenterad munhälsobedömning 

 Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet 

 Regelbunden användning av symtomskattningsinstrument 

 Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal) 

Socialstyrelsen har under 2017 tagit fram målnivåer för kvalitetsindikatorerna. Målnivåerna anger hur 
stor andel i en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss behandling eller annan vårdåtgärd. 
Socialstyrelsens nationella målnivåer för palliativ vård i livets slutskede: 

Munhälsobedömning under sista levnadsveckan   ≥ 90 % 
Smärtskattning under sista levnadsveckan    100 % 
Vidbehovsordination av opioid mot smärta under sista levnadsveckan  ≥ 98 % 
Vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel under sista levnadsveckan ≥ 98 % 
Utan förekomst av trycksår under sista levnadsveckan   ≥ 90 % 
Brytpunktssamtal     ≥ 98 % 

Syftet med målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot, samt att bidra till 
att patienter får en god och jämlik vård. Detta förutsätter att man registrerar i Svenska palliativregistret. 
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Förändringar under senaste perioden 

Den regionala processgruppen arbetar ständigt med att öka täckningsgraden i Svenska palliativregistret. 
Tyvärr har Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland haft en nedåtgående trend de senaste åren, 
framförallt Landstinget i Kalmar län, men vid senaste mätningen, kvartal 4 2017, ser man en ökning i 
antalet registreringar i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Nationellt sett är Region Jönköpings län den 
bästa regionen i att registrera i Svenska palliativregistret under Q4 2017. En anledning till att antal 
registreringar ökat sista kvartalet 2017 kan vara den regionala konferensen Palliation sydöst. Där lyfte 
man fram statistik och de 360 deltagarna fick ta del av regionens utdata i registret och målet blev att öka 
täckningsgraden. Nedanstående diagram visar hur täckningsgraden i Svenska palliativregistret utvecklats i 
regionen sedan 2011. Täckningsgraden ligger nu relativt stabilt mellan 65-75%. 
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Nedanstående två diagram visar på måluppfyllelsen (resultat/mål). Sju av kvalitetsindikatorerna 
(täckningsgrad exkluderat) är här sammanslagna i ett index där varje indikator viktas lika. 
Helår 2014: 

 

Helår 2017: 

 

2014 var det endast 10 kommuner som kom upp i en måluppfyllelse på >70 %. Ingen kommun över 80 
%. Det fanns stora variationer i vår region d.v.s. det var skillnad utifrån bostadsort vilken tillgång 
patienterna hade till god palliativ vård, enligt kvalitetsindikatorerna. 

I dag når alla kommuner en måluppfyllelse på >60 % för sina medborgare. 2017 är det hela 26 
kommuner som har en måluppfyllelse >70 % och av dessa är det 10 stycken vars måluppfyllelse är 
>80%. Det är en väldigt positiv utveckling som skett under 2017. Verksamheterna har börjat använda 
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kvalitetsindikatorerna i allt större utsträckning och det visar sig i utdata. Det finns fortfarande skillnader 
utifrån bostadsort och tillgången till jämlik god palliativ vård, men variationerna har minskat betydligt. 
Allt fler, oavsett diagnos och vårdplats, får tillgång till den palliativa vårdens innehåll. Vi går mot en mer 
jämlik palliativ vård. Flera projekt och förbättringsarbeten är igång. Att socialstyrelsen jobbat fram 
målnivåer att sträva mot lyfter den palliativa vården och skapar bättre förutsättningar för verksamheterna 
i sitt kvalitetsarbete. 

Pågående projekt/aktiviteter 

I Kinda kommuns hemsjukvård har man det senaste året haft ett förbättringsarbete i gång med syfte att 
få till rutiner och öka antalet smärtskattningar. Genom att analysera sin data i Svenska palliativregistret 
och beställa hem smärtskattningsinstrument har man fått till ett system som fungerar. Senaste året är 
Kinda den kommun som ökat sin måluppfyllelse mest i sydöstra sjukvårdsregionen, med hela 14 %. 

I Mullsjö kommun har man stärkt rutinen för registreringen i Svenska palliativregistret. Man har 
tydliggjort dokumentationens värde och arbetat fram en struktur för smärt- och symtomskattning. 
Mullsjö kommun är nu en av de tio kommunerna som ligger på >80% i måluppfyllelse. 

I Vimmerby kommun har man under de sista åren arbetat med VILS-team, ett team som ska sprida 
kunskap och stöd till sina kollegor inom just vården i livets slutskede. All vård och omsorgspersonal har 
gått på föreläsningar inom palliativ vård. Smärtskattningsinstrument har kommit all vårdpersonal 
tillgodo. De palliativa ombuden har tryckt på vikten av dokumentation och nu är kommunen bland de 
främsta inom just smärt- och symtomskattning och måluppfyllelsen når nästan 85 %. 

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både landsting/region och 
kommun i den sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet ca 4-5 gånger/ år. Tillsammans analyseras 
kvalitetsindikatorerna och man sätter upp gemensamma mål att arbeta mot. Vid senaste mötet i mars 
2018 diskuterades målnivåerna för kvalitetsindikatorerna. Hur de ska spridas i regionen och man är eniga 
om att det nu finns en tydlig linje och mål att arbeta emot. Detta underlättar när man är ute i 
verksamheterna för att lyfta kvalitén på den palliativa vården.  Vidare fördes diskussion kring 
dokumentation, etiska dilemman och webbutbildning. Delar av processgruppen har bjudit in sig både till 
kommuner och till landsting/regioner för att informera om vad god palliativ vård är. Syftet är att öka 
kunskapen och verka för att alla medborgare i regionen får en jämlik och god palliativ vård, oavsett 
bostadsort. Den årliga regionala konferensen ”Palliation sydöst” äger rum i Huskvarna den 17 oktober 
2018. Där är temat "Palliationens värdegrund; närhet, helhet, kunskap och empati." Föreläsningarna 
kommer bl.a. beröra närstående, palliationsteamet och symtomlindring. Man räknar med ca 350 deltagare 
från hela sydöstra sjukvårdsregionen som samlas för att byta erfarenheter och kunskap inom palliativ 
vård. 

Framtida utmaningar 

Kvalitetsindikatorerna och dess målnivåer stärker den palliativa vården och ökar möjligheten till en 
jämlik och god vård. Men målnivåerna är höga, att ha tålamod och fortsätta fokusera på 
kvalitetssäkrande arbete bedöms som en utmaning. Det är lämpligt att landsting/regioner och 
kommuner sätter upp egna delmål för att nå de eftersträvansvärda målen. Den specialiserade palliativa 
vården i den sydöstra sjukvårdsregionen är organisatoriskt uppbyggd på olika sätt. För att inte fastna i 
det behöver vi bortse från verksamhet och fokusera på det vårdinnehåll som kommer patienten tillgodo, 
oavsett dödsplats, region eller kommun. Därför är det av vikt att den specialiserade palliativa vården 
sprider sin kunskap till dem som vårdar flest döende patienter; slutenvårdsavdelningar och kommunala 
verksamheter. Rådgivande uppdrag bör bli tydligare för att kunskapen ska komma alla patienter till godo. 
I den regionala palliativa processgruppen fortsätter fokus att vara kvalitetsindikatorerna och det 
vårdinnehåll som kommer den palliativa patienten tillgodo, oavsett bostadsort. 
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LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 

välfungerande screeningprogram 

Cervixcancerprevention 
Ett välfungerande screeningprogram med högt deltagande efter kallelse och hög täckningsgrad är 
grunden i den sekundära preventionen mot cervixcancer. Årsrapporten från Nationella kvalitetsregistret 
(NKCx) med 2017 års kvalitetsdata är ännu ej publicerade. Preliminära resultat visar dock på en stigande 
trend av täckningsgraden i Sverige och i sydöstra sjukvårdsregionen. Det är data från NKCx som 
redovisas i öppna jämnföresler. 

Kvalitetsdata för 2017 från processregistret inom NKCx har sammanställts i en kvalitetsrapport som 
återfinns på cancercentrum.se.  Täckningsgraden i den rapporten räknas ut på ett annat sätt och ger 
generellt sett en lägre siffra. Täckningsgraden stiger dock i samtliga delar av sydöstra sjukvårdsregionen.  
Det nationella målet är 85 % eller mer. I rapporten kan man även se täckningsgraden på kommun- och 
församlingsnivå och därmed göra riktade insatser för att öka deltagandet. Tre kommuner är ”röda” för 
2017 med en täckningsgrad på 78 % eller lägre, det är en förbättring jämfört med 2016 då åtta 
kommuner var ”röda”.  Tre församlingar har mindre än 70 % i täckningsgrad under 2017. Att prioritera 
arbete kring områden med låg täckningsgrad har visats sig svårt.  Arbetet med att öka täckningsgraden 
generellt pågår dock kontinuerligt genom att öka tillgängligheten till mottagningarna bland annat med att 
kunna omboka sig till vilken mottagning man så önskar.  Monitorering av andel kallade görs så att alla 
som ska erbjudas tid för cellprov verkligen får det. 

 

 

 

 

 Jönköping 

% 

Kalmar 

% 

Östergötland 

% 

2015 83 76,6 76,1 

2016 83 78 79,3 

2017 83,9 82,6 80,7 
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Oroande nog ökar cervixcancer i Sverige med ca 100 fall/år.  Den kraftigaste ökningen sker från 2014 
och framåt. Vid jämförelse med tiden mellan 2002-2013 så har livmoderhalscancer ökat med 18 % (12 % 
för skivepitelcancer och 31 % för adenocarcinom).  Nationella kvalitetsregistret tillsammans med 
nationella arbetsgruppen analyserar data för att försöka fastställa varför.  En del projekt har pågått för att 
uppmärksamma uteblivare, vilka har en ökad risk för höggradiga cellförändringar och cervixcancer, vilket 
kan påverka statistiken. Man tittar nu framförallt på känsligheten i den cytologiska diagnostiken då det 
föreligger regionala skillnader samt hur utredningarna av höggradiga dysplasier handlagts. Regelbundna 
telefonmöten med NKCx har ordnats under våren där Processledaren för RCC Sydöst har deltagit. 

Den regionala referensgruppens arbetsutskott hade videkonferensmöte den 22 januari. Vi diskuterade 
den nationella enkäten som vi kontinuerligt fyller i för att visa på hur införandet av nya vårdprogrammet 
fortskrider. Utbildningspengarna från SKL är nu fördelade inom RCC Sydöst. RCC Väst har tagit fram 
trycksaker som vi kan beställa mot en viss kostnad. Nästa arbetsutskottsmöte är den 24 maj. 

Ordförande i RMPG Kvinnosjukvård har efterfrågat en skrivelse om vad ett regiongemensamt 
kallelsekansli kan tänkas ha för arbetsuppgifter. Processledare för cervixcancerprevention har försett 
RMPG med detta, utredning som pågår hos eSPIR är inte presenterad. 

Det hölls ett nationellt arbetsgruppsmöte den 29 januari i Göteborg som behandlade nationella frågor 
och samordningsprojekt diskuterades liksom ökning av cervixcancer. Processledare för 
cervixcancerscreening i sydöstra sjukvårdsregionen har blivit invald i expertgruppen som är knuten till 
den nationella arbetsgruppen som representant för screeningdelen. 

RCC Sydöst har under våren tagit fram underlag till gruppen som genomför de årlig AUDIT över alla 
cervixcancerfallen 2017. Data är under bearbetning och presenteras i höst. 

Processledaren för RCC Sydöst har haft möte med representant från Nätverket mot gynekologisk cancer 
och även föreläst på deras första möte i Linköping den 17 april. Representant från nätverket är även 
inbjuden till höstens stora möte där vi för första gången kommer att ha en patientförening representerad. 

Pågående projekt och aktiviteter 

Folkhälsomyndighetens förslag om att införa HPV-vaccination även till pojkar inom ramen för 
skolvaccinationsprogrammet är ute på remiss. Sydöstra sjukvårdsregionen ställer sig bakom förslaget och 
deltar i den nationella arbetsgruppens remissvar. 
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Den 17 oktober planeras referensgruppsmötet för att alla styrgrupper inom GCK i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Mötet kommer äga rum i Nässjö. Särskilt fokus kommer att ligga på ökningen av 
cervixcancer i Sverige och NKCx representant är inbjuden. 

Cellprovsveckan uppmärksammades på olika sätt. Region Östergötland visade information på info-PC i 
väntrum inom Östergötland och visade en film på SF-biografer. Det pågår en nationell samordning av 
cellprovsveckan där RCC Väst i samarbete med representanter från samordningsbarnmorskorna 
kommer att ta fram ett paket för barnmorskemottagningarna att använda. Det presenterades på årets 
nationella möte i Stockholm där mödrahälsovårdsöverläkare och samordningsbarnmorskor deltog. 

Under senaste halvåret har resp. styrgrupp i sydöstra sjukvårdsregionen försatt att arbeta med 
förberedelserna inför införandet av det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. 
Arbetet är inne i en intensiv period och förutsättningarna ser olika ut. Region Jönköping har infört delar 
av det nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention och startat primäranalys av HPV på cellprov för 
kvinnor som är 30 år eller äldre. Den del som handlar om hanteringen av uteblivarna är ej klar. 
Landstinget i Kalmar län har planerad start våren 2018. Region Östergötland har som mål att starta i 
januari 2019. Då alla regioner/landsting har olika IT-lösningar har samordning varit svårt. 

Utbildningspaketet som är framtaget för att använda i utbildningsinsatser inför införandet av nya 
nationella vårdprogrammet är publicerat på cancercentrum.se. Webbutbildning GCK för framförallt 
provtagande barnmorskor är färdig. 

Framtida utmaningar 

 Införandet av det nya nationella vårdprogrammet i sin helhet 

 Fullskaliga IT-lösningar som garanterar en hög patientsäkerhet 

 Införandet av nationella kallelser och svarsbrev 

 Införandet av nationella laboratorieremisser för att få statistik över indikationsprofil för provet. 

 Öka täckningsgraden för att nå det nationella målet 

 Riktade insatser till de som uteblir och till områden med lägst täckningsgrad 

Bröstcancerscreening 

I sydöstra sjukvårdsregionen har vi en väl fungerande screeningverksamhet där deltagarfrekvensen håller 
sig väl över 82 % i samtliga landsting/regioner. Bästa deltagarfrekvensen finns fortsatt i Region 
Jönköpings län (85 %). 

I Östergötland och Västervik håller man sig innanför det beslutade screeningintervallet, medan det har 
ökat något i Region Jönköpings län och i övriga delar av Landstinget i Kalmar län. I Region Jönköpings 
län är detta orsakat av att ett årligt cancerkontrollprogram har inkluderats i screeningen, medan det i 
Landstinget i Kalmar län påverkats av sköterskeunderbemanning. 

Selektionsgrad ligger enligt riktlinjer ≤3 % med undantag av Region Jönköpings län, där den har ökat 
något (detta bedöms dock vara tillfälligt). I Sydöstra sjukvårdsregionen ligger detektionsnivån (enligt data 
uttagna från registret på INCA-plattformen) på 75 %, (ett bra resultat jämfört med 68 % för hela riket). 

Läkarbemanningen i sydöstra sjukvårdsregionen ser för tillfället relativt bra ut. De problem som funnits 
gällande läkarbemanning inom Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län har i stort sett lösts 
genom nya anställningar. Den positiva trenden förväntas fortsätta under 2018. Förhoppningsvis blir 
sydöstra sjukvårdsregionen helt oberoende av hyrläkare fr.o.m. 2019. I Landstinget i Kalmar län har två 
nya ST-läkare har påbörjat sin ST-utbildning med inriktning på bröstdiagnostik, vilket är en positiv 
signal. Det pågår en rekryteringsprocess av sköterskor inom Landstinget i Kalmar län. Man har sedan ett 
par år tillbaka observerat en trend i sydöstra sjukvårdsregionen gällande allmänna sköterskor som söker 
sig till mammografienheter. 
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Samtliga regioner/landsting står inför upphandling av nya mammografisystem. Det finns en risk att 
screeningintervallet kan öka under en begränsad period (p.g.a. installation och utbildning). Det pågår en 
diskussion inom sydöstra sjukvårdsregionen kring metodbyte inom screeningen från 2D-mammografi till 
3D-mammografi, så kallad Tomosyntes. Alla är positiva men samtidigt medvetna om de eventuella 
konsekvenser som det medför (bl.a. behov av större läkarbemanning, IT/tekniska utmaningar, 
kontinuerliga utbildningar). 

Ett intressant projekt om Artificiell Intelligens med fokus på att förkorta ledtider i 
screeningverksamheten drivs i Östergötland. 

Den nionde februari hölls ett möte i den nationella arbetsgruppen för mammografi (NAM) i Stockholm. 
Här togs bland annat aktuell status i landet, screeningkvalitetsregister, SVF, nationella 
mammografiundersökningskoder, subspecialisering/mammografi ST och pågående projekt upp. 

Ett sjukvårdsregionalt möte för bröstcancerscreening ägde rum den 8-9 mars 2018 i Linköping. 
Representanter från samtliga län diskuterade gemensamma riktlinjer och rutiner för 
screeningsverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen. Mötet avslutades med en överenskommelse om 
gemensamma riktlinjer samt en tidsplan för implementering av nya/uppdaterade rutiner. Man 
definierade åtgärder som behövs och de flesta gäller tekniska lösningar (anpassningar i vårt RIS/PACS 
system, 1177 m.m.). Detta kommer fr.o.m. nu att drivas på region/landstings-nivå och har hög prioritet. 
Lösningar önskas inom kort. Nästa sjukvårdsregionala möte för bröstcancerscreening planeras under 
våren 2019 i Jönköping. 
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LÖFTE 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära 

forskning inom cancerområdet 

Det sjätte patientlöftet lyder: ”Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom 
cancerområdet.” RCC Sydöst arbetar mot specifika mål för stöd och utveckling av klinisk 
cancerforskning. 

Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare med underhåll av databasen. 
Gruppen som har jobbat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum telefonmöten. 

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier har ett inplanerat 
möte i Kalmar den 12 juni 2018. I nätverket ingår forskningssjuksköterskor från hela regionen och alla 
som jobbar med cancerstudier inom olika kliniken är inbjudna att delta. Vid kommande möte kommer 
överläkare Charlotte Bratthäll att berätta om sitt jobb som processledare för hjärntumörsprocessen och 
även om intressanta pågående studier inom hennes område. 

Nätverket för alla forskningssjuksköterskor i regionen (inte bara de som jobbar med cancerstudier) 
träffas också en gång per år, nästa gång blir den 23 maj i Alvesta. Denna gång kommer ett 
föreläsningspass om Excel att ges. Det har flera gånger varit efterfrågat så det är bra att det nu blir 
verklighet. Forum Östergötland kommer att anordna en utbildning för forskningssjuksköterskor som har 
jobbat ett tag, en fördjupad GCP-utbildning. Detta är något som många erfarna 
forskningssjuksköterskor har efterfrågat så det är mycket bra att det äntligen kommer att bli av. 
Utbildningen kommer att vara 2+1 dag. Datum är nu bestämt till september och oktober 2018. 

Ett första möte med gruppen som kommer att jobba med PPCM (Partnership for Cancer Medicine) har 
ägt rum i Stockholm den 21 november 2017. Tanken med PPCM är att prover ska samlas in framför allt 
från redan befintliga biobanker för framtida uttag för cancerforskning (främst till lungcancerforskning i 
nuläget, men det kommer att utökas till även andra cancerdiagnoser). Vid det första mötet diskuterades 
det hur/om man skulle kunna använda redan befintliga biobanker/provsamlingar även till detta 
ändamål. Vi fick en presentation av U-CAN och ett eventuellt samarbete diskuterades. Nodsamordnarna 
ska undersöka hur man kan ordna ett gemensamt samtycke och provsamling, eller om det går att 
använda redan godkända samtycken. 

Tanken är att forskare som vill använda insamlat material till sin forskning ska få besked om detta inom 
en månad från förfrågan. Från RCC deltog Ingela Jacobsson och från LIU/Biobank Lena Thunell. 

En ny grupp har bildats inom RCC som ska utreda om man kan förenkla processen för forskare 
(Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska cancerstudier, 
NASK). Gruppen har sitt första möte i Stockholm den 29 maj 2018. Från RCC Sydöst ingår Ingela 
Jacobsson. 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 

 

 




