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SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH BESLUT I 
SAMMANFATTNING 

Samverkansnämnden rekommenderar landstingen att 
• utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet vad 

gäller rökning 
• stödja insatser för tidig upptäckt av misstänkt lungcancer 
• utveckla sin organisation så att alla lungcancerpatienter kan få sin 

behandling diskuterad och bedömd i multidisciplinära konferenser 
• vidareutveckla palliativ behandling och omvårdnad så att patienternas 

behov kan tillgodoses  
• stödja en mer enhetlig grund för remittering av patienter i regionen 

 

Samverkansnämnden rekommenderar att uppdrag ges till 
Beredningsgruppen att i samråd med berörda specialitetsråd 

• utreda hur det ökade behovet av PET-DT-undersökningar ska kunna 
tillgodoses inom Uppsala-Örebroregionen. 

 
 
Samverkansnämnden rekommenderar att Vårdprogramgruppen 
lungcancer inom ROC ges i uppdrag att 

•  ta fram kunskapsunderlag för handlingsriktlinjer inom primärvård som 
avser tidiga symtom vid misstänkt lungcancer. 

 

Samverkansnämnden rekommenderar att 
• respektive landsting ger sina verksamheter i uppdrag att följa upp 

indikatorerna i de nationella riktlinjerna för lungcancervården 
• specialitetsråden i internmedicin (lungmedicin) tillsamman med andra 

berörda specialitetsråd analyserar uppföljningsresultaten och årligen 
återrapporterar till Kunskapsstyrningsgruppen  

• de nationella riktlinjerna för lungcancervården följs upp ur ett lednings- 
och styrningsperspektiv inom ramen för det utvecklingsarbete som 
pågår i Utvecklingsgruppen/Kunskapsstyrningsgruppen 

• givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen följs upp av den regionala 
Kunskapsstyrningsgruppen/Utvecklingsgruppen. 
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Inledning 
 
Den politiska viljeinriktningen är ett för regionen förtydligande av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer och utgör Samverkansnämndens rekommendation till 
landstingen. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård på 
lungcancerområdet inom regionen och till att vara ytterligare stöd i styrning och 
ledning av hälso- och sjukvården med öppna och systematiska prioriteringar. De 
enskilda landstingen förväntas ta in rekommendationerna i budget- och 
planeringsprocesserna. 
 
Den politiska viljeinriktningen beskriver också de områden inom 
lungcancervårdens utveckling som Samverkansnämnden bedömer lämpar sig 
för ett regionalt samspel. Den riktar sig därför också till berörda specialitetsråd. 
 
De Nationella riktlinjerna för lungcancervården publicerades i mars 2011.  
 
Utöver de nationella riktlinjerna pågår andra nationella, regionala och lokala 
arbeten inom cancerområdet. Bildandet av Regionalt cancercentrum, 
försöksverksamhet i samband med ”Cancerstrategin”; regionalt 
lungcancerprojekt via Regionalt Onkologiskt Centrum (ROC) och 
lungcancervård i samverkan, Landstinget Dalarna. Hänsyn har tagits till dessa 
arbeten i denna viljeinriktning. 
 

Bildandet av Regionalt cancercentrum i Uppsala-
Örebroregionen 
Etablerande av ett Regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebroregionen 
pågår. För cancervården i regionen ska det finnas en långsiktig strategisk 
utvecklingsplan. Från en regiongemensamarbetsgrupp har bl a förfrågningar 
gått ut till vårdprogramgrupperna inom ROC om befintliga resurser och 
angelägna förändringar i ett kort och ett långt perspektiv. Sammanställningar 
som Arbetsgruppen för lungcancer har gjort har nyttjats som underlag i denna 
politiska viljeinriktning. 
 
Uppgifter för RCC är bl a att  

• Stärka patientinflytandet i cancervården 
• psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård bedrivs med god kvalitet 
• effektivisera vårdprocesserna,  
• stödja kunskapsspridning och implementering 
• stärka den kliniska cancerforskningen. 

 

Försöksprojekt i samband med ”Cancerstrategin” 
I samband med att regeringen lade fast Cancerstrategin avsattes medel för 
utveckling av cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fick 
medel för försöksverksamhet med patientfokuserad och sammanhållen 
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cancervård. Både ROC och Landstinget Dalarna fick medel för 
försöksverksamhet. 

Regionalt lungcancerprojekt via ROC 
De frågeställningar som kommer att belysas i försöksprojektet är 

- vad ligger bakom de observerade skillnaderna i utredningstider 
(ledtider) samt behandlingsintensitet mellan de sju landstingen inom 
Uppsala-Örebroregionen 

- Kan införande av specialutbildade 
patientlotsar/koordinatorsjuksköterskor underlätta och påskynda 
utredning samt behandlingsbeslut? 

- Är det möjligt att minska praxisskillnader i handläggning och 
utredningstider samt tid till thoraxkirurgisk operation genom att införa 
multidisciplinära konferenser på videolänk 

- Kan upprättandet av biobanker på länssjukhus för insamlande av 
tumörbiopsier från en hög andel av de nyinsjuknande initieras i 
nätverksform för att på sikt bidra till ökade kunskaper om prognostiska 
och prediktiva faktorer samt individanpassad behandling. 

 

Lungcancervård i samverkan, Landstinget Dalarna 
Frågeställningarna i Lungcancervård i samverkan (LUCAS) är följande: 

- Vad kan vi göra i Dalarna för att förbättra situationen och vården för 
patient som just fått besked om lungcancerdiagnos.?  

- Kan stödet till patient och närstående förbättras?  
- Kan vägen genom vården optimeras och medföra förbättrat resultat av 

behandling och livskvalitet för patienten.   
- Kan vi i Landstinget Dalarna tillsammans med länets kommunala vård 

och omsorg säkerställa lika god palliativ vård i glesbygd som i tätort.   
 

Lungcancervården idag 
 
Det är ungefär 3 500 personer som dör i lungcancer varje år och lungcancer är 
därmed den cancersjukdom som tar flest liv i Sverige. Insjuknande och 
dödlighet i lungcancer ser inte lika ut för kvinnor och män. Det är fler kvinnor 
än män som insjuknar och dör i lungcancer före 60 års ålder. I högre 
åldersgrupper dominerar männen. Rökning är den viktigaste orsaken till 
lungcancer. Upp till 90 procent av de drabbade är eller har varit rökare. 
Enligt Socialstyrelsens cancerstatistik för 2009 insjuknade detta år 1 792 
kvinnor och 1 787 män i lungcancer i riket. I Uppsala-Örebroregionen 
insjuknade 900 personer år 2009 i lungcancer, 464 män och 436 kvinnor. 

Vård på lika villkor 
Inom lungcancervården finns enligt Socialstyrelsen tecken på att 
vårdinsatserna är ojämnt fördelade i landet, det gäller bland annat tillgång till 
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kirurgi, väntetider och överlevnad. 
 
Regional uppföljning av lungcancervården visar att vården är ojämnt fördelad 
även inom Uppsala-Örebroregionen. För att kunna erbjuda patienterna i 
regionen en likvärdig vård krävs ett ökat samarbete över länsgränserna mellan 
berörda specialiteter inom regionen. Samarbetet behöver utvecklas såväl i 
diagnostik som i behandling av patienter med lungcancer. Kunskap, 
kompetens och övriga resurser finns i dagsläget inte på alla sjukhus som 
handlägger patienterna.  

Endobronkiellt ultraljud och esofagealt ultraljud 
Två nya metoder för att undersöka lymfkörtlar i mediastinum är endobronkiellt 
ultraljud (EBUS) och esofagealt ultraljud (EUS). De nya metoderna är 
skonsammare för patienterna än dagens standardmetod mediastinoskopi.  
 
Verksamheten har relativt nyligen startats vid Akademiska sjukhuset och full 
kapacitet har ännu inte uppnåtts. Universitetssjukhuset i Örebro beräknas 
komma igång med verksamheten under hösten 2011. 
 

Rekommendationer 
Rekommendationerna i riktlinjerna fokuserar på kontroversiella frågor inom 
lungcancervården. Standardbehandlingar förutsätts tas upp i nationella och 
regionala vårdprogram för att täcka in hela lungcancervården.  
 
Riktlinjerna tar inte upp rökning utan hänvisar här till de nationella riktlinjera för 
sjukdomsförebyggande metoder. Vad gäller generella palliativa åtgärder 
hänvisas till riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård. 
  
Övergripande mål för lungcancervården 
- Minskad sjuklighet och död i lungcancer genom ett aktivt hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete främst inriktat på rökning. 
 
- Lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen ska kännetecknas av god 
kvalitet och en vård på lika villkor (God Vård). 
 
- Patienter/anhöriga/närstående upplever att man får god vård och ett gott 
omhändertagande i hela vårdkedjan. 
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Rekommendationer i riktlinjerna 
 

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård för att minska rökning 
Rökning är den viktigaste orsaken till lungcancer. Upp till 90 procent av de 
drabbade är eller har varit rökare. Enligt den nationella folkhälsoenkäten år 
2009 var 10 procent av befolkningen i åldersgruppen 16-29 år dagligrökare. 

Landstingen bör  
• utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet vad 

gäller rökning. 

Tidig upptäckt 
Tidig upptäckt eller tidiga tecken/symtom på lungcancer tas inte speciellt upp i 
de nationella riktlinjerna för lungcancer. Av lungcancerregistret framgår inte tid 
från debut av lungsymtom till tid för remiss till lungmedicin. Arbetsgruppen för 
lungcancer har ingen uppfattning om det finns fördröjningar i det primära 
omhändertagandet.  Arbetsgruppen anser dock att medvetenhet om de 
symtom som kan signalera förekomst av lungcancer behöver spridas. Dialog 
behövs mellan lungmedicinare och allmänläkare så att tydliga rutiner kan 
utarbetas för utredning vid tidiga symtom   
 
Vårdprogramgruppen lungcancer inom ROC ges i uppdrag att 

• i samarbete med Specialitetsrådet för allmänmedicin ta fram 
kunskapsunderlag för handlingsriktlinjer som avser tidiga symtom vid 
misstänkt lungcancer.  

 
Landstingen bör 
• stödja insatser för tidig upptäckt av misstänkt lungcancer. 

 

PET-DT 
Vid undersökning med Positronemissionstomografi kombinerad med 
datortomografi (PET-DT) kan man se var det finns ett förhöjt upptag av ett 
radioaktivt ämne. För att få så tydliga bilder som möjligt kombinerar man PET-
kamerans bilder med en datortomografi.  
 
PET-DT har i de nationella riktlinjerna fått en mycket framskjuten roll. 
Undersökningsmetoden bör användas både i samband med diagnostik av 
lungcancer och i samband med planering av kurativ strålbehandling. Ger 
större möjlighet än datortomografi att avgöra vilket område som ska bestrålas. 
Även inom andra diagnosgrupper används PET-diagnostik alltmer.  
 
Arbetsgruppen för lungcancer konstaterar att fler PET-utrustningar behövs 
inom regionen för att kunna hålla utredningstiderna så korta som möjligt. 
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Beredningsgruppen i samråd med berörda specialitetsråd  ges i uppdrag  
•  att utreda hur det ökade behovet av PET-DT-undersökningar ska kunna 

tillgodoses inom Uppsala-Örebroregionen. 
 

Landstingen bör  
• stödja en mer enhetlig grund för remittering av patienter i regionen. 

 

Multidisciplinära konferenser 
Lungcancer är en aggressiv tumörsjukdom och det är därför viktigt att 
patienterna snabbt får rätt sorts behandling. Multidisciplinära konferenser, med 
relevanta kompetenser, bör genomföras för de patienter där det finns ett 
behov av en samlad bedömning. Det gäller såväl patienter med lungcancer 
som går att operera där tumören inte har hunnit sprida sig som patienter med 
cancer, som inte går att bota, men är i behov av behandling för att lindra 
symtom. Behovet av multidisciplinär konferens är speciellt stort för 
lungcancerpatienter eftersom nyttan av behandlingsinsatserna ibland är 
svårbedömd och flera behandlingar kan behöva kombineras. En och samma 
patient kan behöva diskuteras vid flera tillfällen under sjukdomsförloppet.  
 
I en multidisciplinär konferens kan specialister inom lungmedicin, onkologi, 
klinisk fysiologi, thoraxkirurgi, patologi, cytologi, bildmedicin, omvårdnad och 
palliativ medicin ingå.  
 
I samband med utvecklandet av RCC har vårdprogramgruppen för lungcancer 
uppmärksammat behovet av multidisciplinära/telemedicinska konferenser. 
Ansvaret för att organisera konferenserna ligger på Akademiska sjukhuset och 
Universitetssjukhuset Örebro. 

Landstingen bör  
• utveckla sin organisation så att alla lungcancerpatienter kan få sin 

behandling diskuterad och bedömd i multidisciplinära konferenser. 
 

Palliativ behandling och omvårdnad 
Ca 70  procent av lungcancerpatienterna har redan vid diagnos en långt 
framskriden sjukdom. Ungefär 75  procent av dessa patienter dör inom ett år.  
 
Det är viktigt men svårt att bedöma tidpunkten för när den kurativa 
behandlingen skadar mer än den gör nytta. Den palliativa behandlingen och 
omvårdnaden behöver vidareutvecklas. Det finns studier som visar att kontakt 
med ”den palliativa vården” som tillägg till övriga insatser ger en 
livsförlängning i paritet med många olika cytostatikabehandlingar.  
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Palliativ strålbehandling gör att symtomen kan lindras eller att symtomdebuten 
fördröjs. Behandlingsmetoden är sannolikt underutnyttjad i regionen.  
När det gäller palliativ läkemedelsbehandling finns nyare typer av läkemedel 
 t ex tyrosinkinashämmare. Ett test  – EGFR test – kan användas som 
vägledning till att bedöma om  patienten kan ha nytta av behandlingen. 
 
Arbete pågår inom Socialstyrelsen med en nationell riktlinje för palliativ vård. 
 
Landstingen bör  

• vidareutveckla palliativ behandling och omvårdnad så att patienternas 
behov kan tillgodoses. 

 

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser 
 
Enligt Socialstyrelsens beräkningar innebär de ekonomiska konsekvenserna 
av rekommendationerna generellt kortsiktigt ökade kostnader för hälso- och 
sjukvården. Samverkansnämnden menar dock att en implementering av 
riktlinjerna initialt innebär en ökad kostnad främst för nya läkemedel men även 
en ökning för utrustning för videokonferenser och för bedömning och 
remittering av patienter. Undersökning med PET-DT vid diagnostik genererar i 
viss mån ökat arbete för den remitterande kliniken men ger ett minskat behov 
av andra undersökningsmetoder som t.ex. ultraljud och upprepad dator-
tomografi. Behovet av mediastinoskopi inför operation har minskat och 
kommer att minska ytterligare. Mediastinoskopi är dyrare än PET-DT och 
medför större risker för patienterna. 
 
En bredare användning av PET-DT kommer att öka kostnaderna på kort och 
eventuellt på lång sikt. På kort sikt handlar det främst om investeringar men på 
längre sikt kommer en effektivare vård att till viss del, eller fullt ut, kompensera 
kostnaden för undersökningen. 
 
Samverkansnämnden bedömer att rekommendationerna leder till en ökning av 
antalet PET-DT vid diagnostik av lungcancer men även vid planering av 
kurativ strålbehandling. I Uppsala-Örebroregionen finns idag stationära 
utrustningar för PET-DT i Uppsala (två) och i Örebro. Det finns ett ökat behov 
av PET-DT resurserna i regionen. 
 
Behoven av undersökningarna EBUS och EUS kommer sannolikt att öka i och 
med att fler PET-DT leder till att ett större antal patienter behöver undersökas 
med metoderna. Risken för komplikationer vid EBUS och EUS är lägre än med 
mediastinoskopi. Metoderna förutsätter vana diagnostiker och tar lång tid att 
bemästra. Det finns ett behov av centralisering av metoderna för att kunna 
upprätthålla kompetens och tillräckligt stor volym av undersökningarna.  
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Palliativ läkemedelsbehandling kommer sannolikt att utvecklas till mer 
”skräddarsydda” behandlingar i framtiden. Nya läkemedel är dyra och kommer 
att leda till en högre kostnad de närmaste åren.  
 

Uppföljning 
I de Nationella riktlinjerna beskrivs 17 lungcancerspecifika indikatorer (varav 
två utvecklingsindikatorer) och 10 cancerövergripande indikatorer. 
Indikatorerna ska kunna användas för uppföljning av vårdens utveckling av 
processer, resultat och kostnader över tid. De ska också kunna användas som 
underlag för att initiera förbättringar av vårdens kvalitet. Data presenteras, där 
det är möjligt, uppdelat dels på män och kvinnor, dels på socioekonomiska 
nivåer för att spegla jämlik vård.  
 

I ett uppföljningsperspektiv förväntas att 
• respektive landsting ger sina verksamheter i uppdrag att följa upp 

indikatorerna i de nationella riktlinjerna för lungcancervården 
• specialitetsråden i internmedicin (lungmedicin) tillsamman med andra 

berörda specialitetsråd analyserar uppföljningsresultaten och årligen 
återrapporterar till Kunskapsstyrningsgruppen  

• de nationella riktlinjerna för lungcancervården följs upp ur ett lednings- 
och styrningsperspektiv inom ramen för det utvecklingsarbete som 
pågår i Utvecklingsgruppen/Kunskapsstyrningsgruppen 

• givna uppdrag i den politiska viljeinriktningen följs upp av den regionala 
Kunskapsstyrningsgruppen/Utvecklingsgruppen. 

 
Indikatorer och målnivåer 
Arbetet med målnivåer till indikatorerna är ett pilotprojekt hos Socialstyrelsen. 
Målnivåer har fastställts för nio indikatorer. Målnivåer för indikatorer är 
nödvändiga för att kunna utvärdera hälso- och sjukvårdens kvalitet.  
 
 
1. Har landstingets vård- och behandlingsinsatser för patienter med 

lungcancer förhindrat/skjutit upp dödsfall (undvikit för tidig död) 
•  Ettårsöverlevnad efter lungcancerdiagnos (sjukdomsstadium vid 

upptäckt) (1:1) Målnivå: 47 % 
•  Lungcancerincidens utifrån sjukdomsstadium vid upptäckt (2:2) 

 
2. Har landstinget genom vård- och behandlingsinsatser påverkat 

sjukdomsutvecklingen för patienter med lungcancer?  
•  Bedömning vid multidisciplinär konferens (1:4) 
•  Lungcancerfall bekräftade med vävnadsprov (cytologi eller 

histopatologi) (2:4) Målnivå:99 % 
•  Kurativt syftande radiokemoterapi vid lungcancer (2:6) 
•  Kurativt syftande kirurgi vid lungcancer (2:7) Målnivå: 79 % 
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3. Har landstinget kostnadseffektiv vård och behandling för patienter 

med lungcancer? 
•  Användning av PET-DT inför kurativt syftande behandling (2:5) 

Målnivå: 82 % 
 
4. Uppnår landstinget hälsovinster/livskvalitet med den vård och 

behandling som ges till patienter med lungcancer? 
•  Palliativ strålbehandling vid lungcancer i stadium III B och IV 

(2:10) Målnivå: 22 % 
•  Palliativt syftande kemoterapi vid lungcancer (2:11)  

Målnivå: 78 % 
•  Hälsorelaterad livskvalitet (2:13) 

 
5. Erbjuder landstinget hälso- och sjukvårdsinsatser som tillgodoser 

patientens behov? (tillgänglighet, bemötande, information, 
delaktighet, kontinuitet) 

•   
 
6. Erbjuder landstinget patienter med lungcancer en hälso- och 

sjukvård på lika villkor? 
•  

 
 
 
 
 
 
 




