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Workshop med processledarna på RCC 2015-09-01 

Positiva erfarenheter av nuvarande Cancerplanen? 

 SVF ger en konkret målformulering som har varit lättare att ta till sig för verksamheterna än 

det som RCC tidigare försökt nå ut med 

 Bröstcancer: I arbetet via RCC har möjlighet getts att arbeta direkt tillsammans med 

förvaltningen. Detta har gett en bättre förankring och förståelse av planer och beslut. 

 Hematologins samarbete mellan klinik/FHS/SVF fungerar och pågår. 

 Kontaktsjuksköterskenätverket har etablerats och fungerar väl 

 Rehab diskussioner som lett till beslut om Rehab center som nu snart ska starta 

 Nationella vårdprogram klara inom hematologin 

 Viss rehab för barn fungerar i och med Rehab center 

 Nationellt vårdprogram för seneffekter hos barn 

 På gång med förbättrad hemsjukvård 

 SVF planeringen är behovsstyrd =bäst! 

 Ledtider i ”real-tid” 

 Jämlikvård 

 Individuell vårdplan 

 Kontaktsjuksköterskefunktionen byggs ut och etableras. 

 Patientorganisationer. 

 Fler patientorganisationer 

 Patient och närståenderådet hörs 

 Projektet Samordnande kontaktsjuksköterska 

 Kontaktsjuksköterskan har blivit mer synlig 

 Cancerrehabiliteringscentrum har blivit verkligt! 

 Patientnöjdhet mäts 

 Jämlikare vård mellan diagnosgrupper 

 Kontaktsjuksköterska och samordnande kontaktsjuksköterska har gett goda resultat och 

förbättrade övergångar kirurgi/onkologi 

 SVF 

 Patientfokus 

 Resurstillskott för utvecklingsarbete och samverkan i vårdprocesser 

 Ökat fokus på ”diagnos cancer” 

 Patienter är med i projekt 

 Kontaktsjuksköterskenätverk 

 

Svårigheter i genomförandet av nuvarande Cancerplanen? 

 Svårt att integrera planerna i de olika vårdstrukturerna. 

 Oklart ansvar/samarbete mellan kliniker och RCC angående forskning 

 Övriga RCC avslutade den nationella forskningsgruppen 



 

 Vissa svårigheter att få med patientföreträdare 

 Barnfaller utanför tumörgruppsområdet, täcker åldergrupp 

 Bristande förankring i verksamheten när förra cancerplanen togs fram 

 Verksamheten förväntar sig resurser av RCC, avsaknad av resurser leder till minskat 

samarbete 

 Marknadsföring av RCC mot sjukhusledning och verksamhetschefer 

 Kommunikation och info till vården 

 Patientföreningar når inte alla diagnoser 

 Samordnande kontaktsjuksköterska inte för alla diagnoser 

 Kraven på kontaktsjuksköterskan ökar men ökar resurserna? 

 Cancerrehab centrum- processen måste fortsätta 

 Patientnöjdhet mäts inte i alla diagnoser 

 Arbetet med mer jämlik vård mellan diagnosgrupper måste fortsätta 

 Ledtider fortfarande ett problem, bland annat till strålning 

 Kommunikation till golvet har inte fungerat 

 Ömsesidig respekt till klinik/RCC, processledare/RCC 

 Bristande tydlighet i rollerna 

 Svårt uppfylla mål som processledare 

 SVF risk för undanträngning 

 Inga ökade resurser till golvet i praktiken 

 Färre heltider på RCC, fler med parallell klinik 

 Personalbrist 

 Lång väntetid på PAD-svar 

 Prevention. Kampanjer?! 

 IT-stöd 

Vad är RCC´s viktigaste uppgift med den nya cancerplanen? 

 Implementeringsplan SVF, följa och övervaka tillgängliga data. 

 Operations-kapacitet regionalt 

 Kapacitet kemo-, radioterapi 

 Ökad patologi 

 Fördelning radiologiresurser 

 Förvalta och utveckla register 

 RCC ökat intresse ekonomi 

 Prevention 

 Ökat deltagande i screening, ex invandrargrupper 

 Ökat patientinflytande 

 Minskade ledtider inom radiologin och patologin 

 Bättre överlämningar mellan enheter 

 Utträngningseffekten måste övervakas när SVF införs 

 Delta aktivt i upphandlingsförfarande 

 Resurser/fördelning av/i hela vårdkedjan 

 Nivåstrukturering 



 

 Möjlighet att kravställa om registrering i kvalitetsregister 

 SVF- konkret, praktiskt, flöden 

 Rehabkedjan. Från klinik och behandling till rehab och utslussningsplatser 

 Patologin 

 Förbättrad tillgång till ASIH 

 Ökad kompetenshöjning 

 Samarbete 

 Arbeta utifrån verksamhetsidéer 

 Ödmjukhet från RCC, balans att förstå 

 Tillföra mervärde, draghjälp, använda resurserna 

 Bättre marknadsföring av RCC på övergripande nivå 

 Visa på positiva åtgärder 

 Informationsmöten, samarbete ledningar RCC-sjukhus 

 Återkoppling till processledare angående politikerbeslut innan vi får läsa om det i media  

 SVF 

 Nivåstrukturering barn nationellt 

 Mer stöd av RCC för att satsa på ”fulcancer” 

 Implementera alarmsymptom PV  

 Genomföra IVP, Min vårdplan 

 Översiktligt IT-stöd 

 Ledtider med bibehållen/ökad kvalitet 

 Tidig upptäckt: utbildning av sjukvårdspersonal, ökad mängd hereditetsutredningar, info om 

alarmsymptom(allmänheten), patientföreningar 

 Kvalitetsregister: ökad täckningsgrad, använda data, realtid 

 Bättre kommunikation med verksamhetschefer ”bereda vägen” 

 Samverkan: etablera och tydliggöra, samarbetskontrakt, rutiner. 

 Kontinuitet: bemötande, tillit, förtroende   

 Kontinuitet VS ledtid 

 Förbättra kommunikationen 

3. Nivåstrukturering 

 MDK 

 Register 

 Vårdprogram, ekonomi 

 Kriterier: ovanligt, komplext (ofta multidiciplinärt), väga nytta mot andra effekter på 

vårdkedjan 

 Diagnoser: peniscancer, esophaguscancer, analcancer, HIPEC, klatskin tumörer, lokalt 

avancerad pancreascancer. Frågor att lösa: ekonomi, vilka delar av vårdförloppet är aktuella. 

 Regional nivåstrukturering: implementera föregående cancerplan: Colorectalkirurgi på 3-5 

sjukhus, prostatakirurgi på 2 sjukhus. 

 ÖNH och ÖAK cancrar övriga är redan nivåstrukturerade 

 Inget specifikt 

 Mer tydligt mandat 



 

 Fåtalsdiagnoser, ex testis, på regionalnivå. Njurcancer på gång. Viktigt att hela teamet måste 

ha kompetens, fungerande vårdkedja. 

 Kvalitetskrav/specifikationer på radiologi/patologi vid diagnos. Ska alla göra allt? 

 Se de olika diagnosernas behov/förutsättningar för god vård 

 

 

 

 

 


