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Regionala cancercentra och samverkan

En nationell cancerstrategi för 
framtiden, SOU 2009:11 
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Tio kriterier utmärkande ett regionalt 
cancercentrum, 2011

• Patientcentrerade kriterier
o Prevention och tidig diagnostik
o Vårdprocesser
o Psykosocialt stöd
o Patientens ställning i vården

• Utbildning och kunskapsstyrning
o Utbildning och kompetensförsörjning
o Kunskapsstyrning
o Klinisk cancerforskning och innovation 

• Organisation
o Ledningsfunktion och RCC-samverkan samt uppföljning av cancervårdens kvalitet
o Nivåstrukturering
o Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 

• Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården
o Stärkt cancervård för barn och unga
o Samla och sprida fördjupad patientinformation om cancer
o Ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården



2019-11-13 Thomas Björk-Eriksson

Regionalt cancercentrum väst
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Koncernkontoret, VGR
Koncernstab hälso- och sjukvård
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Syns regionalt cancercentrum väst så finns vi

Thomas Björk-Eriksson
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Vad samverkas om i RCC Sam?

Thomas Björk-Eriksson
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Enhet Vårdutveckling
Anna Karevi Verdoes

Regionalt cancercentrum väst

• Stöd till processägare och processgrupper – NVP, 
SVF, RMR, ordnat införande, beslutsprocesser, 
implementering och uppföljning

• Utbildningsinsatser – kontaktsjuksköterskor, 
kuratorer, palliativ vård och cytostatika hantering

• Stöd till patient- och närstående rådet
• Stöd i arbetet kring cancerrehabilitering och 

psykosocialt stöd
• Förberedelser för anpassning till det NVP i 

cervixcancerprevention
• Cancerprevention – mat och cancer i fokus
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Enhet Statistik
Katrín Gunnarsdóttir

Regionalt cancercentrum väst

• Öka tillgänglighet och utnyttjande av 
kvalitetsregistren  

• Datauttag och statistisk bearbetning av data 
från kvalitetsregistren FOUU.

• Deltagande i design och genomförande av 
kliniska studier inom cancervården

• On-line statistik på INCA

• Underlag för processarbete, t.ex. dialogturnéer

• Kvalitetsindikatorer för verksamhetsanalys 
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Enhet Systemutveckling/IT
Alexander Börjesson

Regionalt cancercentrum väst

INCA – informationsnätverk för cancervården – en nationell IT-plattform (2007)

Vi arbetar med;

• Utveckla, färdigställa och 
produktionssätta olika register och 
nationella kvalitetsregister på INCA-
plattformen*



RCC Sydöst RCC Uppsala/Örebro RCC Väst

RCC Norr RCC Stockholm/Gotland RCC Syd

Hudmelanom

Pankreascancer

GEP-NET

Blodcancer
ALL, AML & Lymfom

Blodcancer
KML & MDS

Blodcancer
KLL & MPN

Myelom

Bröstcancer

Esofagus-/Ventikelcancer

Gynekologisk cancer 

Hjärntumörer

Huvud-/halscancer

Hypofystumörer
Kolorektalcancer

Cancer i lever & galla

Lungcancer

Njurcancer

Peniscancer

Sarkom

Testikelcancer

Tyreoideacancer

Urinblåsecancer

Prostatacancer

RCC samverkan
Gemensamt stöd till kvalitetsregister (drygt 30 st) fördelat per RCC

Torbjörn Eles, enhetschef | Systemutveckling/IT

Mammografi

Cervixcancer prevention
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Enhet 
Registerkoordination/kanslistöd

Susanne Amsler Nordin

Regionalt cancercentrum väst

• Datainsamling, kvalitetskontroll och registrering i 
regionala tumörregistret  för VS

• Levererar data till Socialstyrelsens nationella 
cancerregister 

• Ny nationell plattform för cancerregistret infört –
CanINCA

• Deltar i nationellt samarbete om enhetlig registrering



Funktionsbrevlåda:
kommunikation@rccvast.se

Kommunikation vid RCC Väst

2019-11-13

Anna Nilsson
kommunikationsstrateg

Emelie Ljunggren
kommunikatör 

Eva Nordin
kommunikatör 

Max Själander
teamledare och 

kommunikationsstrateg

mailto:kommunikation@rccvast.se


Här kan ni följa vad som är aktuellt

2019-11-13 Anna Nilsson, kommunikationsansvarig | Kommunikation

www.rccvast.se
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FOUU-grupp
Caroline Olsson

Regionalt cancercentrum väst

• Biverkningar efter strålbehandling
• Concept mapping av implementeringen av den 

regionala utvecklingsplanen för cancervård
• Utformning av nationella MDK:er
• Framtagande och utvärdering av virtuellt verktyg som 

stöd inför och under strålbehandling
• Implementeringsproblematik vid förändringsarbete 

inom hälso- och sjukvården
• Kartläggning av organisationsbehov för att verka som 

kontaktsjuksköterska
• Stöd till forskare inkl RPÄ, ansökningar t ex 

Sjöbergsstiftelsen
• Regional sammanställning av forskningsprojekt inom 

cancervården
• Systemdynamisk modellering av strålbehandling
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• Samordna och utveckla vårdprocesser 
för optimal och jämlik cancervård i 
regionen

• Regionens representanter i nationella 
register- och vårdprogramgrupper

• Dialogmöten; RPÄ/regionalt stödteam 
från RCC/ regionens sjukhus i dialog för 
regionala riktlinjer, vårdprogram och 
kvalitetsregisterdata 

• Samarbeta med Centre for Healthcare 
Improvement (CHI) vid 
vårdprocessutveckling

• Tidig upptäckt, diagnostiska centra 
och FOUU

Regionalt cancercentrum väst
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• Öka rådets sammansättning
• Förbättrad remisshantering
• Stärka deltagarnas ställning
• Förbättra bemötandet av patienter 

och närstående i cancervården
• Delaktighet i Kraftens Hus i Gbg
• Öka patient- och närståendes 

medverkan inom RCC Väst
• Fortsatt arbete med Baspärm, 

Patientsticka, Sexuell hälsa och 
palliativ vård/hospice

• Delaktighet i olika remisser och 
framtagning av informationsmaterial 

Regionalt cancercentrum väst

Patient- och närståenderådet



Uppföljning av Regionala cancercentrum

2019-11-13 Namn | Sammanhang

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-4-19

Uppföljning av regionala cancercentrum
RCC Väst, 2017-03-09

https://exchange.s.thehostingplatform.com/owa/redir.aspx?SURL=sq7r-6kzW23L2kbGwzDhhMsNQVOD3Xkb3nAwpsM8cld7HSb1jZfUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAG8AYwBpAGEAbABzAHQAeQByAGUAbABzAGUAbgAuAHMAZQAvAHAAdQBiAGwAaQBrAGEAdABpAG8AbgBlAHIAMgAwADEANwAvADIAMAAxADcALQA0AC0AMQA5AA..&URL=http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-4-19
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SOCIALT INNOVATIONSPROJEKT  
Mötesplats för aktiviteter, stöd 
och information
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Standardiserade vårdförlopp, SVF

31 nya förlopp på fyra år!!!

2018
Vulvacancer
Buksarkom
GEP-NET



RCC:s styrgrupp

Arbetsgrupp SVF
- Regionala SVF-samordnare
- Utvecklingsledare från RCC med 

särskilt SVF-uppdrag 

Samarbetspartners
- Regionala processägare
- Samordnare konferenser
- Kommunikatör
- Statistiker
- Utvecklingsledare RCC Väst
- Primärvårdsrepresentanter
- Patient- och 

närståenderepresentanter
- Medicinsk rådgivare 

Registrerings- och 
datastöd

- Objektspecialist SVF
- Produktägare SVF-INCA

Sjukhusförvaltningar och primärvården 

Regeringen och SKL
Inkl. primärvårds-

representant

Helpdesk 
Registrering 
och utdata

Fortsatt organisation av SVF vid RCC Väst efter 2018



• Positionspapper från RCC Samverkan - juni 2017

• Tio kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum

• Regional utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen

Utgångspunkter för ett gemensamt 
måldokument för RCC Väst
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Mål för ”En ännu bättre och mer jämlik cancervård 2018”

Thomas Björk-Eriksson
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Regionalt cancercentrum väst – omställningen av vården

Thomas Björk-Eriksson

• Utveckla och stärka den nära vården

• Koncentrera viss sjukvård för bättre kvalitet,                          
säkerhet och tillgänglighet

• Öka användningen av digitala vårdtjänster

• Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling
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Regionalt cancercentrum väst – omställningen av vården

Thomas Björk-Eriksson
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Regionalt cancercentrum väst – här i modellen!

Thomas Björk-Eriksson



Gör RCC Väst någon skillnad?
Axplock med utvecklingsresan för RCC Väst

2019-11-13

• Kontaktsjuksköterska 
för alla patienter

• Nivåstrukturering (NN)
• Patientpärm 

skräddarsydd blir till 
min vårdplan som 
senare digitaliseras

• Förbokad tid till 
samtidigt med PAD-
besked till pat vid 
högmalign tumörsjd

• SVF
• Nya nationella 

kvalitetsregister
• NVP + RMR 
• Utvärdering av NN

• Större fokus på PN; 
Kraftens Hus

• Stärkt styr- och 
ledningsgrupp samt, 
medarbetarskap

• Stärkt oss inom koncern-
kontoret, regelverk

• Fler utredningsuppdrag 
inkl screening

• Regionala 
läkemedelsregister

• Ökad samverkan (VGR, RH, RS)

• Vidareutveckla styrkor RCC 
Väst internt

• Screeningprogram
• Öka och tydliggöra graden 

av effekt  utåt inkl
kvalitetsindikatorer

• Regional förvaltning av 
Cytobase

• Gott exempel för Kunskaps-
organisationen

• Ökad tillgänglighet inkl
2020-målet (70/80), 
kompetensutveckling och 
kvalitetssäkring

• Cancerrehabilitering

2016

2020

Thomas Björk-Eriksson



Tack för er uppmärksamhet!
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