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Förord
Regeringen beslöt i Regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6
att avsätta ekonomiska medel för att under 2014 utveckla ytterligare nationella
vårdprogram inom cancerområdet. Det under året genomförda arbetet under
ledning av Regionala cancercentrum i samverkan redovisas i kapitel 1.
Regeringen beslöt också att stödja införandet av nationellt framtagen kallelse
för mammografi och cervixcancerscreening. Sveriges Kommuner och Landsting
färdigställde under 2014 generiska underlag för kallelser, svarsbrev, frågor och
svar m.m., vilka samtliga landsting erbjöds att använda för revision av
befintliga kallelser. De medel regeringen avsatt har under året använts för att
stötta landstingens/regionernas arbete. SKLs arbete med frågan redovisas i
kapitel 2.
Slutligen beslöt regeringen avsätta medel för fortsatt arbete med nationella
nätverk inom den patologiska verksamheten. Den fortsättning SKL planerade
fick inte gehör av Ineras styrelse och därmed återbetalas hela den avsatta
summan till Kammarkollegiet. För arbetet redogörs i kapitel 3.
En ekonomisk redovisning av ovanstående tre områden har tillsänts
Kammarkollegiet 2015-03-12.
Stockholm, 31 mars 2015

Hans Karlsson
Avdelningsdirektör
Avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting
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Nationella
vårdprogram

KAPITEL

1

Bakgrund
Stöd för att ta fram och uppdatera nationella vårdprogram på cancerområdet är
en del av Regionala cancercentrum i samverkans kontinuerliga arbete inom
kunskapsstyrning. En tidigare rapport om arbetet under 2010-2013
(ISBN/Beställningsnummer: 978-91-7585-002-3) finns att hämta på
cancercentrum.se.
Målsättningen med nationella vårdprogram är att de ska grundas på bästa
medicinska kunskap och bidra till en nationellt likvärdig utredning, behandling
och uppföljning av patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomiskt
status. De nationella vårdprogrammen riktar sig till vårdens medarbetare.

Projektorganisation
Så som föregående år är Regionala cancercentrums samverkansgrupp (RCC i
samverkan) styrgrupp för arbetet med de nationella vårdprogrammen. RCC i
samverkan har uppdragit åt RCC Uppsala Örebro att ta det gemensamma
ansvaret för utarbetandet av nationella vårdprogram. Helena Brändström arbetar
som samordnare för nationella vårdprogram sedan april 2012. Ansvaret för stöd
till olika cancerdiagnosers vårdprogramgrupper är fördelat på de sex regionala
cancercentrumen. RCC i samverkan utser för varje nationellt vårdprogram en
arbetsgrupp, som består av en representant per region samt en ordförande.
Regionala representanter utses i samråd med linjeorganisationen. Till varje
vårdprogramgruppgrupp knyts patientrepresentant och adjungeras experter efter
behov.
Vårdprogramgrupperna får centralt stöd av en språkkonsult, som också ansvarar
för layout av vårdprogrammen och en sekreterare som ansvarar för hantering av
referenser i alla vårdprogram.
Stödjande RCC ansvarar också för att ett framtaget vårdprogramförslag i en
första vända remitteras för synpunkter från dels professions-, dels
patientorganisationer. I en andra vända ansvarar respektive RCC för remittering
till linjeorganisationen för ekonomiska och organisatoriska konsekvenser. RCC
i samverkan fastställer därefter vårdprogrammet varefter det publiceras.
För detaljer, se den tidigare rapporten 2010-2013 på cancercentrum.se.

Nya nationella vårdprogram och uppdatering av befintliga
vårdprogram
Under 2014 har följande nya nationella vårdprogram publicerats:






Cancerrehabilitering
Akut myeloisk leukemi
Prostatacancer inklusive primärvårdsversion
Bröstcancer
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Vårdprogrammen är publicerade på
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/
Följande nya vårdprogramgrupper har startats/påbörjat uppdatering under
året:









Myelom
Hjärntumörer
Aggressiva B-cells lymfom
Cancer utan känd primärtumör (CUP)
Palliativ vård
Matstrups- och magsäckscancer
Bukspottkörtelcancer
Malignt melanom

Framtagande av mall för regionala tillämpningar
Regionerna kan besluta om regionala tillämpningar av de nationella
vårdprogrammen. För att underlätta arbetet med regionala tillägg och för att
försäkra att det nationella vårdprogrammet används som stomme har under året
en mall för regionala tillämpningar tagits fram. De regionala tillämpningarna
ska inte avvika från de beslutade rekommendationerna i vårdprogrammet men
kan behövas för att beskriva hur en rekommendation i vårdprogrammet ska
tillämpas organisatoriskt. I vissa speciella fall kan en region behöva göra
avvikelser från behandlingsrekommendationerna och sådana avvikelser ska i så
fall redovisas i den regionala tillämpningen. När ett nytt nationellt vårdprogram
publiceras ansvarar den regionala representanten för att den regionala
vårdprogramgruppen eller motsvarande tar ställning till om en regional
tillämpning behöver göras eller om befintlig tillämpning behöver uppdateras.

Generiska texter
I vårdprogrammen finns avsnitt där textinnehållet ska vara detsamma (till
exempel text om kontaktsjuksköterskans roll) eller avsnitt där textinnehållet är
liknande (till exempel diagnosbesked) i alla vårdprogram, oavsett diagnos. Ett
dokument med generiska texter har därför utarbetats under året. Syftet med de
generiska texterna är dels att undvika dubbelarbete i grupperna och dels att
definitioner så som kontaktsjuksköterskans roll, beskrivs på ett enhetligt sätt.

Arbete med app för bättre presentationsformat
För att öka vårdprogrammens tillgänglighet i vården startade under 2013 ett
projekt med utveckling av en smartphone-app för vårdprogrammen. Appen ska
dels presentera vårdprogrammen på ett lättillgängligare sätt än som PDFdokument, dels möjliggöra att regionala (organisatoriska) tillämpningar
integreras i vårdprogrammet. Under hösten 2014 fick RCC dessutom i uppdrag
att ta fram standardiserade vårdförlopp för minst fyra cancerdiagnoser. De
standardiserade vårdförloppen är mycket starkt kopplade till de nationella
vårdprogrammen. Vårdförloppen beskriver mycket kortfattat vilken åtgärd som
ska utföras. I vårdprogrammen finns det vetenskapliga stödet för åtgärden och
där beskrivs också mer i detalj hur åtgärden ska utföras. Appen är därför ett
utmärkt presentationsverktyg för att visa både vårdförlopp och vårdprogram
samt enkelt hänvisa från vårdförloppen till rätt avsnitt i vårdprogrammen.
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Därför har app-arbetet under 2014 utvidgats till att även inkludera
vårdförloppen.
Under 2014 har konstruktionsarbete och inläggande av material till en första
version av appen pågått. En första version av appen innehållande
standardiserade vårdförlopp och vårdprogram för iphone, android och windows
kommer att vara nedladdningsbar i slutet av mars.
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Kallelser till screening

KAPITEL

2

Bakgrund
År 2009 slöts en överenskommelse mellan staten och SKL inom ramen för
cancerstrategin med uppgiften att öka deltagandet i mammografi- och
cervixcancerscreening.
Det SKL-ledda utvecklingsarbetet med att ta fram ett generiskt underlag till
kallelse för screening initierades efter en kartläggning 2010 som visade att
landstingens nuvarande kallelser har stor förbättringspotential.
Med nya patientlagen är det inte osannolikt att kvinnor framöver kommer att
vilja boka även screeningbesök i annat landsting än det egna. Därför är det en
fördel om landstingen redan nu väljer att nyttja det enhetliga kallelsematerial
som tagits fram.

Brukarperspektiv
Arbetet har utgått från patient/brukarperspektivet – kvinnor runt om i Sverige
har fått ge synpunkter (förstudie av Transformator med 90 djupintervjuer)
liksom patientorganisationerna.
Förarbetet visade att kvinnor inte vill bli inbjudna, de vill att det framgår redan
av kuvertet att det är en kallelse, så att brevet skiljs ut från reklam mm.
Förarbetet visade också att landstingen kan vinna på igenkänningseffekten –
kvinnor bör känna igen utseendet från kallelse till cervixcancerscreening när de
senare kallas till mammografiscreening.
Verksamhetsföreträdare har lämnat många värdefulla synpunkter under arbetets
gång och de allra flesta har tagits hänsyn till vid utformningen av det slutliga
materialet.

Generiskt underlag
Resultatet av utvecklingsarbetet omfattar kallelser, olika svarsbrev, frågor och
svar, förinformation inför första undersökningen samt kuvert.
Det medicinska innehållet är granskat av ordförandena i RCCs nationella
arbetsgrupper för mammografi respektive cervixcancerprevention.
RCC i samverkan har tagit del av kallelserna och välkomnat generiska mallar
för dessa.
Kallelserna består av två informationsblock; ett som avses vara gemensamt för
alla landsting samt ett som medger varje landsting att lägga in egen information
om tid, plats, praktisk information osv. Landstingen förutsätts även lägga in den
egna logotypen.
RCC i samverkan uppmanar landstingen att tillse att det är landstingen som står
som avsändare på kallelsekuvert, ej utförare eller andra.
Mallarna tillhandahålls i både färg och svartvitt för landstingets eget val.
Under våren informerades nätverket för informationsdirektörer i landstingen. På
uppmaning av dem sågs materialet över vad gäller presentation för synsvaga.
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Erbjudande till landstingen
I juni 2014 erbjöds landsting/regioner ta del av det generiska materialet för
implementering av i första hand kallelserna i landstingen. Här presenteras det
framtagna materialet:
http://www.cancercentrum.se/Global/RCC%20Samverkan/Dokument/Screening
/kallelsepaket_MAM_GYN_webb_28okt14.pdf

Uppstartsmöte
Den 28:e oktober 2014 anordnade SKL ett möte där de som arbetar med
utformningen av landstinget/regionens kallelse till cervixcancerscreening eller
mammografi deltog.
Under mötet togs följande upp:





Varför en ny kallelse? Om cancerstrategins arbete
Hur ser arbetsflödet ut för ny kallelse?
Så tänker vi arbeta – några landsting
Utbyte av erfarenheter inför implementeringsarbetet

Införande av generisk kallelse
Implementeringsarbete har skett under en begränsad tid. För att ge
landstingen/regionerna möjlighet till samarbeten/synergieffekter i arbetet togs
en mall fram för statusrapport med följande innehåll:




Kontaktperson
Införandeplan
Tidplan för införande med tre fasta moment: Utformning av kallelse
samt faktura till SKL, Första faktiska kallelse skickad, Kvittens skickad
till SKL

SKL har kontinuerligt följ upp implementeringsarbetet genom
landstingen/regionernas statusrapporter.

Godkända kallelser
Implementeringsarbetet har stöttas med 55 000 kr per screeningområde och
landsting. Följande landsting/regioner har infört den nya kallelsen och fått ta del
av medlen (noteras bör dock att i skrivande stund har ännu inte alla landsting
inkommit med kvittens av första faktiska kallelse vilket är ett krav att göra
senast 31 mars 2015 varför denna sammanställning är preliminär):
Mammografi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jämtland Härjedalen
Dalarna
Västerbotten
Östergötland
Skåne
Örebro
Halland
Västernorrland
Stockholm
Gotland
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11. Västmanland
12. Värmland
Gynekologiskt cellprov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jämtland Härjedalen
Uppsala
Västra Götalandsregionen
Norrbotten
Östergötland
Örebro
Halland
Västernorrland
Västerbotten
Sörmland
Västmanland
Blekinge
Stockholm
Gotland
Dalarna
Värmland
Gävleborg

Sammanfattningsvis har således en majoritet av landstingen infört de nya
kallelserna medan några ytterligare avser att göra det under 2015-2016. Bland
annat har ändringen från landsting till region för en del landsting medfört
svårigheter att göra förändrad kallelse just nu.
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Nationell
nätverksbildning inom
patologi

KAPITEL

3

Bakgrund
Under 2013 genomförde SKL tillsammans med landstingens hälso- och
sjukvårdsdirektörer en workshop med verksamhetschefer inom patologi med
temat Vision patologiverksamhet 2020. Man konstaterade att verksamheten
måste bygga på nätverksbildning med möjlighet att bedöma digitala preparat
över hela Sverige.
Under hösten 2013 diskuterades med landstingets tjänstemannaledningar förslag
på åtgärder, med målet snabb och lika patologi med hög kvalitet år 2020. SKL
och RCC i samverkan erhöll stöd för fortsatt arbete med nationell
nätverksbildning och kvalitetsutveckling. RCC samverkansgrupp fastställde i
slutet av året 2013 ett måldokument för patologin.
Under hösten 2013 diskuterades frågan om att ta fram en generisk modell för
nationell nätverksbildning med Center för E-hälsa(CeHis) och Inera. Såväl
CeHis strategiska råd som Ineras programstyrgrupp gav stöd för fortsatt arbete
inom området nationell nätverksbildning. På inrådan av dessa grupper
genomfördes våren 2014 en förstudie av Inera.

Förstudien
Begreppet nätverk definierades i rapporten från förstudien som ”en
organisationsform och samverkansform för rutinmässigt arbete som genomförs
över landstings/region gränser i syfte att ge jämlik och högkvalitativ vård…
kostnaderna för ett nätverk fördelas mellan ingående organisationer”.
Två typer av nätverk identifierades:



Nätverk för samverkan mellan kunder och leverantörer, mellan aktörer
som har behov av en tjänst och de som kan utföra önskad tjänst.
Nätverk för specialister för analys, diagnos och rekommendation till
behandling.

Förstudiens resultat och rekommendation baserades utifrån tre grundläggande
nyttor och behov. Hur ska hälso- och sjukvården




hantera nuläget avseende brister på tillgång till specialister och
fördelning av resurser inom specialistområden?
säkra jämlik och högkvalitativ vård oberoende av var medborgaren
geografiskt är verksam?
ta tillvara de möjligheterna som medicinsk forskning och IT-utveckling
ger?

Förstudiens slutsats var att samverkan mellan landstingen och regionerna bör
förstärkas och att förutsättningarna för nationellt samarbete bör vidareutvecklas.
Det var förstudiens rekommendation att fortsätta arbetet med att etablera
nationella nätverk.
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Förstudien föreslog:






Utse ansvarig för etablering av och stöd till nationella nätverk –
förslagsvis initialt Inera
Påbörja en samordning av sympatisörer, eldsjälar och projekt som utgår
från arbetsformen nätverk
Etablera en dialog och samverkan mellan IT-enheter som arbetar med
IT-stöd som ska möjliggöra nationell samverkan i nätverk
Genomför ett ”proof-of-concept” som utgår från den nationella ehälsostrukturen som finns idag med exempelvis NPÖ, Video- och
distansmöte, SITHS, HSA och Sjunet
Kommunicera och förankra nytta med olika aktörer

Ingen förvaltning
Förstudiens rapport mottogs positivt och erhöll fortsatt stöd från
programstyrgrupp och strategiskt råd. Ett underlag togs fram av Inera för
presentation inför beslut om Ineras verksamhet 2015. Regeringen gav
ekonomiskt stöd för fortsatt arbete under 2014 i väntan på fortsatt
omhändertagande av Inera 2015. Ineras styrelse valde dock i juni 2014 att inte
prioritera projektet om nätverksbildning för 2015. Därmed har inte arbetet
fortsatt under hösten 2014 och de ekonomiska medel som erhållits i detta
regeringsbeslut återbetalas i sin helhet.
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Insatser inom cancerstrategin 2014
NATIONELLA VÅRDPROGRAM, SCREENINGKALLELSER OCH
NÄTVERKSBILDNING
Regeringen beslutade 2014-05-28 stödja SKLs och Regionala cancercentrum i
samverkans arbete med att ta fram kunskapsunderlag i form av nationella
vårdprogram, implementera nationellt framtagen kallelse för mammografi- och
cervixcancerscreening samt utveckla nätverksbildning inom patologi.
Rapporten redovisar de aktiviteter som genomförts av SKL och RCC i
samverkan inom de tre insatsområden som var angivna i regeringens beslut.
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