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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 

Linda Carlén-Hallström 
kommunikatör, webbredaktör 
Linda.Carlen.Hallstrom@regionostergotland.se 

Ola Magnell 
statistiker 
Ola.Magnell@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 patienter med cancer 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.  

 

Inledande kommenterar 
Väntetiderna för löfte 1 är hämtade från standardiserade vårdförlopp (SVF) – Signe-databasen. Samtliga 
diagnoser som ingår i SVF ingår. Undantaget är diagnoser som är nationellt nivåstrukturerade, icke 
jämförelsebara eller där antalet understiger 5. 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. 

Nämnaren i ledtidsmålet är de patienter som enligt SIGNE har startat sitt SVF i regionen följt av 
behandlingsstart. För SVF Allvarliga och ospecifika symptom mäts tid från välgrundad misstanke till 
tidpunkt för cancermisstanke bekräftad eller avskriven. En del personer som inkluderas här har alltså inte 
cancer men ingår ändå i mätning av ledtidsmålet vilket gör att detta SVF skiljer sig från de övriga. 
Täljaren är de patienter i nämnaren som har startat behandling inom angiven ledtid. För patienter som 
påbörjat ett SVF i en region och sedan blivit skickad till annan region för behandling används den region 
där SVF startade. Om inget finns angivet blir plats för start av SVF densamma som plats för start av 
behandling 

För löfte 2 är data från kvalitetsregistren och mäter andelen som diskuteras på multidisciplinär konferens 
(MDK). Inkluderade diagnoser är bröst-, huvud- och hals-, lung-, tjock- och ändtarm-, prostatacancer 
(högrisk) samt urinblåsecancer (T1-T4). 
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För löfte 3 är data från kvalitetsregistren och mäter andelen som har en kontaktsjuksköterska. 
Diagnoserna som ingår är prostata-, urinblåse-, bröst- samt lungcancer. Det är de diagnoser som har 
jämförbar data. 
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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 5. 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. 

Sammantaget för sydöstra sjukvårdsregionen uppnår cirka 40 % av alla patienter den uppsatta målnivån 
enligt SVF. Det skiljer sig lite mellan länen, där Kalmar ligger högst med 50 %. Mellan 2017-2019 är det 
endast Kalmar som haft en uppåtgående trend. Östergötland, som 2017 hade runt 40 % av patienterna 
inom målnivån enligt SVF, har 2019 tappat till 25 %.  

Uppdelat på cancerdiagnos är det tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom samt blodcancer, lymfom 
och myelom som inom sydöstra sjukvårdsregionen har högst andel patienter som uppfyller målnivån 
enligt SVF 2019. Här är andelen 50 % eller högre. Testikelcancer, njurcancer, gynekologisk cancer samt 
huvud- och halscancer är de diagnoser som ökat i andel från 2017 till 2019.  

För de flesta av diagnoserna hamnar 25-50 % av patienterna i alla tre länen inom målnivån enligt SVF år 
2019. De diagnoser som överstiger en andel på 50 % är: 

Jönköpings län: tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom, blodcancer, lymfom och myelom, 
testikelcancer, allvarliga ospecifika symptom samt njurcancer 

Kalmar län: tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom, bröstcancer och huvud- och halscancer. För 
patienter med bröstcancer ser vi en väldigt tydligt uppgång genom åren och man ligger nu endast någon 
procent under målnivån (79 %). 

Östergötlands län: cancer i övre GI, hjärntumörer samt blodcancer, lymfom och myelom. 

Löfte 2 
Sammantaget så är multidisciplinär konferens (MDK) väletablerat i sydöstra sjukvårdsregionen och 
tillämpas i över 90 % av alla cancerfall. Trenden är fortsatt uppåtgående för alla tre länen 2019 där 
Jönköping ligger högst med 95 %.  

I princip alla patienter inom diagnoserna bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och huvud- och 
halscancer kommer till MDK (99-100 %) i sydöstra sjukvårdsregionen. Samma resultat hittas då vi tittar 
på varje län specifikt för dessa diagnoser. För lungcancer är andelen 75 %, för urinblåsecancer 61 % och 
för prostatacancer 55 %. I dessa diagnoser finns dock en del avvikelser länsvis. För urinblåsecancer är 
andelen där MDK tillämpas runt 65 % för Östergötland och Jönköping och något lägre för Kalmar (45 
%). I prostatacancer ligger andelen mellan 44-63 % för de olika länen. För diagnosen lungcancer har vi 
94 % i Jönköping, 64 % i Kalmar och 77 % i Östergötland. 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
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Löfte 3 
Arbete för att på ett strukturerat sätt implementera cancerrehabilitering genom patientens hela 
vårdprocess pågår kontinuerligt i de tre länen, både genom egna och gemensamma satsningar. En 
checklista (kortfattad sammanfattning av vårdprogrammets delar) att använda som stöd i 
implementeringsarbetet har tagits fram  och kommer att uppdateras och biläggas kommande 
vårdprogram. Revidering av nationellt vårdprogram cancerrehabilitering pågår och ska publiceras 2021. 
Nära vård och patientkontakt är ett nationellt projekt som påverkar vårdprogramsutvecklingen. Det gör 
även RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård, ”Vägen framåt”, som implementeras på 
olika sätt inom arbetsgrupper på sjukvårdsregional nivå och i de olika länsdelarna. 

Temadag cancerrehabilitering ställs in i höst p.g.a. pandemin och ny satsning görs till hösten 2021. 

Under våren 2020 har RCC påbörjat arbetet med att starta upp nationella arbetsgrupper som ska ta fram 
patientinformation till nationella versioner av Min vårdplan, per diagnos eller övergripande 
diagnosgrupp. Diagnoserna tjock- och ändtarm-, penis-, bröst-, gynekologisk-, huvud- och hals- och 
urinblåsecancer samt tumörer i centrala nervsystemet är redan igång med arbetet.  

Vägledning för bäckencancerrehabilitering har uppdaterats 2020-03-25 och finns tillgänglig på RCC:s 
hemsida.  

Införande av mötesplatser för fysisk aktivitet pågår i samarbete med olika aktörer i civilsamhället. Mer 
info om dessa mötesplatser finns under kapitlet ”Löfte 3”. 

Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som just nu utgörs av 15 
patient- och närståenderepresentanter. Deras  huvudsakliga uppgift är att bevaka patientperspektivet i 
utvecklingen av framtidens cancervård. 

RCC Sydöst arbetar med två olika typer av patientrapporterade mått: PREM, som beskriver hur 
patienterna upplever vården, samt PROM, som beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Man 
kan följa resultaten för den PREM-enkät som används i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp 
löpande på https://www.patientenkat.se. RCC Sydöst stöttar även en nationell undersökning av hur 
patienter som behandlats under nivåstruktureringen upplevt sin vård, läs mer på RCC:s webbsida. En 
enkät är framtagen och validerad. Arbete med att införa PACADI för PROM-mätning i kvalitetsregistret 
för pankreas pågår. PACADI är ett kort frågeformulär för klinisk och vetenskaplig användning hos 
patienter med pankreatiska tumörer. 

Under våren 2021 kommer en uppföljningsenhet för barncancer att startas upp i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och fokus ligger på övergången från 
barn- till vuxenvård och en trygg och aktiv överlämning. Projektet genomförs på uppdrag av Regionalt 
cancercentrum sydöst och omfattar hela den sydöstra sjukvårdsregionen. Det nationella vårdprogrammet 
för långtidsuppföljning efter barncancer finns på cancercentrum.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 runt 65 %. För att 
kunna förbättra och utveckla den palliativa vården används kvalitetsindikatorer med målnivåer, 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/cancerrehabilitering_checklista.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/vagen-framat/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/vagledning-for-backencancerrehabilitering.pdf
https://www.patientenkat.se/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/nivastrukturering/uppfoljning-nivastrukturering/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/
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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. 

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både region och kommun i den 
sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet mellan 2 - 4 gånger/ år. Fokus ligger fortsatt på 
kvalitetsindikatorerna samt det vårdinnehåll som kommer den person som är i behov av palliativ vård 
tillgodo, oavsett vårdform och bostadsort.  

Den regionala konferensen ” Palliation Sydöst” som skulle ha ägt rum under hösten 2020 har blivit 
uppskjutet. Beslut om nytt datum kommer. Temat är ”Från vaggan till graven”.  

Flertalet förbättringsarbeten inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår. Det har bland annat satsats på 
utbildning för omvårdnadspersonal i samtliga tre regioner. 

 

Löfte 5 
Hösten 2019 tillsattes en processledare för cancerprevention på 10 % och från januari jobbar hen på 20 
%. Processledaren deltar i nationell arbetsgrupp (NAG) cancerprevention. NAG cancerprevention har 
påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell cancerpreventionsplan som kommer att utgår från målen 
i ”Vägen framåt”. 

Ett samarbete med Strålskyddsmyndigheten och 1177 avseende solvanor har påbörjats och en 
kommunikationsplan för arbetet med att sola säkert har tagits fram i samarbete med dem. 

Under våren har Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor tillsatt en NAG för ’vårdförlopp 
levnadsvanor’.  

Under tidig höst 2019 har Kalmar och Linköping implementerat det nationella vårdprogrammet i 
cervixcancerprevention, Jönköping kom igång redan i början av 2018. 

Från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerscreening rapporteras fortsatt stigande täckningsgrad i 
sydöstra regionen. 

Sedan 2017 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att HPV-vaccination ska erbjudas även för 
pojkar. Från hösten 2020 har regeringen nu budgeterat för denna vaccination.  

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) har drivit en utrotningskampanj med 
målet att minska incidensen av livmoderhalscancer. En nationell standardisering för audit (granskning) av 
cervixcancrar har införts och under våren 2020 kommer sydöstra sjukvårdsregionen att arbeta utifrån 
denna. Under 2018 respektive 2019 ses en minskning av cervixcancrar inom sydöstra sjukvårdsregionen 
jämfört med tidigare års ökning. 

En regional arbetsgrupp för implementering av tarmcancerscreening i sydöstra sjukvårdsregionen är 
tillsatt och deras rekommendation är att screening ska starta från och med januari 2021. Under 2019 togs 
underlag fram för mer detaljerade kapacitets- och kostnadsberäkningar för både implementering och 
kontinuerlig screeningverksamhet. Det har även gjorts en översyn av olika alternativ för logistik kring 
tarmcancerscreening med avseende på IT, kallelse och svarsbrev, samt provtagningskit och analys av 
dessa. Gruppen föreslår att sydöstra sjukvårdsregionen ansluter sig till det Gemensamma 
Screeningkansliet (GSK) med bas i Stockholm. Ärendet tas upp för beslut i samverkansnämnden den 5:e 
juni.  

https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/vagen-framat/
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Socialstyrelsen uppdaterade 2018 sin rekommendation om screening för prostatacancer. De avråder 
fortfarande från ett nationellt screeningprogram. Socialstyrelsen framhåller däremot att hälso- och 
sjukvården kan bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för 
forskning och utveckling och gav därför RCC i samverkan (via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) 
i uppdrag att ta fram en handlingsplan för standardiserad och effektiviserad PSA-testning.  

 

Löfte 6 
Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” fortsätter som tidigare med underhåll av databasen. En 
undersökning har gjorts som visar att databasen är väl besökt av både vården och andra. 

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor hade  hösten 2019 ett möte hos RCC Sydöst. Olika 
personer som jobbar på RCC berättade om sina uppdrag och arbetsuppgifter. Mötet var mycket 
uppskattat av regionens forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier. Ett nytt möte planeras 
under hösten 2020.  
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LÖFTE 1: ALLA PATIENTER MED CANCER I REGIONEN SKA 
FÅ BEHANDLING INOM FYRA VECKOR (OM INTE ANNAT 
ANGES I STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP) 
 

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.  

 

 

Figur 1. Andel inom målnivå enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen och alla diagnoser. Källa: SKLs väntetidsdatabas 

”Signe” 2020-05-05. 
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I sydöstra sjukvårdsregionen uppnår cirka 40 % den uppsatta målnivån. Från 2017 till 2019 ses en 
negativ trend där andelen som klarar målnivån minskat från lite under 50 % till 37 %. 

 

 

Figur 2. Andel inom målnivå enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen, uppdelat på region och alla diagnoser. Källa: SKLs 

väntetidsdatabas ”Signe” 2020-05-05. 

I figur 2, när vi tittar på regionerna var för sig, syns en negativ trend för Jönköping och Östergötland. I 
Kalmar har en förbättring skett sedan 2017 med runt 5 %.  
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Figur 3. Andel inom målnivå enligt SVF i sydöstra sjukvårdsregionen. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2020-05-05. 

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.  

Andelen patienter som klarar väntetidsmålen för SVF varierar mycket mellan de olika diagnoserna, men 
de flesta hamnar mellan 25-50 %. De som uppnår en andel runt 50 % eller mer för 2019 är tjock- och 
ändtarmscancer, hudmelanom samt blodcancer, lymfom och myelom. Trenden för cancer i urinblåsa 
och urinvägar är nedåtgående då man 2017 låg nära 80 % målet, och nu 2019 är nere under 10 %. Även 
diagnoserna allvarliga ospecifika symptom och lungcancer har tydligt nedåtgående tendenser för andelen 
patienter som klarar målnivån inom SVF. För diagnosen cancer i urinblåsa och urinvägar 2019 hittas 
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flest patienter där tiden från välgrundad misstanke till start av behandling tar 31 eller fler dagar över 
målnivån.  

 

 

Figur 4. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Jönköpings län. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2020-05-05. 

I Jönköpings län 2019 så är det diagnoserna tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom, blodcancer, 
lymfom och myelom, testikelcancer, allvarliga ospecifika symptom samt njurcancer som har högst andel 
patienter som uppfyller målnivån enligt SVF (50 % eller över). Observera att antalet patienter i 
testikelcancer är få. Andelen för övriga diagnoser ligger mellan 25-50 %. De diagnoser där andelen som 
klarar målnivån har minskat mest från 2017-2019 är cancer i urinblåsa och urinvägar samt bröstcancer.  
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Figur 5. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Kalmar län. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2020-05-05. 

För de flesta av diagnoserna så hamnar 25-50 % av patienterna i Kalmar län inom målnivån enligt SVF. 
För fyra diagnoser överstiger andelen 50 %. Dessa är tjock- och ändtarmscancer, hudmelanom, 
bröstcancer och huvud- och halscancer. För patienter med bröstcancer ser vi en väldigt tydligt uppgång 
genom åren 2017-2019 och man ligger nu endast någon procent under målnivån (79 %) Flera diagnoser 
har tydliga uppåtgående trender mellan 2017-2019. Dessa är cancer i övre GI, hudmelanom, tjock- och 
ändtarmscancer, bröstcancer, huvud- och halscancer, gynekologisk cancer samt buksarkom. För 
diagnoserna lungcancer, prostatacancer, hjärntumörer, cancer i urinblåsa och urinvägar och njurcancer 
har andelen patienter som klarar målnivån för tiden från välgrundad misstanke till start av behandling 
2017-2019 minskat. Inga data är tillgängliga för allvarliga ospecifika symptom, peniscancer samt 
testikelcancer.  
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Figur 6. Andel inom målnivå enligt SVF i Region Östergötland. Källa: SKLs väntetidsdatabas ”Signe” 2020-05-05. 

För de flesta av diagnoserna hamnar 25-50 % av patienterna i Östergötlands län inom målnivån enligt 
SVF. De diagnoser som hamnar över 50 % är cancer i övre GI, hjärntumörer samt blodcancer, lymfom 
och myelom. En ökning 2017-2019, gällande andelen som hamnar inom målnivå enligt SVF, kan ses för 
njurcancer, prostatacancer och gynekologisk cancer. Nedåtgående trender hittas i diagnoserna allvarliga 
ospecifika symptom, buksarkom, cancer i urinblåsa och urinvägar, lungcancer, bröstcancer, 
neuroendokrina buktumörer samt tjock- och ändtarmscancer. För sköldkörtelcancer finns ingen data för 
Östergötlands län.  
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LÖFTE 2: ALLA PATIENTER MED CANCER SKA ERBJUDAS 
DIAGNOSTIK OCH BEHANDLING ENLIGT BEST PRACTICE 
 

Multidisciplinär konferens (MDK) är en viktig kvalitetsvariabel för löfte 2 och har blivit en 
handläggningsprincip som tillämpas i de allra flesta cancerfall. Sammantaget över hela perioden (från 
2014 till 2019) ser vi en uppåtgående trend där alla tre länen ligger över 90 % för andra halvan av 2019. 
För kvartal fyra ligger Jönköping högst på runt 95 % MDK medan Östergötland och Kalmar ligger på 
91-92 %. 

 

 

Figur 7. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 
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Figur 8. Multidisciplinär konferens för alla diagnoser, uppdelad på diagnos. 

Rutinen att ha MDK är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. I princip 100 % av 
patienterna i dessa diagnosgrupper får sina fall diskuterade på MDK. För patienter med lungcancer har 
antalet som får sina fall diskuterade på MDK länge rört sig mellan 75-80 % och efter att ha rört sig ned 
mot 70 % under 2017-2018 ser vi en tydlig uppgång upp emot 75 % under 2019. 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 andra halvåret av 2018 fanns tecken på 
återhämtning men det verkar endast ha varit på kort sikt då antalet som får tillgång till MDK åter igen 
ligger strax under 55 %. MDK för urinblåsecancer har de senaste åren haft en uppåtgående trend, som 
nu verkar ha stannat av och ligger runt 60 % för 2019 (Q3-Q4). 
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Observera att andelen redovisade MDK för tjock-och ändtarmscancer och bröstcancer avser antingen 
preoperativ eller posteroperativ MDK. För att se resultat uppdelat för respektive MDK och fler detaljer 
se respektive diagnosspecifik rapport på cancercentrums hemsida.  

 

 
 

Figur 9. Multidisciplinär konferens för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

För diagnoserna bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer i Jönköping är rutinen att ha MDK 
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runt 95 % för 2018 och framåt. Urinblåsecancer och prostatacancer (högrisk) ligger lägre i andelen 
MDK, där urinblåsecancer fortsätter sin uppåtgående trend med en ökning från 57 till 64 % mellan Q1-
Q2 och Q3-Q3 2019. Prostatacancer som första halvan av 2019 uppvisade en MDK-andel på 71 % har 
nu sjunkit till 44 %.   

 

  

Figur 10. Multidisciplinär konferens för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 
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Rutinen att ha MDK i Kalmar verkar vara väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer. 
Alla dessa diagnoser ligger på 99-100 %. Patienter med lungcancer i Kalmar, vars MDK-andel rört sig 
stadigt runt 45 % har för 2019 (Q3-Q4) ökat till 64 %. Prostatacancer (högrisk) har under 2019 rört sig 
mellan 63-77 % MDK. Urinblåsecancer, som 2018 (Q3-Q4) hade ett uppsving till 74 % verkat nu ha 
stabiliserat sig runt 50 %, samma siffra som början av 2018.  

 

  
Figur 11. Multidisciplinär konferens för Östergötland län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 
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Rutinen att ha MDK är väletablerad för bröst-, kolorektal-, huvud- och halscancer i Östergötland, där 99 
% eller fler av patienterna får tillgång till MDK. Andelen MDK för prostatacancer har rört sig mellan 43-
57 % mellan 2018 och 2019. För tre av fyra av de uppvisade perioderna i figuren så har andelen MDK för 
patienter med lungcancer varierat mellan 77-78 %.  Även MDK för urinblåsecancer har legat relativt stabilt 
mellan 62-69 % (2018 Q3-Q4 till 2019 Q3-Q4). 
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LÖFTE 3: ALLA PATIENTER MED CANCER SKA VARA 
VÄLINFORMERADE OCH DELAKTIGA GENOM HELA 
VÅRDKEDJAN 
 
Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela 
vårdkedjan. Enligt den nationella cancerstrategin är detta något som alla patienter ska erbjudas. 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.  

 

 

Figur 12. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på patientens hemlän. 
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Kurvan för Östergötland verkar ha planat ut sig från 2018 och framåt där andelen av patienterna med en 
kontaktsjuksköterska ligger runt 90 %. Både i Jönköping och i Kalmar så ser vi en fortsatt uppgående 
trend under 2019. För Kalmar ligger andelen nu på 95 % och för Jönköping runt 93 %.  
 
 

 

Figur 13. Kontaktsjuksköterska för alla diagnoser, uppdelad på diagnos 

Att använda kontaktsjuksköterskor är väl inrättat hos patienter med bröst-, lung-, och prostatacancer, 
där alla ligger över 90 %. Högst är siffran för bröstcancer med 98 %. För patienter med urinblåsecancer 
är andelen som har tillgång till kontaktsjuksköterska lägre än för de övriga. Emellertid är det denna 
diagnos som har ökat mest under 2019 med en ökning från 58 till 74 %.   
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Figur 14. Kontaktsjuksköterska för Jönköpings län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Jönköping så har i princip alla patienter med bröst- och lungcancer en kontaktsjuksköterska (99-100 
%). Både för prostatacancer och urinblåsecancer så ser vi en uppåtgående trend under 2018-2019. I 
början av 2018 hade 78 % av patienterna med prostatacancer kontaktsjuksköterska, och 2019 är denna 
siffra uppe på 89 %. Urinblåsecancer som under första delen av 2018 låg under 50 % har ökat till 84 %.  
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Figur 15. Kontaktsjuksköterska för Kalmar län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

100 % av alla patienter med bröst- och lungcancer har kontaktsjuksköterska i Kalmar län. Dessa siffor 
har inte rört sig speciellt mycket under 2018 och 2019. Även för prostatacancer är siffran relativt hög, 
med ett spann på 85-94 % under dessa år. I de tre senaste avläsningarna så har andelen med 
kontaktsjuksköterska för patienter med urinblåsecancer ökat från 56 % 2018 (Q3-Q4) till 80 % 2019 
(Q3-Q4).  
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Figur 16. Kontaktsjuksköterska för Östergötlands län (patientens hemlän), uppdelad på diagnos. 

I Östergötlands län är andelen patienter med kontaktsjuksköterska väletablerad (96 % för prostatacancer 
och 97 % för bröstcancer). För patienter med lungcancer är siffran något lägre och andelen har varierat 
mellan 82-93 % under 2018-2019. Den nedåtgående trenden av andelen patienter med 
kontaktsjuksköterska för urinblåsecancer ser ut att ha avstannat under andra halvan av 2019 och ligger 
nu på 61 %.   
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Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering  
Målsättning 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.  

Arbete för att på ett strukturerat sätt implementera cancerrehabilitering genom patientens hela 
vårdprocess pågår kontinuerligt i de tre länen, både genom egna och gemensamma satsningar. En 
checklista (kortfattad sammanfattning av vårdprogrammets delar) att använda som stöd i 
implementeringsarbetet har tagits fram och kommer att uppdateras och biläggas kommande 
vårdprogram. Checklistan har delgetts samtliga processledare och verksamhetschefer i sydöstra regionen. 
Region Kalmar län har använt checklistan på ett strukturerat sätt i verksamhetsdialoger för att få fram ett 
nuläge, initiera fram en diskussion samt skapa länsövergripande möten inom samma diagnosområde. 
Alla större diagnosgrupper har bjudits in till dialog.   

Revidering av nationellt vårdprogram cancerrehabilitering pågår och ska publiceras 2021. 

Nationella indikatorer för uppföljning av behovsbedömning och rehabiliteringsplan har föreslagits och 
testning är planerad inom avgränsad diagnosgrupp.  

Nära vård och patientkontakt är ett nationellt projekt som påverkar vårdprogramsutvecklingen. Det gör 
även RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård, ”Vägen framåt”, som implementeras på 
olika sätt inom arbetsgrupper på sjukvårdsregional nivå och i de olika länsdelarna. 

Kompetensutveckling  
Under våren har medarbetare från RCC föreläst kring cancerrehabilitering på läkarutbildningen termin 7. 

Nätverksträff 
Nätverksträffar finns i samtliga länsdelar för vård- och rehabiliteringspersonal som arbetar med 
cancerrehabilitering. 

Digital Min vårdplan 
Under våren 2020 har RCC påbörjat arbetet med att starta upp nationella arbetsgrupper som ska ta fram 
patientinformation till nationella versioner av Min vårdplan, per diagnos eller övergripande 
diagnosgrupp. Syftet är att öka kvaliteten på den patientinformation som erbjuds för patienter med 
cancer, avlasta regioner och verksamheter samt skapa förutsättningar för ökad patientdelaktighet och 
trygghet. 

För diagnoserna tjock- och ändtarm-, penis-, bröst-, gynekologisk-, huvud- och hals- och urinblåsecancer 
samt tumörer i centrala nervsystemet är nationella arbetsgrupper igång med arbetet att ta fram nationell 
patientinformation till Min vårdplan. De nationella arbetsgrupperna ska bestå av en representant per 
sjukvårdsregion och en patientföreträdare, stöttade av en sjukvårdsregional handläggare eller nationell 
samordnare. När arbetsgrupperna har färdigställt en nationell Min vårdplan för respektive 
diagnos/diagnosgrupp går den på remiss till patientorganisationer och nationella vårdprogramgruppen 
för diagnosen/diagnosgruppen. Nationell samordnare publicerar de granskade versionerna av nationella 
Min vårdplan, digitalt på en nationell utgivarenhet i Stöd och behandling på 1177.se och för utskrift på 
papper på cancercentrum.se, redo för vården att börja erbjuda sina patienter. Nationell Min vårdplan i 
Stöd och behandling kan överlämnas mellan verksamheter och följa patienten som flyttar mellan sjukhus 
och regioner oberoende journalsystem. Nätverk, stöd- och utbildningsmaterial samt checklista för 
införande är under framtagande. 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/cancerrehabilitering_checklista.pdf
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/vagen-framat/
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Den digitala Min vårdplan fortsätter att användas och erbjuds nu alla patienter på Kalmar länssjukhus 
med lungcancer under utredning och behandling, patienter med prostata- och peniscancer på urologiska 
kliniken (ViN och US) och prostatapatienter på onkologen (US).  

Region Jönköping har ett pågående pilotprojekt med digital Min vårdplan för patienter med 
prostatacancer. Rehabiliteringsinsatserna har fått relativt stort fokus i denna i och med att 
hälsoskattningen (Örebro) lagts in som en mall. En rehabiliteringsguide togs fram som koppling till 
hälsoskattningen för att leda vården rätt när rehabiliteringskompetens behövs för att tillgodose 
patientens behov. Även denna är kopplad till digitala Min vårdplan men kan endast ses av behandlare.  

Analog hälsoskattning 
Implementering av hälsoskattningen (Örebro) har startats men endast på papper då digitalt stöd saknas. 
Processledare för cancerrehabilitering har lagt fram ett önskemål till RCC Sydösts styrgrupp att lägga in 
en begäran till eSPIR om att i projektet för formulärtjänst prioritera hälsoskattning för 
cancerrehabilitering.  

Bäckencancerrehabilitering  
Vägledning för bäckencancerrehabilitering har uppdaterats 2020-03-25 och finns tillgänglig på RCC:s 
hemsida 

Region Jönköping tittar på förutsättning att implementera vägledningen i befintliga verksamheter.    

 
Mötesplatser för patienter med cancer 
Införande av mötesplatser för fysisk aktivitet pågår i samarbete med olika aktörer i civilsamhället.   

I Region Jönköping har ett lyckosamt projekt permanentats men pausas nu under pandemin. Alternativ 
har tagits fram online. Mer information på https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--
besvar/cancer/efter-avslutad-cancerbehandling/halsa-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-for-
cancerpatienter/.  

Hjärtats hus i Region Jönköping, med fysiska platser på fyra orter, har pausat sin verksamhet men istället 
erbjudit andra möjligheter med promenader och telefonmöten: 
https://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=44776&nodeType=13  

Mötesplats cancer (tidigare benämnt ”Lär dig leva med cancer”) finns i Östergötland och Kalmar. 
Uppstarten i Region Jönköping har skjutits fram.  

Temadag cancerrehabilitering 2020 
Temadag cancerrehabilitering ställs in i höst p.g.a. Covid-19-pandemin och ny satsning görs till hösten 
2021.  

Samverkan gemensamma frågor 
Rehabilitering är organiserat och utvecklas i två nationella programområden, NPO rehabilitering och 
NPO cancervård, och därmed också två motsvarande regionala programområden. Representant för 
RPO rehabilitering ingår i RCC:s styrgrupp. Samverkan kring gemensamma frågor är nödvändigt och har 
initierats. En första träff skedde digitalt den 30 april.   

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/vagledning-for-backencancerrehabilitering.pdf
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/cancer/efter-avslutad-cancerbehandling/halsa-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-for-cancerpatienter/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/cancer/efter-avslutad-cancerbehandling/halsa-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-for-cancerpatienter/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/cancer/efter-avslutad-cancerbehandling/halsa-och-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-for-cancerpatienter/
https://plus.rjl.se/index.jsf?nodeId=44776&nodeType=13
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RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård – ”Vägen framåt”.  
(https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/vagen-framat/ implementeras på olika sätt inom 
arbetsgrupper på Sjukvårdsregional nivå och i de olika länsdelarna.  

RCC Sydöst har fortsatt årliga 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. 

Patient- och närståenderådet (PNR) 
Vid RCC Sydöst finns sedan 2011 ett patient- och närståenderåd (PNR) som just nu utgörs av 15 
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 de flesta 
processgrupper, i många  utvecklingsprojekt samt deltar vid utbildningar och konferenser som RCC 
Sydöst organiserar, t.ex. kontaktsjuksköterskeutbildningen. På grund av olika anledningar har antalet 
medlemmar sjunkit det senaste halvåret, men vi strävar efter att hålla en så jämn fördelning som möjligt, 
både geografiskt och diagnosmässigt. En webutbildning för patient- och närståendeföreträdare har 
genomförts under året, delar av den finns också på RCC:s webbplats. PNR sydöst deltar även i 
”Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan” (NAP). På grund av Covid19-pandemin har vi endast 
haft ett möte under vårterminen. Vid detta möte så hade vi en workshop om deltagande i vårt PNR med 
bl.a. frågeställning om mandattid i PNR, hur vi blir fler, jämnare fördelning och vad vi närmast ska satsa 
på inom PNR. 

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. Man kan följa 
resultaten för den PREM-enkät som används i uppföljningen av standardiserade vårdförlopp löpande på 
https://www.patientenkat.se. Resultat för hela 2018 finns publicerat och resultat för hela 2019 
publiceras inom kort. Under 2020 har kravet att delta i mätningen tagits bort, men samtliga tre regioner i 
sydöstra sjukvårdsregionen beslöt att fortsätta. Efter utskicket för januari har dock utskicken pausat med 
anledning av Covid-19-pandemin. Fokus ligger nu på att nå ut med data till de enheter som berörs så att 
resultaten kan omsättas i förbättringsarbeten.  

RCC Sydöst stöttar även en nationell undersökning av hur patienter som behandlats under 
nivåstruktureringen upplevt sin vård. En enkät är framtagen och validerad. Mätningen är planerad att 
starta när Covid-19-pandemin avtagit.  

RCC Sydöst arbetar även med stöd till våra kvalitetsregister i implementering och användande av PROM 
och PREM. En PROM-mätning för melanompatienter planeras i samband med införande av 
patientöversikten i INCA (informationsnätverk för cancervården). Kvalitetsregistret för pankreascancer 
planerar att börja med det norska PROM-instrumentet PACADI (Pancreatic Cancer Disease Index, 
vilket är ett kort frågeformulär för klinisk och vetenskaplig användning hos patienter med pankreatiska 
tumörer). Konstruktion av en svensk version samt ett licensavtal är pågående och kommer att finnas på 
plats inom kort.  

Uppföljningsenhet för barncancer 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/vagen-framat/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/vagen-framat/
https://www.patientenkat.se/
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Under våren 2021 kommer en uppföljningsenhet för barncancer att startas upp i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och fokus ligger på övergången från 
barn- till vuxenvård och en trygg och aktiv överlämning.  

 

Projektet genomförs på uppdrag av Regionalt cancercentrum sydöst och omfattar hela den sydöstra 
sjukvårdsregionen. En projektorganisation bestående av olika professioner från Region Jönköpings län, 
Region Kalmar län och Region Östergötland har nu påbörjat arbetet för att genomdriva detta. Christina 
Johansson, vårdutvecklare hos Region Östergötland är projektledare för detta projekt.  

Målet är att sydöstra sjukvårdsregionen ska erbjuda en uppföljning för att skapa en så jämlik vård oavsett 
var man fått sin behandling. En kartläggning av vilka patienter som är aktuella för uppföljning är 
påbörjad och skall vara klar till sommaren. Dessa patienter skall erbjudas en kontakt med 
uppföljningsenheten för att ge en bild av eventuellt behov av uppföljning och stöd. 

När flera överlever eller lever längre med cancersjukdom ökar behovet av uppföljning. Kartläggning 
omfattar åldersspannet 18-45 år. 

Det finns sex barnonkologiska centrum i Sverige; i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och 
Uppsala. Ny statistik visar att överlevnaden i barncancer är cirka 85 procent. När barnet är under 18 år 
omfattas hen av den barnonkologiska sjukvården. Långtidsuppföljning är en viktig del av vårdkedjan och 
fler insatser för att minimera eller fördröja negativa effekter av cancersjukdom och behandling behövs. 

Uppföljningsenheten skall också vara ett stöd och kunskapscentrum för vårdgivare som möter patienter 
med cancer i hela sydöstra sjukvårdsregionen.   

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer finns på cancercentrum.se. 

  

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/langtidsuppfoljning-efter-barncancer/vardprogram/
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LÖFTE 4: ALLA PATIENTER MED CANCER I LIVETS 
SLUTSKEDE SKA FÅ LIKA GOD PALLIATIV VÅRD OAVSETT 
BOSTADSORT 
 
Bakgrund 
I sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen ca 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 sista veckan i livet. För att kunna förbättra och 
utveckla den palliativa 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. Sex indikatorer 
kan fångas via registrering i Svenska palliativregistret. De ses här nedan tillsammans med målnivå: 

 
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. Bilderna som följer visar 
täckningsgraden i regionen juli – december 2019 (Q3-Q4) jämfört med samma period 2018. Resultatet 
visar att Jönköping ligger fortfarande i topp i regionen, trots att de har tappat i täckningsgrad med 2 %, 
följt av Östergötland som ökat med 1 %. Kalmar län har ökat sin täckningsgrad med 3 %. 
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Kvalitetsindikatorer 
Bilden nedan visar kvalitetsindikatorerna inom slutenvården fördelat på de tre regionerna i sydöstra 
sjukvårdsregionen Q3 – Q4 2019 jämfört med samma tid 2018. Siffra och pil indikerar förändring i 
procentenheter jämfört med samma period 2018. Uppåt pilen ↑ innebär högre procent 2019 jämfört 
med 2018. 

Resultaten på smärtskattning och munhälsobedömning är fortsatt låga. Detta trots att alla tre regioner 
har ökat jämfört med 2018 på smärtskattning mellan 5,8 % - 9,1 %. Munhälsobedömningen har ökat 
med 6,9 % respektive 4,2 % för Kalmar och Östergötland. Region Jönköping har ökat med 2,5 %. Vi ser 
även att dokumenterat brytpunktssamtal är lågt för alla tre delarna. Dock har alla tre regionerna ökat 
mellan 4,7 % - 8 %. Detta visar på en förbättring men det finns ett fortsatt behov av utbildningsinsatser i 
palliativ vård inom slutenvården. 

                               

 
 

Nästa bild visar den kommunala hälso- och sjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen. Resultatet här är 
bättre än slutenvården. Här visar Kalmar ett försprång när det kommer till smärtskattning trots att 
Jönköping har ökat med 7,2 % sedan 2018. Det är fortfarande en bit tills vi når upp till målvärdena men 
vi är på god väg. Kvalitetsindikatorerna som visar på ordinationer mot ångest och smärta ligger på 
målnivån. Munhälsobedömning har ökat över regionen framförallt i Östergötland och Jönköping.  
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Nästa bild visar kvalitetsindikatorerna inom den specialiserade palliativa vården i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Kvalitetsindikatorerna som visar på ordination mot ångest och smärta ligger på 
målnivån i alla tre regioner. Även dokumenterat brytpunktssamtal ligger antingen på målnivån eller strax 
under. Här har Kalmar ökat med 4,3 %. Kalmar sticker återigen ut på sin smärtskattning, trots att 
Östergötland har ökat med hela 13,1%.  Kalmar och Östergötland har ökat i munhälsobedömning med 
5,9 % respektive 5,0 %. Där har Jönköping tappat med 1,9 %.  
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Pågående projekt/aktiviteter 
Den regionala konferensen ” Palliation Sydöst” som skulle ha ägt rum under hösten 2020 har blivit 
uppskjutet. Beslut om nytt datum kommer. Temat är ”Från vaggan till graven”.  

Flertalet förbättringsarbeten inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår. Värnamo kommun inför Nationella 
Vårdplaner för palliativa patienter på flertalet av sina boenden. Det har satsats på utbildning för 
omvårdnadspersonal i samtliga tre regioner. Palliativa ombud träffar anordnas regelbundet i den sydöstra 
sjukvårdsregionen.  

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från både region och kommun i den 
sydöstra sjukvårdsregionen, träffas regelbundet mellan 2 - 4 gånger/ år. Under rådande omständigheter 
träffas gruppen via webbmöten. Tillsammans analyseras kvalitetsindikatorerna. Vidare förs diskussion 
kring etiska dilemman och webbutbildning.  

Framtida utmaningar 
Den specialiserade palliativa vården i den sydöstra sjukvårdsregionen är organisatoriskt uppbyggd på 
olika sätt. Därför bör man fokusera på det vårdinnehåll som kommer patienten tillgodo, oavsett 
dödsplats. Det är därför 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 samt det vårdinnehåll som kommer den 
person som är i behov av palliativ vård tillgodo, oavsett vårdform och bostadsort. 

Socialstyrelsens målnivåer som är satta för kvalitetsindikatorerna ökar möjligheten till en jämlik och god 
vård. Trots att målnivåerna är högt satta behöver de olika vårdformerna fortsätta strävan att 
kvalitetssäkra arbetet. Detta kan upplevas som en utmaning. Att man sätter upp egna delmål för sin 
organisation kan underlätta att nå målnivåerna.  
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LÖFTE 5: ALLA SKA ERBJUDAS BÄSTA MÖJLIGA 
HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER OCH VÄLFUNGERANDE 
SCREENINGPROGRAM 
 
Prevention 

Förändringar under senaste perioden 
Hösten 2019 tillsattes en processledare för cancerprevention på 10 % och från januari jobbar hen på 20 
%. Processledaren deltar i nationell arbetsgrupp (NAG) cancerprevention. Arbetsgruppen har fått nya 
uppdrag som utgår från målen i ”Vägen framåt”. Under våren har processledaren deltagit i möten med 
NAG, träffat processledare för cancerrehabilitering och cervixcancerscreening för att lyssna in och hitta 
samverkanspunkter.  

Pågående projekt/aktiviteter 
NAG cancerprevention har påbörjat ett arbete med att ta fram en nationell cancerpreventionsplan som 
kommer att utgår från målen i ”Vägen framåt”. Följsamheten till den europeiska kodexen mot cancer 
ökar, patienter som kommer till hälso- och sjukvården får information om och erbjuds stöd för en 
hälsofrämjande livsstil, hälsofrämjande insatser följs upp på ett strukturerat sätt och ett HPV-vaccin 
erbjuds alla barn inom ramen för vaccinationsprogram. Under april till juni 2020 kommer ett utkast till 
planen att tas fram av preventionsgruppen. 

Ett samarbete med Strålskyddsmyndigheten och 1177 avseende solvanor har påbörjats och en 
kommunikationsplan för arbetet med att sola säkert har tagits fram i samarbete med dem. 

NAG cancerprevention har under våren gått igenom texterna på hemsidan och dessa kommer att 
uppdateras av kommunikatör från RCC Syd under våren 2020.  

Under våren har Nationellt programområde (NPO) levnadsvanor tillsatt en NAG för ’vårdförlopp 
levnadsvanor’ som kommer att ta fram ett vårdprogram för levnadsvanor samt moduler som kan 
kopplas på olika vårdförlopp inom cancersjukvård. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2021. 
Representanter från RCC:s preventionsgrupp kommer att delta i arbetet.  

Framtida utmaningar 
I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet inom cancerområdet beskrivs att ökat fokus 
på cancerprevention behövs i Sverige för att minska insjuknade i cancer och att minska ojämlikhet i 
hälsa. Det finns en stark koppling till socioekonomi när det gäller riskfaktorer för cancer och andra 
livsstilsrelaterade sjukdomar. För att minska ojämlikhet i hälsa krävs breda satsningar.  

För att minska insjuknandet i cancer och bidra till att minska ojämlikhet i hälsa, krävs att hälso- och 
sjukvården prioriterar och avsätter resurser för det befolkningsriktade arbetet med cancerprevention, 
utifrån EU-kodex mot cancer. Det krävs också att hälso- och sjukvården arbetar systematiskt för att 
uppmärksamma och stödja personer med ohälsosamma levnadsvanor i enlighet med Nationella riktlinjer 
för prevention och behandling för ohälsosamma levnadsvanor (NRL). 

För att det befolkningsriktade arbetet ska få effekt krävs samverkan och insatser på flera olika nivåer i 
samhället då arbetet berör aktörer inom flera olika områden både inom och utanför hälso-och 
sjukvården. Utmaningen när det gäller arbetet enligt NRL är att få legitimitet för arbetet inom alla 
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professioner, att arbetet med levnadsvanor dokumenteras på ett liknade sett och att arbetet följs upp 
inom hälso- och sjukvården.  

 

Bröstcancerscreening 
Vi har tyvärr haft vakans på processledarposten sedan sommaren 2019.  

 

Cervixcancerscreening 

Förändringar under senaste perioden 
Under tidig höst 2019 har Kalmar och Linköping implementerat det nationella vårdprogrammet i 
cervixcancerprevention, Jönköping kom igång redan i början av 2018. Därmed erbjuder numera hela 
sydöstra sjukvårdsregionen primär-HPV analys för kvinnor 30-70 år. Arbetet kring uteblivarinsatser med 
självprov samt telefonuppringning kvarstår. 

Från Nationella kvalitetsregistret rapporteras fortsatt stigande täckningsgrad i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Det nationella målet är 85 % och i sydöstra sjukvårdsregionen ligger den på mellan 
82-86 %.  

Rådande Covid-19-pandemi har lett till att flera regioner har pausat screeningverksamhet, i sydöstra 
sjukvårdsregionen har Östergötland tillfälligt pausat utskick av kallelser till cervixscreening. En plan för 
att komma ikapp de kvinnor som inte kallas ska tas fram.  

Pågående projekt/aktiviteter 
Under 2020 kommer Ineras projekt ’Screeningstöd livmoderhals’ starta en pilotstudie. Målet är att man 
senare under året ska kunna införa screeningstödet med syfte att kallelsegrundande 
screeningsinformation ska kunna delas nationellt. En förutsättning är att alla regionen ansluter sig och 
inom sydöstra sjukvårdsregionen har samtliga län tackat ja till avsiktsförklaringen.  

Sedan 2017 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att HPV-vaccination ska erbjudas även för 
pojkar. Från hösten 2020 har regeringen nu budgeterat för denna vaccination vilket väntas leda till en 
reducering av antalet livmoderhalscancrar ytterligare jämfört med då enbart flickor vaccineras.  

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention (NKCx) har drivit en utrotningskampanj med 
målet att minska incidensen av livmoderhalscancer. Man uppmanar nu regionerna att delta och inväntar 
avsiktsförklaring för att påbörja projektdelen där självprov HPV ingår för kvinnor med förhöjd risk att 
utveckla cervixcancer. Denna fråga är ställd inom sydöstra sjukvårdsregionen.  

En nationell standardisering för audit (granskning) av cervixcancrar har införts och under våren 2020 
kommer sydöstra sjukvårdsregionen att arbeta utifrån denna. Data begärs ut via NKCx och man utgår 
ifrån en standardiserad mall. Resultaten redovisas sedan i rapporten som NKCx presenterar årsvis. Då 
det är viss eftersläpning av täckningsgrad i registren så kommer data som lämnas ut i år innehålla 
uppgifter om cervixcancrarna för 2018. 

Framtida utmaningar  
Incidensen av livmoderhalscancer fortsätter öka under perioden 2015-2017 jämfört med tidigare år. 
Ökningen ses i hela sydöstra regionen. RCC Sydöst har tagit fram audit för 2019 som kommer att 
presenteras under hösten. Under 2018 respektive 2019 ses en minskning av cervixcancrar inom sydöstra 
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sjukvårdsregionen jämfört med tidigare års ökning. Även om insatser genomförts och implementeringen 
av det nationella vårdprogrammet är i gång så måste arbetet med att förhindra uppkomsten av 
livmoderhalscancer fortsätta.   

 

Tarmcancerscreening  
Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med omkring 6600 nya fall 
per år. Studier har visat att tidig upptäckt genom screening minskar risken att dö av sin cancer med cirka 
15 procent. Införandet av en generell tarmcancerscreening i Sverige beräknas kunna spara 300 liv per år.  
I region Sydöst beräknas tarmcancerscreening hindra drygt 30 personer årligen att avlida i tarmcancer. 
RCC har i samråd med Socialstyrelsens screeningråd beslutat att rekommendera regioner att under 2019 
starta ett nationellt införande av generell tarmcancerscreening. Screeningverksamheten ska omfatta alla 
kvinnor och män i Sverige i åldern 60-74 år och genomföras med test av blod i avföringen. En nationell 
arbetsgrupp med representation från varje RCC stöttar implementeringen av screening för tjock- och 
ändtarmscancer i respektive sjukvårdsområde och arbete pågår med att ta fram ett nationellt 
vårdprogram för tarmcancerscreening. En regional arbetsgrupp för implementering av 
tarmcancerscreening i region Sydöst är tillsatt och deras rekommendation är att screening ska starta från 
och med januari 2021. Under 2019 togs underlag fram för mer detaljerade kapacitets- och 
kostnadsberäkningar för både implementering och kontinuerlig screeningverksamhet. Analyser visar på 
att det redan i dagsläget råder kapacitetsbrist för koloskopi i hela region Sydöst. Det har även gjorts en 
översyn av olika alternativ för logistik kring tarmcancerscreening med avseende på IT, kallelse och 
svarsbrev, samt provtagningskit och analys av dessa. Gruppen föreslår att region Sydöst ansluter sig till 
det Gemensamma Screeningkansliet (GSK) med bas i Stockholm. Ärendet tas upp för beslut i SVN den 
5:e juni. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till RCC:s styrgrupp, RSL och 
Samverkansnämnden. 

 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 
Socialstyrelsen uppdaterade 2018 sin rekommendation om screening för prostatacancer. De avråder 
fortfarande från ett nationellt screeningprogram, eftersom nyttan inte tydligt bedömdes överväga de 
negativa effekterna på befolkningsnivå. Socialstyrelsen framhåller däremot att hälso- och sjukvården kan 
bidra till ökad kunskap genom att erbjuda organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och 
utveckling och gav därför RCC i samverkan (via Sveriges Kommuner och Regioner, SKR) i uppdrag att 
ta fram en handlingsplan för standardiserad och effektiviserad PSA-testning och att identifiera 
kunskapsluckor om kompletterande diagnostiska tester för prostatacancer. I det nationella arbetet 
omformulerades uppdraget till organiserad prostatacancertestning (OPT) då det på sikt kommer 
innebära fler undersökningar än bara PSA-provtagning. RSL fattade beslut om att tillsätta en arbetsgrupp 
för sydöstra sjukvårdsregionen som under 2019 genomförde en förstudie på användningen av PSA-
prover på män utan prostatacancer. Förstudien bekräftade det befarade oorganiserade arbetssätt och 
ojämlika situation för männen i sydöstra sjukvårdsregionen. Utifrån det beslutade RCC att gå vidare med 
uppdraget att ta fram underlag för ett beslut att införa en organiserad prostatacancertestning i sydöstra 
sjukvårdsregionen.  

Hittills har projektet tagit fram ett förslag om att göra processen så digitaliserad som möjligt. Valet att 
skapa en digitaliserad lösning är dels att det blir ett lärande till det nationella projektet med också att det 
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skapas en process som inte tar för mycket kritiska resurser i anspråk. Arbetshypotesen är även att ett 
gemensamt kansli för hela sjukvårdsregionen är bästa sättet för att skapa en jämlik vård och samtidigt 
skapa förutsättning för kontinuitet och kompetensutveckling i takt med att utredningen av 
prostatacancer blir mer och mer komplex. Gruppen rapporterar kontinuerligt sitt arbete till RCC:s 
ledningsgrupp, RSL och Samverkansnämnden. 
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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. En 
undersökning har gjorts som visar att databasen är väl besökt både av vården och av andra. Databasen 
ligger på RCC:s webbplats och underhålls av RCC Umeå.  

Det regionala nätverket för forskningssjuksköterskor hade hösten 2019 ett möte hos RCC Sydöst. Olika 
personer som jobbar på RCC berättade om sina uppdrag och arbetsuppgifter. Mötet var mycket 
uppskattat av regionens forskningssjuksköterskor som jobbar med cancerstudier. Ett nytt möte planeras 
under hösten 2020. Det regionala nätverket för alla forskningssjuksköterskor (inte bara de som jobbar 
med cancerstudier) som var planerat till maj blev inställt p.g.a. Covid-19-pandemin 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/


40 

 

 

Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  

Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 
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