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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 

sjukvårdsregion. 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 

Malin Gärdeman 

kommunikatör, webbredaktör 

malin.gardeman@regionostergotland.se 

Rasmus Mikiver 

statistiker 

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 

sjukvårdsregionen 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 sydöstra sjukvårdsregionens 

cancervårdsresultat utifrån löfte 2 och 3 har flertalet cancergrupper tagits med i redovisningen. 

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 av maj samt i mitten av november.  

 

Nytt i rapporten 

Nytt från och med årets resultatredovisning är att väntetiderna för löfte 1 är hämtade från 

standardiserade vårdförlopp (SVF) – Signe databasen. Tidigare togs data från kvalitetsregistren och 

inkluderade endast fem diagnoser. Nu inkluderas samtliga diagnoser som ingår i SVF. Undantaget är 

diagnoser som är nationellt nivåstrukturerade, icke jämförelsebara eller där antalet understiger 10. 

Målnivån avser tiden från välgrundad misstanke till behandlingsstart och är olika antal dagar för olika 

diagnoser. Gemensamt för diagnoserna är att 80 % ska behandlas inom den uppsatta målnivån. 

För löfte 2 är data likt tidigare från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på 

multidisciplinär konferens (MDK). Nytt är att urinblåsecancer är tillagd till de tidigare inkluderade 

diagnoserna bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm- samt prostatacancer (högrisk). 

För löfte 3 är nu andel som har en kontaktsjuksköterska tillagd som kvalitetsindikator. Diagnoserna som 

ingår är prostata-, urinblåse-, bröst- samt lungcancer. 
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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/statistik/svf-statistik/ 

 

Löfte 1 

Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF) – Signe databasen. Nu 

inkluderas samtliga diagnoser som ingår i SVF. Undantaget är diagnoser som är nationellt 

nivåstrukturerade, icke jämförelsebara eller där antalet understiger 10. Målnivån avser tiden från 

välgrundad misstanke till behandlingsstart och är olika antal dagar för olika diagnoser. Gemensamt för 

diagnoserna är att 80 % ska behandlas inom den uppsatta målnivån. 

Mätningen i denna rapport redovisas från och med 2017 då de flesta av de standardiserade 

vårdförloppen hade kommit igång med registreringen i Signe databasen. 

I sydöstra sjukvårdsregionen behandlas cirka 40 % av patienterna inom den uppsatta målnivån. I 

Jönköping och Östergötland är andelen strax under 40 % under 2018. I Kalmar är andel närmare 50 %. 

För samtliga regioner är det en minskad andel inom målnivån 2018 jämfört med 2017. 

För de olika diagnoserna varierar uppfylld målnivå mellan 24-50 %. 

 

Löfte 2 

Sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens 

(MDK). Sammantaget över tid ser vi en förbättring under hela perioden fram till 2018 då en stabilisering 

kring 90 % har skett. Rutinen är väletablerad för bröst-, tjock- och ändtarm-, samt huvud- och 

halscancer.  För prostata- och lungcancer syns en minskning efter 2018. För urinblåsecancer är det en 

positiv trend sedan 2017. 

 

Löfte 3 

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela 

vårdkedjan. Det är något som alla patienter ska erbjudas enligt den nationella cancerstrategin. I sydöstra 

sjukvårdsregionen är det sedan 2018 cirka 90 % som har en kontaktsjuksköterska för de diagnoser som 

ingår i denna mätning (prostata-, urinblåse-, bröst- och lungcancer). I början av 2016 var denna andel 10 

% lägre. För bröst- och lungcancer har över 90 % av patienterna en kontaktsjuksköterska. För 

prostatacancer är andelen, efter en positiv trend, nära 90 %. För urinblåsecancer syns en tillbakagång till 

cirka 60 % för 2018. 

Det reviderade vårdprogrammet för cancerrehabilitering godkändes för publicering i februari 2019. 

Målsättningen med vårdprogrammet är att det ska användas som underlag för beslut om konkret 

tillämpning på olika nivåer utifrån de förutsättningar som gäller i respektive region. 

Den medicinska fakulteten i Linköping har genomfört den sjunde utbildningen för 

kontaktsjuksköterskor 7,5 hp, där flera medarbetare från RCC Sydöst har föreläst kring 

cancerrehabilitering, kunskapsstyrning, statistik, samt PROM och PREM. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
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Kontaktsjuksköterskorna i Region Kalmar län har sedan flera år tillbaka haft regelbundna nätverksträffar. 

I Region Jönköpings län sker kunskapsspridning genom utskick och hemsida för cancerrehabilitering. I 

Region Östergötland har intresset för ett nätverk efterfrågats och undersökts via en enkät, där 

intresserade har kallats till ett upptaktsmöte i maj.  

En digital version av Min vårdplan finns sedan förra året tillgänglig för införande i verksamheterna. 

Införandet av elektronisk Min vårdplan i sydöstra sjukvårdsregionen inleddes vid årsskiftet.  

En utbildningsinsats för bäckenrehabilitering som vänder sig till primärvårdens läkare i Region 

Östergötland har genomförts under våren 2019. 

I Jönköping genomfördes under 2018 för ett projekt med fysisk träning på Friskis och Svettis med syfte 

att kunna slussa ut patienter som inte längre har behov av professionellt stöd. En spridning i länet finns 

med i planeringen. Liknande plan finns även för Östergötland. 

Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR). Huvuduppgiften är att bevaka 

patientperspektivet i utvecklingen av framtidens cancervård. PNR har två platser i RCC Sydösts 

ledningsgrupp, finns med i många av processgrupperna och i flera av RCC:s utvecklingsprojekt, samt 

deltar vid utbildningar och konferenser som RCC Sydöst organiserar.  

RCC Sydöst arbetar med patientrapporterade mått. Målet är att mäta hur nöjda patienterna är med 

vården och tillgängligheten, samt hur deras livskvalitet påverkas. Resultaten för den enkät som används i 

uppföljningen av standardiserade vårdförlopp kan löpande följas på patientenkat.se 

 

Löfte 4 

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som på patientnivå mäter i vilken grad 

personen som avlidit fått ta del av den palliativa vårdens innehåll under sista veckan i livet. 

Täckningsgraden i det Svenska palliativregistret ligger i sydöstra sjukvårdsregionen mellan 50-60 %. 

Den regionala konferensen ”Palliation sydöst” planeras i oktober 2019. Det pågår flertalet 

förbättringsarbeten och projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen. Det satsas på utbildning för 

omvårdnadspersonal i samtliga tre regioner. Nätverk för palliativa ombud träffas regelbundet. 

Processarbeten och handlingsplaner tas fram för att öka kvalitetsindikatorerna med hjälp av 

symtomskattingsinstrument.  

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både regioner och kommuner i 

den sydöstra sjukvårdsregionen, träffas och analyserar kvalitetsindikatorerna. Vidare förs diskussion 

kring dokumentation, etiska dilemman och webbutbildning. Delar av processgruppen har bjudit in sig till 

både kommuner och regioner för att informera om vad god palliativ vård är. Syftet är att öka kunskapen 

och verka för att alla medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen får en jämlik och god palliativ vård, 

oavsett bostadsort.  

Kvalitetsindikatorerna och dess höga målnivåer stärker den palliativa vården och ökar möjligheten till en 

jämlik och god vård. I den sjukvårdsregionala palliativa processgruppen fortsätter fokus att vara 

kvalitetsindikatorerna och det vårdinnehåll som kommer den palliativa patienten tillgodo, oavsett 

vårdform och bostadsort. 
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Löfte 5 

 

Det pågår utveckling och tillväxt på flera fronter på samtliga enheter inom sydöstra sjukvårdsregionen.  

Det är fortsatt välfungerande screeningverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Ny modern röntgenutrustning har installerats i Östergötland och Jönköpings län, samt en ny 

ultraljudsapparat i Kalmar. Två nya diagnostiska metoder är implementerade i Östergötland. 

Fortsatt höjning av kompetenser genom fler sjuksköterskor, bildkvalitetsprojekt i Östergötland och 

Kalmar, ST utbildning  i Kalmar, samt ny kompetens inom Tomosyntes i Östergötland. 

Brötcancerprocessen har träffats och diskuterat kring SVF och samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen för 

att förbättra resultat och bröstcancervård. 

 

Löfte 6 

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. 

Databasen ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC Norr.  

Det sjukvårdsregionala nätverket för forskningssjuksköterskor som arbetar med cancerstudier planerar 

ett möte under hösten 2019. I maj är ett möte inplanerat med det sjukvårdsregionala nätverket för alla 

forskningssjuksköterskor (inte bara de som jobbar med cancerstudier). 

Kliniska studier i Sverige (Forum Sydost) tillsammans med LiF hade i januari ett möte om forskning, 

framförallt inom primärvården. 

Gruppen ”Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska 

cancerstudier” (NASK) har avslutat sitt arbete och lämnat in en slutrapport till RCC i samverkan. 

Slutrapporten har redovisats i RCC Sydösts ledningsgrupp, RCC i samverkan och på sjukvårdsregionalt 

processledarmöte. Tanken är rapporten även kommer att spridas till flera inom sjukvårdsregionen. 
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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 måltid enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen och alla diagnoser. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 

2019-05-02. 

Samtliga diagnoser som ingår i standardiserade vårdförlopp (SVF) mäter väntetiden från välgrundad 

misstanke till behandlingsstart. För att få en generell bild av cancervårdens väntetider har diagnoserna 

inom SVF slagits samman. Olika diagnoser har olika målnivåer vad gäller antalet dagar från välgrundad 

misstanke till behandlingsstart. Gemensamt för diagnoserna är att 80 % ska behandlas inom uppsatt 

målnivå. I sydöstra sjukvårdsregionen uppnår cirka 40 % den uppsatta målnivån. I figur 1 syns en negativ 

trend för Jönköping. I Östergötland syns en liten förbättring andra halvåret 2018. I Kalmar har en 

förbättring skett sedan Q3-Q4 2017. 
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Figur 2. Andel inom måltid enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-05-02. 

I ovan figur, och i kommande tre figurer, har tre grupper skapats: Gynekologisk cancer, Cancer i övre Gi 

och Blodcancer, lymfom, myelom. I ”Gynekologisk cancer” ingår cancer i: livmoderhals, livmoderkropp 

och äggstockar. I 'Cancer i övre GI' ingår cancer i: lever, bukspottkörtel och gallvägar samt matstrupe 

och magsäck. I 'Blodcancer, lymfom och myelom' ingår: ALL, AML, KLL, maligna lymfom och 

myelom.  

De olika diagnoserna uppfyller väntetidsmålet i varierande utsträckning med 29-62 % år 2017 och 24-50 

% år 2018. Störst ökning har skett för huvud- och halscancer.  
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Figur 3. Andel inom måltid enligt SVF i Region Jönköpings län. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-05-02. 

I Jönköping är det hudmelanom som har störst andel som klarar målnivån. För de flesta diagnoserna 

ligger andelen på 25-50 %. Njurcancer har störst ökad andel från 2017 till 2018. Gynekologisk cancer 

och prostatacancer är de två diagnoser där måluppfyllelsen år 2018 är under 20 %. För de stora 

diagnosgrupperna bröst- och prostatacancer har en stor minskning skett från 2017 till 2018 vilket också 

bidrar till att resultaten för totalen blivit lägre till 2018.  
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Figur 4. Andel inom måltid enligt SVF i Region Kalmar län. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-05-02. 

I Kalmar uppfyller majoriteten av diagnoserna uppsatt målnivå i över 40 % av fallen. Huvud- och 

halscancer utmärker sig med en stor förbättring sedan 2017 och uppnår målnivån i 76 % av fallen 2018. 

Även blodcancer, lymfom och myelom, samt hudmelanom har en stark förbättring sedan 2017. 

Sammantaget har andelen som fått behandling inom målnivå ökat till 2018 med några procent jämfört 

med 2017. De diagnosers resultat som ej redovisas här (hjärntumörer och sköldkörtelcancer) beror på 

lågt antal registreringar. Endast antal fler än 10 redovisas.. 
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Figur 5. Andel inom måltid enligt SVF i Region Östergötland. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2019-05-02. 

I Östergötland klarar de flesta diagnoserna målnivån i 30-40 % av fallen. Variationen mellan diagnoserna 

är mindre jämfört med Jönköping och Kalmar. För de flesta diagnoserna är andelen som klarar målnivån 

2018 i nivå med resultatet för 2017. För några diagnoser är dock andelen betydligt lägre 2018, vilket 

medför att totalandelen som klarar målnivån har minskat från 2017 till 2018. 
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LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt 

best practice 

 

 

Figur 6. Multidisciplinär konferens för sydöstra sjukvårdsregionen, 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 

förbättring under hela perioden fram till 2018 då en stabilisering kring 90 % har skett. 
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Figur 7. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Det är närmare 90 % av patienterna i de sex diagnosgrupperna som får sina fall diskuterade på MDK. Vi 

ser en förbättring i alla tre län sedan vi började mäta.  
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Figur 8. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröst-, kolorektal-, och huvud- och halscancer. Nära 100 % av 

patienterna i dessa diagnosgrupper får sina fall diskuterade på MDK. Inom lungcancervården har 

andelen patienter som får sina fall diskuterade på MDK länge legat kring 75 %, dock med en tydlig 

minskning sedan 2017. SVF för prostatacancer påbörjades under hösten 2015 och förändrade rutiner har 

haft inverkan även på MDK. Det är en stadig förbättring av andelen högriskpatienter inom 

prostatacancer som får tillgång till MDK under hela perioden fram till första halvåret 2018, då en 

minskning syns. För urinblåsecancer syns en positiv trend sedan 2017. 
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Figur 9. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer i Jönköping. Nära 

100 % av patienterna fick sina fall diskuterade på MDK. För lungcancer syns en tydlig förbättring sista 

perioden. Rutinen att ha MDK för prostatacancer ligger nu på ca 70 % i Jönköpings län, med en liten 

tillbakagång sista perioden. För urinblåsecancer varierar andelen mellan 35-67 % för de olika perioderna.  
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Figur 10. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK i Kalmar verkar vara väl etablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. 

Det är en tydlig tillbakagång av andelen lungcancerpatienter som diskuteras på MDK. För 

prostatacancerpatienter syns en förbättring första halvåret 2018 efter en tidigare tillbakagång Q3-Q4 

2017. För urinblåsecancer syns en stadig förbättring sedan 2017. 
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Figur 11. Multidisciplinär konferens för Östergötland län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väl etablerad för bröst-, huvud- och hals- och kolorektalcancer i Östergötland, där 

nära 100 % av patienterna får tillgång till MDK. För lungcancer ligger andelen mellan 70-80 %. För 

prostatacancer syns tydliga förbättringar Q3-Q4 2017, men med en halvering till 2018. För urinblåsecancer 

ligger andelen på 55-75 %. 
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LÖFTE 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom 

hela vårdkedjan 
 

 
Figur 12. Kontaktsjuksköterska för sydöstra sjukvårdsregionen, alla diagnoser. 

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela 

vårdkedjan. Det är något som alla patienter ska erbjudas enligt den nationella cancerstrategin. I sydöstra 

sjukvårdsregionen är det sedan 2018 cirka 90 % som har en kontaktsjuksköterska för de diagnoser som 

ingår i denna mätning (prostata-, urinblåse-, bröst- och lungcancer). I början av 2016 var denna andel 10 

procentenheter lägre.  
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Figur 13. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 

Det är närmare 90 % av patienterna i de fyra diagnosgrupperna som har en kontaktsjuksköterska. Det är 

en förbättring i alla tre län sedan 2016.  
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Figur 14. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på diagnos 

För bröst- och lungcancer är det över 90 % av patienterna som har en kontaktsjuksköterska. För 

prostatacancer syns en genomgående positiv trend och andelen är nu nära 90 %. För urinblåsecancer 

syns en positiv trend fram till 2018 och efter det en minskande andel. 
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Figur 15. Kontaktsjuksköterska för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

För patienter med prostatacancer i Jönköping har cirka 80 % en kontaktsjuksköterska. För bröst- och 

lungcancer är andelen nära 100 % andra halvåret 2018. För urinblåsecancer är det cirka 50 % av 

patienterna som har en kontaktsjuksköterska.  
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Figur 16. Kontaktsjuksköterska för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Kalmar har patienter med prostatacancer en kontaktsjuksköterska i cirka 90 % av fallen. För bröst- och 

lungcancer är andelen 95-100 %. För urinblåsecancer är det cirka 60-75 % av patienterna som har en 

kontaktsjuksköterska. 
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Figur 17. Kontaktsjuksköterska för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

För prostata- och lungcancer är det cirka 90 % av patienterna i Östergötland som har en 

kontaktsjuksköterska. För bröstcancerpatienterna är det närmare 95 %. För urinblåsecancer är andel 

patienter betydligt lägre med 60 % andra halvåret 2018. 
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Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering 2019  

Det reviderade vårdprogrammet godkändes för publicering i februari 2019. Ett nytt kapitel om 

prehabilitering har lagts till. Aktivitetsbalans är ett annat nytt begrepp i vårdprogrammet. Vikten av väl 

genomtänkt struktur betonas, med tidig och fortlöpande behovskartläggning och planering tillsammans 

med patienten. Kapitlet om omvårdnad har tagits bort och integrerats i övriga avsnitt.  

Rekommendationerna till regioner, sjukhus och verksamheter har förtydligats.  

Målsättningen med vårdprogrammet är att det ska användas som underlag för beslut om konkret 

tillämpning på olika nivåer utifrån de förutsättningar som gäller i respektive region. Av den anledningen 

har arbete med ett tillämpningsdokument pågått under året och utmynnat i en checklista som stöd i 

verksamheternas cancerrehabiliteringsarbete.  

Arbete för att implementera cancerrehabilitering pågår kontinuerligt på olika sätt i respektive län och 

genom gemensamma satsningar.  

Ett reviderat vårdprogram planeras 2021 och arbetet med detta startar i maj 2019. 

 

Kompetensutveckling  

Den medicinska fakulteten i Linköping har genomfört den sjunde utbildningen för 

kontaktsjuksköterskor 7,5 hp, där flera medarbetare från RCC har föreläst kring cancerrehabilitering, 

kunskapsstyrning, statistik, samt PROM och PREM.  

I september kommer en heldag finnas på läkarutbildningen inom temat cancerrehabilitering. RCC är 

även där representerat. 

Målet är att få in cancerrehabilitering på alla vårdutbildningar.  

 

Kontaktsjuksköterskor 

Kontaktsjuksköterskorna i Region Kalmar län har sedan flera år tillbaka haft regelbundna nätverksträffar 

på sina lokala sjukhus för att få samsyn och dela erfarenheter. Sedan 2018 ska det varje år finnas en 

länsgemensam nätverksträff i Kalmar för kontaktssjuksköterskor, kuratorer, dietister fysioterapeuter 

m.fl. där aktuella gemensamma frågor diskuteras för att arbetet i teamet ska fortsätta i rätt riktning. I 

Region Jönköpings län sker kunskapsspridning genom utskick och hemsida för cancerrehabilitering. I 

Region Östergötland har intresset för ett nätverk efterfrågats och undersökts via en enkät, där 

intresserade har kallats till ett upptaktsmöte i maj.  

 

Min vårdplan 

En digital version av Min vårdplan finns sedan förra året tillgänglig för införande i verksamheterna. 

Vårdplanen har en delvis nationell struktur och informationsinnehåll, samt möjlighet till regional och 

individuell anpassning. Det finns sex diagnosspecifika samt en generell mall för ökad nationell jämlikhet 

och för att underlätta införandet. 

Den generella, nationellt sammanställda, patientinformationen finns på RCC i Samverkans hemsida 

(http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-

information/). Dokumentet innehåller generell patientinformation som kan användas som underlag i 

framtagandet av vårdplaner till cancerpatienter. Informationen är inte komplett och all information i 

dokumentet är inte relevant för alla cancerdiagnoser utan behöver anpassas efter regionala och 

diagnosspecifika förutsättningar, samt patienternas behov. 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-information/
http://www.cancercentrum.se/samverkan/patient-och-narstaende/min-vardplan/stod-for-information/
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Med en elektronisk Min vårdplan ges patienten möjlighet att skicka meddelanden till sin 

kontaktsjuksköterska, fylla i aktivitetsplaner och besvara formulär. Det finns också möjlighet att läsa 

fördjupad information via länkar eller se instruerande filmer som visar till exempel 

rehabiliteringsövningar.  

Patienten når Min vårdplan via sin telefon, platta eller dator. Min vårdplan på 1177.se kan uppdateras på 

distans och följa med patienten när hon eller han rör sig mellan olika vårdgivare. Allt beroende av hur 

verksamheterna har valt att arbeta.  

Införandet av elektronisk Min vårdplan i sydöstra sjukvårdsregionen inleddes vid årsskiftet på urologiska 

kliniken (ViN och US) för prostata- och peniscancerpatienter, samt på onkologen för prostatapatienter. I 

Kalmar startade lungmedicinska kliniken i april för patienter under utredning och i Jönköping har 

onkologkliniken startat med bröstcancerpatienter. 

För att kunna utveckla Min vårdplan på 1177.se så att den ger patienten optimal nytta och personalen ett 

så smidigt arbetssätt som möjligt kommer en utvärdering att genomföras under våren 2019. 

Utvärderingen syftar till att samla in patienters och vårdpersonals synpunkter på innehåll och 

användbarhet. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras hösten 2019. 

En överlämning till Inera gällande införandet av Min vårdplan har påbörjats av införandeprojektet. 

 

Bäckenrehabilitering  

En utbildningsinsats som vänder sig till primärvårdens läkare i Region Östergötland har genomförts 

under våren 2019. Planering pågår inför ett flertal utbildningsinsatser under hösten bland annat för 

primärvården i Region Jönköpings län och på Läkarutbildningen i Linköping. Arbete sker i samarbete 

med processen cancerrehabilitering kring gemensamma frågor till exempel behovsbedömning. 

 

Mötesplatser för cancerpatienter 
I Jönköping planerades under 2018 för ett projekt med fysisk träning på Friskis och Svettis med syfte att 

kunna slussa ut patienter som inte längre har behov av professionellt stöd. Projektet är ett samarbete 

mellan Folkhälsoavdelningen, rehabiliteringscentrum, onkologkliniken, Smålandsidrotten och Friskis och 

Svettis. Deltagarantalet har varit cirka 25-30 personer per gång, en dag i veckan med efterföljande fika. 

Deltagarna utvärderar sin utveckling efter hand och är mycket nöjda med aktiviteten. Utvärderingen 

sammanställs efter vårterminen 2019. En spridning i länet finns med i planeringen. Liknande plan finns 

även för Östergötland. 

 

Temadag cancerrehabilitering 15 oktober 2019 

Processledare för cancerrehabilitering arrangerar årligen en temadag som vänder sig till berörda 

professioner, patientrepresentanter och chefer. Programmet kommer i höst att handla om hälsosamma 

levnadsvanor vid cancer och anordnas tillsammans med Sjuksköterskor i cancervård och Svensk 

sjuksköterskeförening. Liknande dagar har under 2018 genomförts i RCC:s övriga regioner. 

 

Stöd till övriga processledare RCC Sydöst 

Under hösten och våren har RCC Sydöst haft regionala stödteamsmöten med varje processledare, där 

cancerrehabilitering finns med på agendan för att följa upp hur rehabiliteringens olika delar fungerar och 

vilket stöd som behövs. 
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Nationellt nätverk 

I december anordnade RCC Sydöst en nationell nätverksträff för processledare i cancerrehabilitering. 

Träffen innehöll kompetensutveckling i form av föreläsning från cancerrehabiliteringsteamet på ÖNH i 

Lund, information om behovsbedömningsinstrumentet från Örebro och forskningen kring det, samt 

GAP-analyser. Diskussioner fördes kring nätverkets roll och syfte, och en sammanställning av 

förväntningarna gjordes. Planerat möte i april 2019 ställdes in p.g.a. för få anmälda RCC. Stockholm-

Gotland arrangerar nytt möte i höst.  

 

Patient- och närståenderådet (PNR) 

Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som idag utgörs av 18 patient- 

och närståenderepresentanter. Huvuduppgiften är att bevaka patientperspektivet i utvecklingen av 

framtidens cancervård. PNR har två platser i RCC Sydösts ledningsgrupp, finns med i många av 

processgrupperna och i flera av RCC:s utvecklingsprojekt, samt deltar vid utbildningar och konferenser 

som RCC Sydöst organiserar t.ex. kontaktsjuksköterskeutbildningen och Utvecklingskraft cancer. Under 

de senaste månaderna har PNR haft en del avhopp av olika anledningar men har också haft glädjen att 

hälsa nya medlemmar välkomna. De har kontakt med föreningen ”Ung cancer” och hoppas att någon 

därifrån (patient eller närstående) kan tänka sig att vara med. PNR strävar efter att hålla en så jämn 

fördelning som möjligt, både geografiskt och diagnosmässigt. En webbutbildning för patient- och 

närståendeföreträdare har slutförts och finns nu på RCC:s webbplats. Arbetet genomfördes i samarbete 

med övriga PNR och RCC nationellt. PNR Sydöst deltar även i ”Nationella arbetsgruppen för 

patientsamverkan” NAP. Under vårterminen har PNR haft tre möten, varav ett hölls i Nässjö för att 

fördela resorna för medlemmarna. På mötet i Nässjö genomfördes föreläsningar om förändringsarbete 

och processarbete, då PNR i framtiden ska försöka arbeta mer i projekt. Det projekt som nu startar är 

ett arbete kopplat till ”Hjärtats rum” och dess framtid. På vårens sista möte hålls ett föredrag med temat 

”Och jag vill leva……” 

 

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 

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. Resultaten för den 

PREM-enkät som används i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp kan löpande följas på 

patientenkat.se samt RCC:s webbplats. Resultat för hela 2018 förväntas inom kort och redan nu finns 

resultat för de tre första kvartalen. Ytterligare utmaningar finns i att förbättra användarvänligheten i 

systemet, samt att nå ut med data till de enheter som berörs. RCC arbetar även med stöd till våra 

kvalitetsregister i implementering och användande av PROM och PREM.  
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LÖFTE 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård 

oavsett bostadsort 
 
Bakgrund  

I sydöstra sjukvårdsregionen 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 ta del av den palliativa vårdens innehåll under sista veckan i livet. För att kunna förbättra och 

utveckla den palliativ vården används kvalitetsindikatorer med målnivåer, framtagna av Socialstyrelsen. 

Syftet 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. Sju indikatorer 

kan fångas via registrering i Svenska palliativregistret. De ses här nedan tillsammans med målnivå: 

 

Täckningsgrad i registret (redovisat ovan)                                       

Förekomst av trycksår (grad 2–4)                                                                                         ≥ 90 % 

Dokumenterad individuell vidbehovsordination av ångestdämpande läkemedel      ≥ 98 % 

Dokumenterad individuell vidbehovsordination av opioid mot smärta                        ≥ 98 % 

Dokumenterad munhälsobedömning                                                                                  ≥ 90 % 

Smärtanalys och regelbunden skattning av smärtintensitet                                            100 %       

Samtal om vårdens innehåll och riktning (brytpunktssamtal)                                          ≥ 98 % 
 

Förändringar under senaste perioden 

Täckningsgraden i registret ligger relativt stabil i sydöstra sjukvårdsregionen. Värt att nämna är att 

Region Jönköpings län är bäst i landet på att registrera. Bilderna som följer visar täckningsgraden 

nationellt och i sydöstra sjukvårdsregionen helår 2018. 
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Bilden nedan visar kvalitetsindikatorerna inom slutenvården fördelat på de tre regionerna i sydöstra 

sjukvårdsregionen. Det skiljer sig inte mycket mellan regionerna, men resultaten på munhälsobedömning 

och smärtskattning är låga. Det finns ett behov av utbildningsinsatser i allmän palliativ vård inom 

slutenvården. 

                                

 

Nästa bild visar den kommunala hälso- och sjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. Där ses större 

variationer inom främst munhälsobedömning och smärtskattning. Kvalitetsindikatorerna som visar på 

ordinationer mot ångest och smärta ligger på målnivå. Nära nog alla patienter i kommunernas 

verksamheter har dessa ordinationer i livets slutskede. 
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Dok. brytpunktsamtal

Ord. inj stark opioid vid…

Ord. inj ångestdämpande vid  behov

Smärtskattats sista levnadsveckan

Dok. munhälsobedömning sista…

Utan trycksår (grad 2–4)

Kvalitetsindikatorerna, slutenvård

Östergötland Jönköping Kalmar
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Bilden nedan visar kvalitetsindikatorerna inom den specialiserade palliativa vården i sydöstra 

sjukvårdsregionen. Kvalitetsindikatorerna som visar på ordination mot ångest, smärta och 

brytpunktsamtal ligger på målnivå eller precis under. Dock finns mer att göra på munhälsobedömningen 

och smärtskattning även inom den specialiserade palliativa vården.  
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Pågående projekt/aktiviteter 

Den regionala konferensen ”Palliation sydöst” planeras i oktober 2019. Mer om konferensens innehåll 

finns att läsa på RCC Sydösts hemsida. 

Det pågår flertalet förbättringsarbeten och projekt inom sydöstra sjukvårdsregionen. Det satsas på 

utbildning för omvårdnadspersonal i samtliga tre regioner. Nätverk för palliativa ombud träffas 

regelbundet. Processarbeten och handlingsplaner tas fram för att öka kvalitetsindikatorerna med hjälp av 

symtomskattingsinstrument.  

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både regioner och kommuner i 

den sydöstra sjukvårdsregionen träffas regelbundet ca 4-5 gånger/år. Tillsammans analyseras 

kvalitetsindikatorerna och man sätter upp gemensamma mål att arbeta mot. Vidare förs diskussion kring 

dokumentation, etiska dilemman och webbutbildning. Delar av processgruppen har bjudit in sig till både 

kommuner och regioner för att informera om vad god palliativ vård är. Syftet är att öka kunskapen och 

verka för att alla medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen får en jämlik och god palliativ vård, oavsett 

bostadsort.  

 

Framtida utmaningar 

Kvalitetsindikatorerna och dess målnivåer stärker den palliativa vården och ökar möjligheten till en 

jämlik och god vård. Målnivåerna är höga, och att ha tålamod och fortsätta fokusera på kvalitetssäkrande 

arbete bedöms som utmaningen. Det är lämpligt att regioner och kommuner sätter upp egna delmål för 

att nå de eftersträvansvärda målen. Den specialiserade palliativa vården i sydöstra sjukvårdsregionen är 

organisatoriskt uppbyggd på olika sätt. För att inte fastna i det behöver vi bortse från typ av verksamhet 

och fokusera på det vårdinnehåll som kommer patienten tillgodo, oavsett dödsplats och 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 tillgodo. I den sjukvårdsregionala 

palliativa processgruppen fortsätter fokus att vara kvalitetsindikatorerna och det vårdinnehåll som 

kommer den palliativa patienten tillgodo, oavsett vårdform och bostadsort. 
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LÖFTE 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 

välfungerande screeningprogram 

 
 

Screeningverksamheten i sydöstra sjukvårdsregionen har fungerat bra.  

Screeningintervallet ligger i fas i Östergötland med 23 månader (24) och i Kalmar med 18 månader (18) 

och 24 månader (24). I resten av Kalmar län har längre intervall rapporterats, cirka 1 månad längre i 

Västervik och 2 månader längre i Oskarshamn. Jönköpings län har fortsatt att förkorta sitt intervall och 

ligger nu på 24,5 (jmf tidigare 25,5). 

Deltagarfrekvensen håller sig likt tidigare över 80 % i samtliga regioner och ligger i dagsläge mellan 84,2-

86,5 %. Högst deltagarfrekvens rapporteras likt tidigare i Västervik (86 %) men nu även i Östergötland 

(86,5 %). Observera dock att den högre siffran i Östergötland noterats först efter införandet av 

”återinbjudan” där alla passiva vägrare återinbjuds med ny tid fr.o.m. 1 februari 2019. Siffran är på så vis 

missvisande då systemet inte längre visar kvinnor som inte har kommit till sin screening där inbjudan till 

screeningen har skickats ut igen. Räknar man de kvinnorna som passiva vägrare liksom tidigare så ligger 

deltagarfrekvens i Östergötland på drygt 80 %. Det vill säga, i regionerna som införde ”återinbjudan” 

kan den deltagarsfrekvens som rapporteras vara cirka 5 % högre än den verkliga siffran. Detta skulle 

kunna förklara tidigare skillnader i deltagarsfrekvensen i sjukvårdsregionen (exempelvis Jönköping 

införde detta redan år 2016) och borde diskuteras på sjukvårdsregional nivå med gemensamt beslut om 

hur detta ska rapporteras i framtiden.  

Selektionsgraden håller sig i hela sjukvårdsregionen enligt riktlinjerna (≤3 %). 

Detektionsnivån för sydöstra sjukvårdsregionen ligger enligt senaste rapporten ”Koll på lägget” (data 

från INCA register) likt tidigare väl över riket med 75 % (riket 68 %). Högst detektion i år har varit i 

Jönköping och Kalmar. 

Kalmar har under våren anställt flera sjuksköterskor, och har i och med detta kunnat arbeta av köer och 

förkorta screeningintervallet. Behovet av sjuksköterskor finns däremot fortfarande i Jönköping. På 

läkarsidan är det optimal läkarbemanning i Jönköping, där det först nu efter många år inte längre finns 

behov av hyrpersonal. Däremot råder läkarbrist i Kalmar och i dagsläge akut brist i Östergötland som 

kan leda till längre väntetider för kliniska utredningar samt utredningar av kvinnor som är återkallade 

från screening.  

Under senaste perioden har intensivt arbete pågått i samtliga regioner med införskaffande av ny 

utrustning och installationer. Östergötland har sedan installationen av 3 kliniska system hösten 2018  

implementerat 2 nya diagnostiska metoder, med cirka 2500 tomosyntes och tomoguidade 

undersökningar utförda. Tomosyntes ersätter i stort sett 2D mammografi i den kliniska verksamheten. 

Som uppskattat vid föregående rapportering kunde screeningintervallet behållas inom det bestämda 

under och efter installationen. Längre väntetider, som har ökat för utredningar i den kliniska 

verksamheten p.g.a. begränsad tillgång till utrustningen under installationen, samt utbildningar har 

förkortats under våren. Kontrastmammografi som tredje ny diagnostisk metod planeras starta efter 

sommaren.  

Installation av mammografiutrustningen till både klinisk- och screeningverksamhet i Jönköpings län är i 

slutfasen med 6 nya system. Den inköpta utrustningen ger, liksom i Östergötland, hög bildkvalitet, låg 
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stråldos samt diagnostiska syntetiska 2D bilder. Jönköpings län är således tekniskt förberett för 

eventuellt metodbyte i screeningen om sådant skulle bestämmas i framtiden.  

Kalmar län har investerat i en ny ultraljudsapparat samt håller på att inskaffa ny utrustning för screening 

och avbildning av röntgenpreparat. 

Under hösten 2019 planeras ytterligare inköp av utrustning, t.ex. vagn för screening i Jönköpings län och 

ultraljudsutrustning inkl. automatiserad ultraljud i Östergötland.  

Kvalitetsarbete har pågått sedan förra året i både Östergötland och Kalmar. Mammografisjuksköterskor 

ansvarar för projektet i båda orterna, och klar förbättring avseende bildkvalitet har rapporterats.  

ST-utbildning pågår i Kalmar där 2 ST-läkare får sin utbildning med fokus på bröstdiagnostik.    

Östergötland har arbetat intensivt för att förbättra service till kvinnorna med nya digitala tjänster. I mars 

uppgraderades Mina Vårdkontakter. De kvinnorna som aktivt har lagt in telefonnummer eller mail får 

meddelande i 1177.se, samt kan omboka sin tid där om den inte passar. I april startades ett pilotprojekt 

med digital brevlåda. Screeningkallelserna kommer att skickas till digital brevlåda om det finns, annars 

med vanlig post. Under våren pågår arbete med att ta fram nya mallar för e-brev (ej screening). 

Arbetet för att skapa lösningar för distansgranskning i sjukvårdsregionen fortsätter då detta ger möjlighet 

att samarbeta och hjälpa varandra på distans vid akut läkarunderbemanning. Teknisk koppling för 

mammografienheterna i sjukvårdsregionen diskuterades på bl.a. RCC:s möte i november, samt på VC-

nivå på SÖRAD-möte i januari 2019. Granskning med hjälp av Citrixlösning har fortsatt att testats, och 

förutom screening har även Tomosyntes kunnat granskas på distans. Citrixlösningen bedöms vara 

tillräcklig även för ett stort flöde och ett högt tempo som vid high volume screening. Vidare diskussion 

angående engemensam lösning i sjukvårdsregionen planeras för  möte där IT-ansvariga från samtliga 

sjukhus bjuds in. Beslut om sjukvårdsregional samverkan bör därefter lyftas på VC nivå. 

Då pilotprojekt med AI (Artificiell Intelligens) i screeningverksamheten, som utfördes i Östergötland 

under 2018, visat lovande resultat planeras en utvärdering av AI i screeningverksamheten i form av en 

stor studie med 75 000 kvinnor. Förberedelser för detta pågår. 

Styrelsemöte för Östergötlands bröstcancerförening (Moa-Lina) ägde rum 13 mars. I samband med 

rapporten för 2017 som Cancerfonden publicerade i februari har aktuell status i regionen diskuterats. En 

långsiktig plan samt planerade åtgärder för att förkorta ledtider och förbättra cancervården inom 

bröstprocessen har presenterat.  

RCC:s bröstprocessmöte ägde rum 8 november i Alvesta där bl.a. SVF och samarbetet inom sydöstra 

sjukvårdsregionen diskuterades för att förbättra resultat och bröstcancervård. Ett uppföljningsmöte 

kommer att äga rum den 11 juni i Alvesta.  

Regionalt RCC-möte för bröstcancerscreening planeras i Jönköping, men datum har flyttats fram p.g.a. 

pågående inköp och installationer. 

 

Sammanfattning:  

Utveckling och tillväxt på flera fronter på samtliga enheter inom sjukvårdsregionen. Hårt arbete pågår. 

1. Fortsatt välfungerande screeningverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen. 
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2. Ny modern röntgenutrustning har installerats i Östergötland och Jönköpings län, samt en ny 

ultraljudsapparat i Kalmar. Två nya diagnostiska metoder har implementerats i Östergötland. 

3. Fortsatt höjning av kompetenser (sjuksköterskor, bildkvalitetsprojekt i Östergötland och Kalmar, 

ST-utbildning i Kalmar, samt ny kompetens inom Tomosyntes har skaffats i Östergötland). 

4. Brötprocessen och SVF - Sjukvårdsregional samverkan.  
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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 

cancerområde. 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 arbetat med framtagandet av databasen har med jämna mellanrum telefonmöten och 

har haft ett fysiskt möte det senaste året. Databasen ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC 

Norr.  

Det sjukvårdsregionala nätverket för forskningssjuksköterskor som arbetar med cancerstudier har inte 

haft något nytt möte under denna period. Det planeras ett nytt möte under hösten 2019, denna gång på 

RCC och presentera RCC:s arbete. I maj är ett möte inplanerat med det sjukvårdsregionala nätverket för 

alla forskningssjuksköterskor (inte bara de som jobbar med cancerstudier). 

Kliniska studier i Sverige (Forum Sydost) tillsammans med LiF hade ett möte i Alvesta den 29 januari 

2019 om forskning, framför allt inom primärvården, där representant från RCC Sydöst deltog. 

Gruppen ”Nationella arbetsgruppen optimal screening och matchning av patienter till kliniska 

cancerstudier” (NASK) har avslutat sitt arbete och lämnat in en slutrapport till RCC i samverkan. 

Slutrapporten har redovisats i RCC Sydösts ledningsgrupp, RCC i samverkan och på sjukvårdsregionalt 

processledarmöte. Tanken är rapporten även kommer att spridas till flera inom sjukvårdsregionen. 
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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 

 

 


