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Fem nationella mål i cancerstrategin

• Minska risken att insjukna i cancer

• Öka kvaliteten i cancervården från ett patientperspektiv

• Förlänga överlevnaden och öka livskvaliteten

• Minska regionala skíllnader i överlevnadstid

• Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i 
sjuklighet och dödlighet



En nationell 
cancerstrategi för 
framtiden - 2009

Regionala cancercentrum - 2010

Regional cancerstrategi för 
RCC Syd - 2013



Vad är RCC inte?

RCC är inte någon myndighet

RCC är inte överordnat varje ingående 
region/landsting

RCC bedriver inte egen sjukvårdsproduktion

RCC tillhör inte något sjukhus eller någon 
klinik

RCC har inte någon egen beslutsrätt i 
landstingens linjeorganisation



Vad är RCC?

RCC är en kunskapsorganisation

RCC ska verka för att de nationella målen nås

RCC driver på, samordnar och följer upp

RCC ansvarar för cancerregister och  
kvalitetsregister 

RCC arbetar efter tio nationella kriterier 



Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
Kartläggning av riskbeteende - Riktade preventionsprojekt
Aktivt deltagande i screening
Diagnostiskt centrum 
 



Vårdprocesser
Patientprocessen en röd tråd  
Utbildning i processarbete och utvärdering av genomfört arbete
Indikatorer, målnivåer och öppen redovisning av nyckeltal 
 
 



Patientens ställning i cancervården
Patientföreträdarutbildning och forskningspartners
Tillvaratagande av patient- och närståendeupplevelser
Utbildning av kontaktsjuksköterskor och vidareutveckling av 

kontaktsjuksköterskans roll
Min vårdplan
Möjlighet till second opinion
Unga vuxnas särskilda behov
 



Utbildning och kompetensförsörjning
Kartläggning av utbildningsbehov och kompetensbehov

Kunskapsstyrning
Öppen redovisning och populärvetenskaplig presentation
Patientrapporterade mått och seneffekter efter cancerbehandling
 



Klinisk cancerforskning och innovation
Klinisk registerforskning
Ökat deltagande i kliniska studier 
Gemensam biobanksstruktur
 



Ledningsfunktion, samverkan och 
uppföljning av cancervårdens kvalitet
Ledningsfunktion och RCC-samverkan
Uppföljning av cancervårdens kvalitet
 
Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen
Strategisk utvecklingsplan 2013

Nivåstrukturering av cancervården regionalt och 
nationellt
Nationellt med start 2014

 
 
 



Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård
Implementering av vårdprogram

Flerspråkig information om psykosocialt stöd och rehabilitering
Samordnad bedömning av rehabiliteringsbehov och tillgång till rehabilitering

Kartläggning av den palliativa vården
Utveckling av avancerad vård i hemmet
 
 



Framtidens cancerrehabilitering – hur Framtidens cancerrehabilitering – hur 
kommer den att se ut?kommer den att se ut?

Maria Hellbom, Skånes Onkologiska klinik och Regionalt 
Cancercentrum syd



Cancerrehabilitering

Minimera negativa effekter av cancerbehandling

Återetablera fuktioner

Maximera chanser till optimal och effektiv 
cancerbehandling och -vård

Förebygga fortsatta hälsoproblem



Utmaningar

• Hela livssituationen berörs 

• Patienter har olika rehabiliteringsbehov

• Behov skiftar över tid

• Många aktörer i patientprocessen



Utmaning att sjukskriva vid cancer

Behandlingen nedsätter arbetsförmåga

Diffusa funktionsnedsättningar

Naturalförlopp för seneffekter dåligt känt

Patienter har ofta flera diagnoser



Integrerad rehabilitering

Diagnos Behandling

Kronisk fas Palliativ fas
Återfall

Bedömning av rehabiliteringsbehov grunden för åtgärder

Efter behandling / specialistsjukvård



Samverkan för optimalt 
resursutnyttjande!

FYSISK

PSYKISK

EXISTENTIELL

SOCIAL



Utmaningar för integrerad 
rehabilitering

Cancerrehabilitering sker – men ofta 

osystematiskt

Samverkan – vilka aktörer är relevanta 
utifrån patientens perspektiv?



Utmaningar för förbättrad 
sjukskrivningsprocess
Försäkringskassa och vård – mycket olika 

organisatoriska kulturer

Nytt sätt att se på sjukskrivning (och på 
cancersjukdom)

Psykologiska faktorer - fundamentala värden 
berörs



Bra saker händer!

• Regionalt vårdprogram

• Nationellt vårdprogram 2014

• Kontaktsjuksköterskefunktionen byggs ut

• Samverkansprojekt – som DISA
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