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Förord 
 
Regionalt cancercentrum syd överlämnar härmed sin årsredovisning för år 2015.  

  

RCC Syds styrelse fattar beslut om årsredovisning.  

 

 

Lund den 27 januari 2016 
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1. Året som gått  
 

2015 har RCC Syd fördjupat samverkan med linjeorganisationen genom ett aktivt 

processarbete, introduktionen av standardiserade vårdförlopp och återkoppling av 

kvalitetsdata. Den regionala cancerplanen är ett välfungerande styrdokument, i RCC Syds 

interna arbete, i patientprocessarbetet och på övergripande nivå genom lokala handlingsplaner 

med prioriterade insatsområden. I syfte att erbjuda en portal för samlad kunskapsstyrning 

inom cancerområdet lanserades under året den nya gemensamma RCC-webben 

(www.cancercentrum.se) som fått ett gott mottagande. 

 

RCC Syds arbete som registercentrum har under året innefattat registrering av ca 17 500 nya 

poster (varav ca 13 000 maligna) i Cancerregistret, monitorering av kvalitetsdata i 

cancervårdens ca 30 kvalitetsregister och initiering av ett nytt nationellt sarkomregister. 

Kvalitetsåterkoppling har getts i form av nya registerspecifika startsidor på INCA, 

kvalitetsnyhetsbrev och vidareutvecklad presentation av kvalitetsdata online. Arbetet med 

kunskapsstyrning innefattar också framtagande, fastställande och bidrag till implementering 

av flera nya och reviderade nationella vårdprogram.  

 

Standardiserade vårdförlopp har introducerats för de första fem cancerdiagnoserna och 

ytterligare 13 förlopp har tagits fram för implementering under 2016. Den förkortade 

väntetiden från välgrundad misstanke till behandlingsstart utgör en naturlig utveckling av 

patientprocessarbetet inom cancervården, samtidigt som de innebär ett nytt sätt att arbeta och 

ställer stora krav på strukturförändring i linjeorganisationen. Arbetet har ökat samverkan med 

primärvården, det regionala tillgänglighetsnätverket och förvaltningarnas cancersamordnare.  

 

RCC Syd har under året också presenterat en regional kompetensförsörjningsplan och en 

regional nivåstruktureringsplan. Kompetensinventeringar och planer har gjorts inom 

områdena CT-PET, prostatacancer och lungcancer.  

 

RCC Syd presenterar en budget i balans trots ökade centrala kostnader som hänförs till 

nationella projekt (t ex utveckling av INCA-plattformen, cancerregistret på INCA, 

regimbiblioteket för cytostatika och ny RCC-webb). RCC Syds medarbetare har under året 

minskat från 28 till 25 personer, vilket motsvarar en minskning om 3 heltidstjänster.   

Verksamhetsåret har präglats av utveckling och implementering med återkommande internt 

arbete med fokus på medarbetarnas och verksamhetens mål.  

 

Socialstyrelsen har utvärderat verksamheten med fokus på forskning och innovation samt 

prevention med goda resultat.   

 

RCC Syd blickar fram emot 2016 – med processarbete som fokuserar på tillgänglighet, 

kvalitet och nivåstrukturering – och fortsatt hög aktivitet inom cancervårdens 10 kriterier.   

 

 

 

Lund den 27 januari 2016 

 

Mef Nilbert, Chef, RCC Syd 

 

 

http://www.cancercentrum.se/
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2. RCC Syd 
 

2.1 Kriterier och inriktning 
 
RCC Syds uppdrag definieras i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11). Arbetet sker 

inom 10 kriterier och utvärderas i enlighet med den Nationella Cancerstrategin enligt en 

särskild utvärderingsplan. Den nationella cancerstratgin har uppsatt följande mål: 

 

 Minska risken för insjuknande i cancer 

 Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer 

 Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter 

en cancerdiagnos 

 Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos 

 Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande 

och överlevnadstid 

 

RCC Syds vision är att vara ett nav för cancerfrågor. Under året har vi arbetat för detta och 

konsekvent försökt lyfta cancerfrågan genom samverkan. 

 

RCC Syds fokusområden definieras av 10 kriterier: 

 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 

 Vårdprocesser 

 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 

 Patientens ställning i cancervården 

 Utbildning och kompetensförsörjning 

 Kunskapsstyrning 

 Klinisk cancerforskning och innovation 

 Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens 

kvalitet 

 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 

 Nivåstrukturering 

 

2.1 Organisation 

RCC Syd innefattar södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Halland, 

Landstinget Blekinge och Region Kronoberg med ett befolkningsunderlag på 1.7 miljoner. 

RCC Syd leds av en styrelse bestående av: 

 

Ordinarie ledamöter 

Ingrid Bengtsson Rijavec (ordf.), Region Skåne/hälso- och sjukvårdsdirektör 

Emma Pihl, Region Halland/Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör (vice ordf.) 

Jan Eriksson, Region Skåne/förvaltningschef Skånes universitetssjukvård 

Ann-Sofi Isaksson, Region Halland/chef för avdelningen för kunskapsstyrning 

Pia Lundbom, Region Skåne/förvaltningschef KRYH 

Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg/ hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Björn Ohlsson, Landstinget Blekinge  

Gunnar Persson, Region Kronoberg/Områdeschef 

Gunilla Skoog, Landstinget Blekinge/Planeringsdirektör 

Björn Zackrisson, Region Skåne/förvaltningschef SUND 

 

Adjungerade 

Christian Ingvar, Lunds universitet 

Rita Jedlert, Södra Regionvårdsnämnden 

Ewa-Stina Johansson, Patient- och närståenderåd 

Arne Lundblad, patient- och närståenderåd 

Jonas Manjer, Lunds universitet 

 

Adjungerade tjänstemän 

Mef Nilbert, chef RCC Syd 

Anna Friberg, enhetschef RCC Syd 

Maria Rejmyr Davis, enhetschef RCC Syd 

Stefan Rydén, medicinsk rådgivare RCC Syd 

Jenny Patera, kommunikatör RCC Syd 

Ingrid Vogel, verksamhetssamordnare RCC Syd 

 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 
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3. Verksamhetsområden 
 

 

3.1 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer  
 

RCC ska utforma och införa en plan för sjukvårdsregionens arbete med 

förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 

 

RCC Syd leder RCC i samverkans nationella arbetsgrupp för prevention. Arbetsgruppen 

deltar aktivt på ett antal nationella arenor för folkhälsoarbete och hälsofrämjande sjukvård. 

Vidare har RCC Syd initierat och sammankallar regelbundet ett nätverk i den södra 

sjukvårdsregionen bestående av respektive landstings/regions folkhälsochef samt ansvarig 

tjänstemän för området hälsofrämjande sjukvård. Vid dessa träffar sker det informationsutbyte 

och den samordning som framhålls som en framgångsfaktor för utveckling av cancervården i 

promemorian (de 10 kriterierna) om RCC:s uppdrag.  
 

RCC Syd har i uppgift, liksom de andra fem regionala RCC, att utforma och införa en plan för 

sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer. I den 

regionala strategin 2013-2015 beskrivs att RCC Syd vill genomföra följande: 

 Kartlägga riskbeteende och cancerinsjuknande 

 Stimulera till riktade primärpreventionsprojekt 

 Erbjuda sekundärprevention i form av aktivt deltagande i screening och hälsosamtal 

med kontaktsjuksköterskor 

 Bedriva kunskapshöjande åtgärder kring tidiga symptom på cancer 

 Möjliggöra utredning via diagnostiska centrum 

Handlingsplanen för 2013-2015 har följts upp och visar att aktiviteter genomförts inom flera 

fält och flera delmål har nåtts. Under 2015 har en cancerpreventionsplan tagits fram i syfte att 

beskriva inriktningen på arbetet inom området under 2016-2018.  

 

RCC Syd tog 2011 initiativ till landets första Diagnostiska Centrum som etablerades vid 

Centralsjukhuset i Kristianstad 2012. RCC Syd har lett projektet fram till avslut sommaren 

2015, då det förutbestämda projektmålet avseende 60 patienter med cancerdiagnos uppnåtts. 

Verksamheten har nu övertagits av Region Skåne. Erfarenheterna är mycket positiva och 

verksamheten vid CSK har rönt stor uppmärksamhet. Etablering av diagnostiska centra har nu 

skett på flera håll i landet. RCC Syd kommer fortsatt att delta i den vetenskapliga utvärdering 

av projektet som genomförs av Centrum för Primärvårdsforskning i Region Skåne. 

 

RCC Syd har tillsammans med urologen på SUS genomfört ett projekt gällande snabbspår för 

tidig upptäckt av urinblåsecancer. Projektets syfte var att erbjuda ett snabbspår för utredning 

av synligt blod i urinen. RCC Syd finansierade en sjukskötersketjänst omfattande 50 %. 

Projektet blev framgångsrikt och är permanentat i verksamheten och integrerat i 

genomförandet av de standardiserade vårdförloppen. Slutsatsen från utvärderingen visar att 

direkt access till urologisk kompetens och snabbspår är motiverat för patienter med synligt 

blod i urinen baserat på kortare tid till diagnos och lägre kostnader för hälso- och 

sjukvårdsinsatser jämför med en kontrollgrupp som inte omfattades av snabbspåret. 
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3.2 Vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp  
 

RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera 

vårdprocesserna inom cancervården 

 

Utvecklingen av patientprocesser har stötts av RCC i form av regionala patientprocessledare 

inom 19 olika diagnosområden. Utöver dessa finns diagnosövergripande RPPL inom 

rehabilitering och biobank. Den av RCC Syd föreslagna strukturen med lokala team och 

lokala patientprocessledare är införd och alla team har genomfört regionala processmöten. 

Inte minst arbetet med standardiserade vårdförlopp har lett till ett intensifierat lokalt arbete 

med processkartläggningar och multidisciplinär samverkan inom områden som uppfattas vara 

flaskhalsar.  

 

En enkät till lokala patientprocessledare genomfördes under hösten med fokus på den lokala 

utvecklingen av patientprocesserna. Jämfört med tidigare enkät från 2013 visar svaren på 

framsteg inom många områden. De viktigaste resultaten kan sammanfattas enligt följande: 

  

• Flertalet team har kartlagt sin process vilket är grundläggande för förbättringsarbete 

• Stödet från linjechefer behöver bli bättre 

• Svårt etablera kontakt med primärvård 

• Många saknar patient/närståendemedverkan 

• Trend till ökat fokus på rehab- och psykosocialt stöd 

• Kontaktsjuksköterskefunktionen är stark 

• Ökat engagemang i forskningsaktiviteter 

• Ökad användning av kvalitetsregisterdata 

 

Under året genomfördes 4 möten för alla regionala och lokala processledare. Vid flera av 

dessa möten deltog också, glädjande nog, cancersamordnare och divisionschefer från 

linjeorganisationen. I januari var fokus på en sammanfattning av 2014 års processarbete i 

rapporten ”Regionalt processarbete inom cancervården”. Under våren diskuterades 

tillsammans med regionens läkemedelskommittéer den ordnade införandeprocessen för nya 

läkemedel och behov av expertutlåtanden. I augusti diskuterades erfarenheterna av RCC Syds 

processarbete under ledning av den nationella cancersamordnaren Gunilla Gunnarsson. I 

december uppdaterades processteamen kring nationell nivåstrukturering och standardiserade 

vårdförlopp samtidigt som planerna för framtidens processarbete diskuterades. Processarbetet 

har sammanfattats i en processöversikt med statusrapporter inom alla diagnoser. Därutöver 

har enskilda diagnosprocesser hållit kvalitetsfokuserade dialoger arrangerade av eller 

medverkan från RCC Syd.   

 

En central del i patientprocesserna är den nationella satsning som nu görs på standardiserade 

vårdförlopp. RCC Syd har medverkat i det nationella samarbetet för införande av de fem 

pilotprocesserna prostatacancer, urinblåsecancer, AML, esofagus- och ventrikelcancer samt 

huvud-halscancer och framtagande av 10 nya standardiserade vårdförlopp för införande under 

2016. RCC Syd har sedan maj 2015 tillsatt en utvecklingssjuksköterska som projektledare för 

detta arbete och RCC Syds chef ingår i Socialdepartementets expertgrupp samt i den 

nationella beslutsgruppen för nya standardiserade vårdförlopp.   

 

 

 



  www.cancercentrumsyd.se 

Årsredovisning RCC Syd 2015 - arbetsmaterial 

 
9 

3.3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
 

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till 

psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela 

sjukvårdsregionen och ska arbeta för att stödet till närstående till patienter med cancer 

utvecklas. 

 

Rehabilitering 

Inom området rehabilitering har satsningar inom området framför allt avsett fortsatt arbete 

med implementering av det nationella vårdprogrammet och etablering/fortsatt arbete med 

lokala rehabteam. Under året har en nationell arbetsgrupp etablerats med uppdrag bl.a. att 

revidera det nationella vårdprogrammet. Denna grupp ersätter det tidigare etablerade 

nationella nätverket för patientprocessledare eller motsvarande med uppdrag 

cancerrehabilitering vid landets RCC. Arbetsgruppen fungerar också som remissinstans för 

vårdprogram inom specifika diagnoser. 

 

Palliativ vård 

Det regionala processarbetet sker inom den regionala kunskapsgruppen i palliativ medicin. 

Sammankallande för gruppen är nuvarande verksamhetschef på Palliativt 

Utvecklingscentrum, Lund. Fokus för aktuell kunskapsgrupp är kunskapsstyrning, 

kompetensutveckling samt kunskapsspridning. Ett samarbete har initierats mellan ovan 

nämnda grupp och RCC Syd för spridning av kunskap kring palliativ vård och RCC Syd har 

stött utbildningsinsatser inom ”det svåra samtalet”, vilket ligger väl i linje med de prioriterade 

insatser som belyses i Regional cancerplan RCC Syd 2015-2018, gällande palliativ vård. 

Vidare samverkar RCC Syd med Svenska palliativregistret och RC Syd i projektet Palliativ 

Syd. 

 

Stöd till närstående 

RCC Syd samarbetar med Cancerkompisar som är en ideell, icke-religiös och partipolitiskt 

obunden förening som driver Cancerkompisar.se – en gratis förmedlingstjänst öppen för 

anhöriga till cancerdrabbade från 13 år och uppåt. På den digitala plattformen ges stöd, tröst 

och hopp för anhöriga av anhöriga till cancerdrabbade. Ca 1000 personer använder 

Cancerkompisar.se idag (januari 2016). Sajten kommer lanseras officiellt i januari 2016. 

 

3.4 Patientens ställning i cancervården  
 

RCC ska arbeta för att en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje patient med 

cancer, patienter med cancer får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande 

kontaktperson, patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att 

utveckla cancervården. Vidare behöver kunskapen om patientens rätt till förnyad 

bedömning ökas.  

 

RCC Syd har en handlingsplan för arbetet inom området patientens ställning som under 2015 

har haft fokus på att fortsätta stödja kontaktsjuksköterskorna med utbildningsdagar och stöd 

för nätverksbyggande samt att utgöra tjänstemannastöd till RCC Syds Patient- och 

närståenderåd. 

 

Kontaktsjuksköterskor 

Samordnande kontaktsjuksköterskor inom regionen har träffats i april och oktober 2015 med 

fokus på uppdraget som samordnande kontaktsjuksköterska, kompetenshöjande insatser inom 
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handledning och förbättringsarbete och diskussion om fortsatt gemensamt utbildningsbehov. 

En mall för uppdraget som samordnade kontaktsjuksköterska togs fram och kan användas 

som information om uppdraget till förvaltnings-, divisions- och verksamhetschefer med flera.  

 

Under våren 2015 inventerades samordnande kontaktsjuksköterskor inom samtliga processer, 

med påvisade luckor i diagnoserna bröstcancer, endokrina tumörer, testikelcancer och 

peniscancer. Under året har nätverk för kontaktsjuksköterskor för malignt melanom och 

lungcancer startats med hjälp av utvecklingssjuksköterskorna på RCC.  

 

I maj arrangerade RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen 

i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan" med över 100 deltagare med temat 

"samtal om levnadsvanor under vård och behandling" och innehöll en introduktion till 

metoden Motiverande samtal, information om levnadsvanor och på vilket sätt det kan vara 

lämpligt att ta upp dessa och motivera till förändring i de fall det är befogat. Senaste nytt om 

den nationella satsningen på väntetider fanns också med på schemat samt en demonstration av 

sajten Cancerkompisar.se.   

 

"En dag för kontaktsjuksköterskan och teamen runt cancerpatienten" den 5 november hade 

fokus på barn som anhöriga. RCC Syd samlade under dagen föreläsare från Nationellt 

kompetenscentrum anhörig (NKA), Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne, 

Region Halland och Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt föreläsare från 

socialtjänsten. Dagen bestod av både information, praktiska råd och erfarenheter från arbetet 

med barn som anhöriga. Föreläsningsdagen fick mycket positiv respons från åhörarna med 

kommentarer som: fått nya infallsvinklar i arbetet med barn, råd om vad man ska säga till 

barnen, och att dagen varit inspirerande och lärorik med engagerade föreläsare. Även 

utställare från Ung cancer, Cancerkompisar, PIL – patientinformation och lärande Skånes 

universitetssjukhus deltog under dagen. Även denna dag samlade över 100 

kontaktsjuksköterskor och andra professioner. 

Den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor har tagit fram broschyren ”Stöd för 

dig runt cancerpatienten” som publicerats på RCCs hemsida och delgivits processteam och  

patientföreträdare.  

 

Patient- och närståenderådet 

Under året har RCC Syds patientråd haft fyra protokollförda möten samt deltagit i ett antal 

andra aktiviteter. Representanter från Rådet är adjungerade i RCC Syds styrelse och har goda 

möjligheter att påverka verksamheten. Rådets uppdrag innefattar att identifiera och 

uppmärksamma aktuella frågor/insatsområden, samverka med RCC Syd i kommunikativa 

frågor, medverka i arbetsgrupper/paneler och sprida kunskap om RCCs arbete i 

patient/närstående organisationer.    

 

Min Vårdplan 

Behovet av min vårdplan kopplad till journalsystemen kvarstår och den nationella 

arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan har genom en nationell workshop 

initierat ett gemensamt arbete med utformning på nationell plattform.  
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3.5 Utbildning och kompetensförsörjning 
 

RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan 

för sjukvårdsregionens cancervård 

 

En regional kompetensförsörjningsplan som primärt beskriver RCC Syds strategi för arbetet 

inom området har tagits fram och fastställts av RCC Syds styrelse och av Södra 

Regionvårdnämnden 151030. Konkret arbete med kompetensinventering och 

kompetensförsörjningsplaner har utförts inom områdena PET-CT samt ur ett processorienterat 

perspektiv avseende diagnoserna prostatacancer och lungcancer. PET-CT rapporten ledde till 

en konkret plan för framtida PET-CT planering och investeringar i Region Skåne. De 

processorienterade rapporterna har överlämnats till respektive landstings/regions HR-

avdelningar och pekar på omfattande behov av rekryteringar och kompetensutveckling för att 

säkra den framtida cancervården inom dessa områden. 

 
3.6 Kunskapsstyrning  
 

RCC ska delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta regionala 

vårdprogram och stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan 

frontlinjekunskap inom cancervården införs i hela sjukvårdsregionen. RCC ska också 

arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling 

 

Inom cancerområdet finns 23 nationella vårdprogram publicerade på RCC samverkans 

hemsida. Arbete pågår med framtagande av ca 11 nya vårdprogram. Revidering av alla 

nationella vårdprogram sker årligen. RCC Syd är nationellt stödjande/ansvarigt för 12 

nationella vårdprogram. Arbetet med vårdprogram och remissrundor hålls ihop av en 

vårdprogramskoordinator med stöd av nationella styrdokument och manual. Under 2015 har 

ett flertal vårdprogram remitterats, beslutats och publicerats. Kopplat till remissrunda två tas 

en regional konsekvensanalys fram av ansvarig regional patientprocessledare med inriktning 

på behov av förändring, volymer, kompetensaspekter och förväntade resursbehov. Under året 

har vårdprogramskoordinator på RCC Syd haft informationsträffar angående vårdprogram 

med tjänstemän inom södra sjukvårdsregionen. 

 

RCC Syd ansvarar för södra sjukvårdsregionensrapportering till det nationella 

Cancerregistret. Totalt 17 568 poster (diagnosår 2014) från södra sjukvårdsregionen 

rapporterades till nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen i slutet av oktober 2015. Det 

kontinuerliga arbetet med att samla in och koda canceranmälningar från södra 

sjukvårdsregionen samordnas av Team Cancerregistret vid RCC Syd. En prioriterad uppgift 

för teamet är genomförandet av RCC Syds del i det nationella CanINCA-projektet som syftar 

till att överföra samtliga regionala cancerregister till INCA-plattformen.  

 

RCC Syd utgör registercentrumfunktion för de nationella kvalitetsregistren för AML, ALL, 

lymfom, urinblåsecancer, testiscancer och sarkom. Det nationella stödteamsarbetet följer 

nationellt fastställd uppdragsbeskrivning och syftar till stödja utveckling av kvalitetsregistren 

för cancer.  

 

Representant från RCC Syd finns med i styrgruppen för Region Skånes projekt rörande 

automatisk överföring från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister. Under 2015 har 

arbete i Region Skåne initierats för att möjliggöra överföring av journaldata till nationellt 

kvalitetsregister för bröstcancer.  
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RCC Syd har under 2015 fortsatt utvecklingen av den regionala lösningen för 

webbredovisning av diagnosspecifika och diagnosövergripande kvalitetsindikatorer för flera 

diagnoser och utvidgade data. Dessa öppna data är en viktig resurs för att säkra en 

högkvalitativ och jämlik vård. Webbredovisningen inkluderar nu data för 14 olika 

cancerdiagnoser. Nytt är bl.a. könsuppdelade data och användning av trattdiagram. Aktivt 

arbete pågår för att förbättra presentationsmetod och tydligt åtskilja slumpmässiga och 

systematiska skillnader. Under 2015 har ett nationellt projekt som syftar till att möjliggöra 

löpande redovisning av kvalitetsregisterdata på www.cancercentrum.se initierats.  RCC Syd 

arbetar för att utdata i ökande omfattning ska användas för verksamhetsutveckling genom 

strukturerad återkoppling, resultatanalys och förbättringsarbete. Ett 20-tal diagnosspecifika 

kvalitetsdatadialoger baserade på regionala data från de nationella kvalitetsregistren har hållits 

vid RCC Syd tillsammans med regionala processledare och RCC Syds registerteam 

(registeradministratör, statistiker, utvecklingssjuksköterskor, medicinskt ansvarig).  

 

Återkoppling till linjen har skett i form av förvaltningsdialoger i Skåne med SUND, KRYH 

och SUS, i Region Kronoberg och i Region Halland (dialog i Landstinget Blekinge planeras 

till Q1 2016). Kvalitetsdatadialogerna uppfattats vara värdefulla. Utdatamodellen fungerar väl 

och initierar frågor för diskussion och djupare analys, vilket är avsikten med ett kvalitetsdrivet 

förbättringsarbete. RCC Syds arbete med kvalitetsdatadialoger finns beskrivet i detalj i 

rapporten ”Kvalitetsdata inom cancerområdet”. 

 

RCC Syd deltog i nationella kvalitetsregisterkonferensen i januari och tillsammans med 

Registercentrum syd (RC Syd) arrangerades regionala kvalitetsregisterregisterdagar i 

september 2015.  

 

 

3.7 Klinisk cancerforskning och innovation  
 

RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och 

i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer patienter med cancer till del och 

utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin 

samt främja innovationer i cancervården 

  

RCC Syds arbete inom området klinisk cancerforskning utvärderades under 2015 av 

Socialstyrelsen. Härefter kompletterades planen också med perspektivet innovation då delar 

av RCC Syds processarbete samt andra initiativ klart faller inom området innovation.  

RCC Syd deltog 15-16 oktober i arrangemanget Medicon Weekend då diskussionen bl.a. 

rörde etablering av Cancer Comprehensive Cancer Center (CCC) samt konkret arbete för 

implementering av Region Skånes Life Science Strategi från 2015. 

 

RCCs nationella grupp för arbete med forskning fokuserar på strukturer som underlättar 

genomförande av kliniska studier och etablering/utnyttjande av biologiska provsamlingar i 

regional/nationell samverkan. RCC deltar i arbetsgruppen via processledaren med ansvar för 

det regionala biobanksarbetet kopplat till RCC Syd.  

 

Den regionala biobanken har fått nationell uppmärksamhet som en välfungerande struktur och 

under året har diagnosen sarkom kunnat etableras inom strukturen.  

 

RCC Syd arbetar med geomapping där cancerprognoser och befolkningsprognoser integreras. 

http://www.cancercentrum.se/
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Med metoden påvisas påfallande skillnader i fördelningen av tidiga/sena maligna melanom i 

södra och västra Sverige. Rapporten publiceras 2016 och understryker betydelsen av ett 

strategiskt arbete för prevention och tidig diagnostik.  

 

Samarbete har etablerats med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, bland annat 

avseende populärvetenskapliga artiklar till Aktuellt om vetenskap och hälsa i syfte att bidra till 

spridning av information kring cancerforskning till målgrupperna forskare och allmänhet. 

 

Under året har RCC Syds medarbetare ansvarat för eller bidragit till ett tiotal 

vetenskapliga/populärvetenskapliga artiklar. 
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3.8 Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av 
cancervårdens kvalitet 
 

RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i landstings- 

respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen, samverka med andra RCC och ha system 

för uppföljning av cancervårdens kvalitet 

 

RCC Syd har en tät och frekvent nationell samverkan genom RCC i samverkan och 

arbetsgruppen för kvalitetsregister på INCA (AKI). Därutöver deltar RCC Syd i 32 

vårdprogramsgrupper och 30 registerstyrgrupper för kvalitetsregister. Det nationella arbetet 

inom specifika, strategiska området utförs av nationella arbetsgrupper med en representant 

per region. Dessa arbetsgrupper innefattar nationellt koordinerande vårdprogramsgrupp, 

rehabilitering-fysisk aktivitet-seneffekter, cervixcancerprevention, kontaktsjuksköterska-Min 

Vårdplan, forskning – klin prövningar & biobanker, strålbehandling, regimbiblioteket för 

cytostatika, cancerläkemedel, standardiserade vårdförlopp, Socialdepartementets expertgrupp 

för standardiserade vårdförlopp, nationell nivåstrukturering, cancerprevention och patientens 

ställning. Därutöver ingår RCCs kommunikatör i det nationella kommunikatörsnätverket. 

Dessa grupperingar driver gemensamt sina respektive ansvarsområden framåt i en nationellt 

koordinerad process med täta avstämningar. 

 

RCC Syds anställda, liksom regionala och lokala processledare, deltar i nationella 

registerstyrgrupper och vårdprogramsgrupper och formerar regionala processgrupper för 

samverkan kring utvärdering och förbättringsarbete och implementering av nya 

behandlingsprinciper i enlighet med nationella vårdprogram.    

 

RCC Syd rapporterar vid önskemål till Södra Regionvårdsnämnden och har under 2015 sänt 

ärenden till samtliga möten och presenterat vid ett av nämndens sammanträden. 

 

Internt finns en ledningsgrupp bestående av chef, de två enhetscheferna, kommunikatören 

och de två chefsstöden. Ledningsgruppen har fasta möten en gång/vecka. Varje vecka har 

ytterligare personal som representanter för olika personalkategoriet (t.ex. 

utvecklingssjuksköterskor, registeradministratörer och statistiker) adjungerats till 

ledingsgruppens möte för diskussion av aktuella frågor. Personalen håller APT en gång per 

månad och personalmöte en gång per månad. 

 

 

3.9 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
 

RCC ska ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården 

Den regionala cancerplanen ”Delar i en Helhet” fastställdes i dec 2014. Planens syfte är att 

ange en gemensam viljeinriktning och gemensamma mål för utvecklingen av cancervården i 

södra sjukvårdsregionen. De inriktningsmål som fastslagits i den nationella cancerstrategin 

utgör grunden för arbetet och de nationella kriterier som antagits för Regionala 

Cancercentrum utgör utgångspunkt för planens inriktningsområden. RCC Syd noterar med 

tillfredsställelse att planen används som bas för regionala handlingsplaner som konkretiserar 

och tidssätter de prioriterade insatsområdena. Vid dialoger med patientprocesserna används 

cancerplanens appendix ”Prioriterade insatser i patientprocessarbetet” som grund för 

uppföljning av insatser ämnade att nå cancerplanens mål.  
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RCC Syd har under 2015 aktivt arbetat med de nyckelinsatser och prioriterade insatser som 

beskrivits i den regionala cancerplanen.  I samband med dialogmöten med landsting, regioner 

och förvaltningar har övergripande mål diskuterats och följts upp. Det är dock av stor vikt att 

landsting och regioner utformar handlingsplaner och därmed åstadkommer konkret 

förbättringsarbete i verksamheten. I Region Skåne sker detta genom dialog med 

cancersamordnaren då strategiska utvecklingsområden prioriteras och omvandlas till uppdrag 

till regionens förvaltningar. I samband med diagnosspecifika möten och samlingar 

tillsammans med regionala processledare har cancerplanens diagnosspecifika insatser följts 

upp i dialogform och man kan här notera att aktivt utvecklingsarbete i enlighet med de 

beskrivna målen bedrivs i lokala team med koordination från regionala processledare.  Den 

regionala cancerplanens övergripande nyckelinsatser (figur 1) är fortsatt aktuella. Arbete sker 

inom samtliga områden. 

 

 

3.10 Nivåstrukturering 
 

RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och 

stödja arbetet med att införa den 

 

På regional nivå har RCC tagit fram en plan för regional nivåstrukturering/arbetsfördelning 

som beskriver hur RCC Syd arbetar med frågan. Planen är beslutad av RCC Syds styrelse 

150902 och det föreslagna arbetssättet har under hösten varit föremål för förankring och 

workshop i Södra Regionvårdsnämnden.  
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RCC Syd har sammanställt hur olika åtgärder, som kan vara aktuella för framtida nationell 

nivåstrukturering, idag fördelas mellan södra regionens sjukhus. Detta arbete presenterades 

för RCC Syds styrelse 151125.  

 

Nationell nivåstrukturering innebär att viss verksamhet koncentreras till färre än sex centra 

i landet. Detta arbete sker på nationell nivå inom ramen för RCC samverkans uppdrag. RCC 

Syd deltar med representation i sakkunniggrupper och i den nationella arbetsgruppen. Under 

2015 har sakkunnigarbete genomförts inom 13 diagnoser, därtill har tidigare 

sakkunnigbedömning avseende esofaguscancer reviderats. Den första gruppen av 7 

diagnoser/åtgärder utsändes på remiss till huvudmännen i juni med möjlighet att ansöka om 

nationell vårdenhet. Remissen omfattade följande områden: analcancer, vulvacancer, HIPEC, 

hyperterm extremitetsperfusion, muskuloskeletala sarkom, buksarkom och esofaguscancer. 

Ett gemensamt remissvar från Södra Sjukvårdsregionen med ansökan inlämnades i oktober. 

SUS har ansökt om nationellt vårduppdrag inom sex områden. Glädjande nog fanns regional 

samsyn om såväl remissvar som om SUS som potentiell nationell vårdenhet. RCC i 

samverkan bereder för närvarande (jan 2016) förslaget till huvudmännen avseende dessa sju 

områden.  

 

Avseende de nästkommande 6 diagnoserna är sakkunnigarbetet avslutat och remiss till 

landsting och regioner planeras i början av 2016.  

 

 

4. Kommunikation och externa relationer  
 

Under 2015 har RCC Syd haft ett mycket stort arbete i att förbereda, bygga upp och slutligen 

lansera en ny hemsida i samarbete med samtliga RCC. Den nya hemsidesstrukturen för RCC 

har tagits fram i ett nationellt samverkansprojekt med lansering 29 augusti 2015 

(www.cancercentrum.se). Hemsidan utgör RCC:s samlade svar på lättillgängligt kunskapsstöd 

inom cancerområdet och stor vikt läggs på att samtliga RCC ger en gemensam bild, vilket har 

ökat samordningen och kommunikationen mellan RCC:s olika kommunikatörer. På den nya 

hemsidan återfinns idag t ex remissversioner och fastställda standardiserade vårdförlopp, 

nationella vårdprogram, kvalitetsregisterdata och information om pågående arbete inom RCCs 

10 kriterier. 

  

RCC Syd har publicerat ett 50-tal nyheter relaterade till cancervården i södra 

sjukvårdsregionen. En del av dessa nyheter är även reportage och artiklar som belyser goda 

exempel i cancervården, som artiklar om kontaktsjuksköterskans arbete, intervjuer med 

cancerforskare och kuratorer m.m. Dessa artiklar publiceras alltid även i våra nyhetsbrev. 

Ta del av vårt nyhetsarkiv här. 

  

2015 publicerades 4 nyhetsbrev till ca 1200 prenumeranter. Här kan du ta del av alla 

nyhetsbrev. Våra nyhetsbrev lyfter alltid nyheter från hela södra sjukvårdsregionen men även 

nationella nyheter, intressanta artiklar samt tips på seminarier, utbildningar och andra möten 

av värde för våra läsare. Förutom RCC Syd-specifika nyhetsbrev har RCC Syd även gått ut 

med nyhetsbrev från kvalitetsregistren för Urinblåsecancer och Lymfom. 

  

Vid lansering av större nyheter och pressmeddelanden används verktyget Mynewsdesk. Under 

2015 har RCC Syd gått ut med 6 pressmeddelanden. Varje pressmeddelande twittras även ut. 

https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=ZwXea2Ga5RVsaZzlwp7vGzDQQX-f-_FAcjs_gz9-QasDMpQK9SPTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGEAbgBjAGUAcgBjAGUAbgB0AHIAdQBtAC4AcwBlAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cancercentrum.se
https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=M15jvoSrG_RzkK6TR4El6A2ypJeXrmr5xCd0vUctfJgDMpQK9SPTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGEAbgBjAGUAcgBjAGUAbgB0AHIAdQBtAC4AcwBlAC8AcwB5AGQALwBvAG0ALQBvAHMAcwAvAG4AeQBoAGUAdABzAGEAcgBrAGkAdgAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cancercentrum.se%2fsyd%2fom-oss%2fnyhetsarkiv%2f
https://webmail.lu.se/owa/redir.aspx?SURL=Pw2wyEDInGMTKh87PPcR2REVDMKQZqrvV5Dt5_AmxwgDMpQK9SPTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGEAbgBjAGUAcgBjAGUAbgB0AHIAdQBtAC4AcwBlAC8AcwB5AGQALwBvAG0ALQBvAHMAcwAvAHAAcgBlAHMAcwAtAG8AYwBoAC0AaQBuAGYAbwByAG0AYQB0AGkAbwBuAC8AbgB5AGgAZQB0AHMAYgByAGUAdgAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cancercentrum.se%2fsyd%2fom-oss%2fpress-och-information%2fnyhetsbrev%2f
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5.   Ekonomi  

RCCs verksamhet är till största delen solidariskt finansierad av landstingen/regionerna inom 

den södra sjukvårdsregionen och till en mindre del finansierad via statsbidrag. Budgeten 

uppdelas på två kostnadsställen: Processutveckling (13 425 tkr) respektive Registerutveckling 

(20 736 tkr). Resultat för respektive kostnadsställe redovisas nedan. 

 

Budgeten för Processutvecklingsverksamheten inkluderar projektmedel som balanserats över 

från 2014. Avvikelsen mellan budget och resultat förklaras av att dessa medel inte heller 

utnyttjats under 2015 och därför balanserats över till 2016. 

Registerverksamheten har under 2015 haft lägre intäkter (försäljning av tjänster till nationella 

kvalitetsregister) än budgeterat. Resultatet för budgetåret 2015 visar trots detta ett överskott 

på 167 tkr vilket förklaras av ett antal tjänstledigheter och flera vakanta tjänster som inte fått 

återbesättas.  

 

RCCs huvudsakliga kostnader utgörs av löner, hyra, tjänsteköp av regionala 

patientprocessledare, kostnader för IT och utveckling av den nationella webbplattformen för 

kvalitetsregister och canceranmälningar. 

 

 

Registerutveckling 21226  Utfall 

  2015 

INTÄKTER   

Regionbidrag 132 

Tjänsteförsäljning  1 972 

Nationella kvalitetsregistersatsningen  650 

Solidarisk finansiering inkl cervixscr-uppföljn 14 498 

Summa intäkter 18 543 

KOSTNADER   

Personal 12 950 

Resor, kommunikation, material, möten 639 

Telefon- och datakommunikation 432 

Hyra inkl arbetsplatstjänst 820 

Serverdrift, INCA-utv, samfinansiering nat komp-resurser 3 538 

Summa kostnader 18 379 

    

Årets resultat 167 
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Processutveckling 21225  Utfall 

  2015 

INTÄKTER   

Regionbidrag 58 

Tjänsteförsäljning 529 

Statsbidrag 8 000 

Solidarisk finansiering 3 122 

Summa intäkter 11 709 

KOSTNADER   

Personal 3 690 

Resor, kommunikation, material 685 

Telefoni- och datakommunikation 29 

Hyra 554 

Tjänsteköp: RPPL, Röda telefonen, Prognoser, DC 6 459 

Större mötesarrangemang: Processer, Patientråd, KSSK 291 

Summa kostnader 11 709 

    

Årets resultat 0 

 

6.   Kompetens 

6.1 Bemanning och kompetensförsörjning 

Tillgången till kompetent personal och en strategisk kompetensförsörjning är även de främsta 

framgångsfaktorerna för RCC Syd. Antalet anställda har under året minskat från 28 till 25 

med vakanser bl a avseende medicinska sekreterare och utvecklingssjuksköterskor. Av de 

anställda är 7 registeradministratörer, 3 sjuksköterskor, 4 statistiker, 4 data managers/IT-

personal, 2 läkare, samhällsvetare, kommunikatör och administrativ samordnare.  

 

6.2 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling sker i första hand i det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och 

externa samarbetspartners. Varannan måndag arrangeras utvecklingsseminarier med interna 

och externa gäster. Exempel på ämnen som har avhandlats under året är 

cervixcancerscreening, nivåstrukturering och hälso- och sjukvårdsstruktur. Interna workshops 

med fokus på sammanställning och analys av data har genomförts.  

 

RCC Syd har under året genomfört en utvecklingsdag och ett 2-dagars personalinternat. Syftet 

med dessa tillfällen har varit skapa medvetenhet, föra dialog och identifiera vilka insatser som 

behöver göras för att åstadkomma förbättring inom områdena Målkvalitet, Arbetstakt och 

Medarbetarskap vilka är de förbättringsområden som identifierats i resultatet av genomförda 

Springlife-undersökningar.  Vid personalinternatet inventerades projekt där anställda 

medverkat under året (figur 1). 
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Fig. 1. Sammanställning över personalens rapporterade aktiviteter och projekt under året. 

 

6.3 Arbetsmiljö och hälsa 
Arbetsmiljöarbetet har dels fokuserat på den fysiska arbetsmiljön, dels på att skapa goda 

arbetsförhållanden. En arbetsmiljörond har genomförts vilket resulterade i en anpassning av 

lokaler och enskilda medarbetares arbetsplatser. RCC Syd lämnar, i enlighet med Region 

Skånes riktlinjer, friskvårdsbidrag till den anställde. Medarbetarenkäten SpringLife 

genomförd under hösten 2015 visade gott resultat och har presenterats för personalen. 

  

 
 

• Regional kompetensförsörjningsplan 

• Regional nivåstruktureringsplan 

• Nationell PREM-enkät SVF skapas 

• Ny modell för cervixcancerscreening 

• Utdatamodellen får trattdiagram och 
årsöversikt 

• Forskningsrapport melanom  
• Forskningsprojekt levermetastaskirurgi 

• Presentation nationella kvalitetsregisterkonferensen 

• Nationella sarkomregistret på INCA initierat 
• Regionalt inrapporteringsmöte – bröstcancer  

• Regional RCO dag 

• Forskning inom statistisk metodologi 
• PROM utskick blåscancer 

• Ny biobanksadminiatratör 

• Medicon Weekend 
 

• Nationellt vårdprogram sarkom  
• Regional dialogturné gyncancer 

• En dag för samordnad KSSK 

• Utvidgning och utveckling av blåscancerregistret 
• Biobanks-uppföljning gynekologisk cancer  
• Förbättringsprogram SVF 

• Nationell nivåstrukturering  7 diagnoser 

• Nationell handlingsplan UV-strålning 

• Utvecklingsdagar Ystad 
• Nätverksmöte folkhälsochefer 

• Regional kick-off för 5 standardiserade vårdförlopp 
• Årsrapport 2014 publicerad 

 

• PanCare surf up – barncancerprojekt 
• Temadag barn som anhörig 

• Kick-off SVF Region Skåne 

• SVF information till högskolor  
• Uppföljning av  preventionsplan 

• Patientföreläsning lungcancer 

• Nationellt nätverk för registerproduktägare  
• Regionalt processmöte melanom 

• Presentation regionala kvalitetsregisterkonferensen 

• Patologidata importeras elektroniskt från LIMS 

• En serie av primärvårdsinformation kring SVF startar 

• Ny RCC-web  
• Nationellt ansvar för YUBI-key  
• Regional workshop - processutveckling 

• Ny process för biobanksdata 

• Ny utveckingssjuksjuksköterska  
• Datahosting för SCAN-B 

• Presentation på kirurgveckan 

• Ny IT-samordnare 

• Utdatasamarbete RCC sydöst 

• Nytt testiscancerregister konstrueras 

• Regional biobank sarkom 
• Nätverk för KSSK inom lungcancervård 

• Cellprovsbussen rullar via RCC i syd 

• Funktionsbeskrivning skapas för samordnande KSSK 

• Patologidata direktinmatas på melanom 

• PREM-enkät prostatacancer  distribueras 

• Historiska cancerdata levereras till CAN-INCA 

• Regional projektledare SVF utses 

• Nationella RCC-dagarna 

• Intern verksamhetsplan etableras och fastställs 

• Utvecklingsdagar Häckeberga 

• Styrelsemöte 
• Temadag: Levnadsvanor i cancervården 

• Ny datamanager 

• Inläsning av historiska data i sarkomregistret 

• 15 kvalitetsdialoger i processer och förvaltningar 
• Kick-off SVF Blekinge samt Kronoberg 

• Utvärdering av Socialstyrelsen 

• Regionalt cancerrehabiliteringsnätverk  
• Forskningsprojekt - utdatamodeller  
• Nationellt rapportörsmöte - blåscancer 

• Röda telefonen-projektet stänger och utvärderas 

• Styrgruppsmöte blåscancerregistret 

• En dag för samordnande kontaktsjuksköterskor 

• Ny registeradministratör lungcancer 

• Förbättringsprogrammet palliativ syd startar 
• Nätverksmöte folkhälsochefer syd 

Jan 
Feb 

Mars 

April 

Maj 
Juni 

Juli 
    

Aug 

   Sep 

Okt 

Nov 

Dec 

2015 

• Möte med imamer avseende cervixcancer 

• Bröstcancer pilot, automatiserad överföring 

• Ny modell för årsrapporter lanseras 

• Regional arbetsgrupp för SVF-mätning startas 

• Nätverk för KSSK inom melanomvård  
• Samverkansgrupp LIMS startas 

• Funktionsbeskrivning koordinatorer fastställs 
• Kompetensförsörjningsplan för lungcancer och prostatacancer 


