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Cancerplan 22-24
• Ej ny plan, revidering av nuvarande sjukvårdsregionala 

cancerplan 2019-21
• Utgår från nationella cancerstrategin och regeringens 

långsiktiga inriktningsbeslut för cancervården från 2018.
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Kort om revideringsarbetet

• Synpunkter på nuvarande cancerplan från 
RCC styrgrupp och de lokala cancerråden 
(sept-okt 2020)

• Delförfattare inkom med reviderade 
delkapitel (jan-feb 2021)

• Remiss-utskick, version 1 (mars 2021)
• Sammanställning remissvar, version 2 

(april-maj)
• RCC styrgrupp godkände planen med små 

justeringar (6 maj), version 3
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Innehåll Cancerplan 22-24
Innehåller de utvecklingsområden som finns med i nuvarande 
plan, men med modifierade och nya aktiviteter.

• Kap 1. Bakgrund
• Kap 2. Patient- och närståendemedverkan
• Kap 3. Prevention och tidig diagnostik
• Kap 4. Kunskapsstyrning inom RCC
• Kap 5. Kompetensförsörjning
• Kap 6. Klinisk cancerforskning och innovation
• Kap 7. Nivåstrukturering
• Kap 8. Barn och unga (NYTT)
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Nya delkapitel:
• Tidig upptäckt i primärvården, delkapitel 3.c.i
• Ärftlig cancer, delkapitel 3.c.vi 
• Individuell patientöversikt, delkapitel 4.c.v
• Cancerläkemedel, delkapitel 4.c.vi



Omfattande satsningar på screeningområdet
• Screening av grov- och ändtarmscancer med avföringsprov och koloskopi

implementeringen accelererar 2021-2022.

• Screening av bröstcancer med mammografi, RCC stödjer införandet av 
Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening. Covid-19 krisen visar att 
ett sådanr register behövs!

• Livmoderhalscancer – RCC kommer att ställa sig bakom en satsning på en 
nationell ”utrotningsstudie”. Bygger på en ”komma–ikapp” vaccination mot HPV 
bland kvinnor som tar cellprov 1:a el 2:a gången. Stockholm har startat

• Prostatacancer; organiserad prostatacancertestning sjukvårdsregionalt 
samarbete kring uppbyggnad av en samordnande enhet undersöks

• Lungcancer: Sveriges ledande lungcancerexperter har skrivit ett öppet brev till 
Socialstyrelsen, RCC mfl och begär åtgärder för att nationell screening av 
riskpersoner ska kunna komma igång.
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Covid-19 och cancervården

• RCC:s nationella rapporter utgår från RCC-mellansverige

– Rapport från region Stockholm juni 2020, nedgång 30-40 %
– Rapport  från 14 patologlab: jan-aug 2020: nedgång 12 %
– Rapport från 14 patologlab: jan-okt 2020: nedgång 10 %
– Rapport från alla regioner: jan –okt 2020: nedgång  9,3 %
– Rapprot från 15 patologlab jan – dec 2020: nedgång 7,1%
– Rapport från alla regioner jan – dec 2020: nedgång 6,4%

– Kortare väntetider till operation, strålbehandling och cytostatika
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