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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT 
 
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) överlämnar härmed sin årsredovisning för år 2020. 
Årsredovisningen kommer att skickas för påsyn till RCC Syds styrgrupp i början av februari och 
fastställas i samband med styrgruppsmöte den 19 februari 2021.  

RCC Syds verksamhet hade vid utgången av 2020 28 fast anställda medarbetare samt drygt 40 
regionala processledare i drygt 20 diagnosspecifika och sex områdesövergripande processer. 
Verksamheten redovisar ett resultat på +1,069 mkr. Överskottet förklaras framförallt av att 
tjänsten som medicinsk rådgivare varit vakant t o m augusti, att tre medarbetare varit utlånade till 
covid-19-linjen på 1177.se samt minskade kostnader för resor och mötesarrangemang.  

I början av november avrapporterades 2019 års canceranmälningar till Socialstyrelsens nationella 
cancerregister. Sammanställningen av rapporten visar att omkring 12 900 individer i Södra 
sjukvårdsregionen fick en cancerdiagnos 2019. Detta bekräftar att det sker en långsam ökning i 
cancerincidensen totalt över tid och den skattade årliga ökningen för perioden 2000-2019 är 
2,11% i Södra sjukvårdsregionen. 

COVID 19-PANDEMINS PÅVERKAN PÅ CANCERVÅRDEN 

OCH RCC SYDS VERKSAMHET 

Under våren 2020 noterades en tydlig nedgång av antalet patienter som sökt vård för olika 
cancerdiagnoser. Ledtiderna tycktes dock vara oförändrade eller snarast blivit något kortare . 
Under hösten sågs en återhämtning där ett ökat antal patienter åter sökte vård. Under pandemins 
andra våg under sista kvartalet sågs också en minskning av antalet patienter med nydiagnostiserad 
cancersjukdom, men inte i samma utsträckning som under våren.  

 

Figur 1. Sammanställning av data från nationella väntetidsdatabasen, Signe. Data är hämtade i slutet av januari 2021 och uppdateras 

kontinuerligt. 
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För helåret 2020 ses en minskning av antalet patienter som inkluderats i standardiserade 
vårdförlopp inom Södra sjukvårdsregionen med 6% jämfört med 2019. Det är dock värt att 
notera att betydande regionala skillnader föreligger, där Blekinge ökade sin andel av patienter 
inkluderade SVF med 11%, Kronoberg i princip hade oförändrat antal patienter i SVF medan 
Skåne och Halland noterade tydliga minskningar av antalet SVF-patienter med 7 % resp. 11 %, 
Tabell 1. 

 2019 2020 Förändring 

  n n n % 

Blekinge 2098 2330 232 11% 
Halland 5600 4938 -662 -12% 
Kronoberg 2422 2497 75 3% 
Skåne 19665 18296 -1369 -7% 

Totalt 29785 28061 -1724 -6% 
Tabell 1. Antalet patienter som inkluderats i SVF under 2019 och 2020. Data är hämtade från nationella väntetidsdatabasen, 

Signe, i slutet av januari 2021 och uppdateras kontinuerligt.  

Beträffande ledtidsmålet ses i samtliga regioner utom Kronoberg en högre måluppfyllelse under 
2020 jämfört med 2019. Sett över hela Södra sjukvårdsregionen ses en ökning av måluppfyllelsen 
från 41 % till 46 %, Tabell 2. 

  2019 2020 

Blekinge 50% 52% 

Halland 58% 64% 
Kronoberg 47% 44% 

Skåne 36% 43% 

Totalt 41% 46% 
Tabell 2. Uppfyllelse av ledstidsmålet för SVF, samtliga diagnoser 2019 och 2020. Tabellen baseras på data från nationella 

väntetidsdatabasen, Signe, i slutet av januari 2021 och uppdateras kontinuerligt. 

Screening för bröstcancer och livmoderhalscancer var under våren 2020 helt eller delvis pausade i 
samtliga regioner men startade igen under hösten och har varit igång under resten av året. I 
Region Skåne har ett projekt med självprovtagning för HPV initierats.  

Cancerrehabiliteringen har till delvis varit pausad i Blekinge och Kronoberg. Förändrade 
arbetssätt rapporteras från samtliga regioner där fysiska uppföljningsbesök delvis ersatts med 
telefonkontakter och videomöten. 

Pandemin har även haft påverkan på RCC Syds verksamhet, framförallt genom inställda regionala 
patientprocessmöten och utbildningar under våren samt begränsade möjligheter att samverka 
med medarbetare i cancervården under hela året. Under våren var tre av RCC Syds medarbetare 
utlånade till covid19-linjen på 1177. För att kunna genomföra inplanerade möten och nationell 
samverkan i så stor utsträckning som möjligt har RCC Syd under 2020 investerat i 
videokonferensutrustning och tagit fram stödmaterial för digitala möten.  
 
RCC följer i nationell samverkan kontinuerligt upp och analyserar vilken påverkan covid19-
pandemin har haft på olika delar av cancervården. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 
och rapporter, avvikelser i behandlingsrekommendationer samt nationella webbinarier publiceras 
kontinuerligt på https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/   
 
 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/
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1 VERKSAMHETENS MÅL OCH UPPDRAG 

RCC Syd är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja samverkan och 
kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens processer. Målet är att RCC Syd 
genom samverkan ska bidra till en patientcentrerad, kunskapsbaserad, ändamålsenlig, effektiv, 
likvärdig och säker cancervård i hela Södra sjukvårdsregionen. Uppdragen kan sammanfattas i 
tre fokusområden:  

Kunskapsstyrning – arbete med registerutveckling, cancerregistrering, kvalitetssäkring och 
uppföljning av kvalitetsregisterdata samt utveckling, samordning och stöd för implementering av 
nationella vårdprogram och SVF. I uppdraget ingår att utföra tjänster som registercentrum (enligt 
nationell definition) för flertalet kvalitetsregister inom cancerområdet. I RCCs uppdrag ingår även 
att, i nationell samverkan, tillhandahålla granskade cytostatikaregimer i det Nationella 
regimbiblioteket samt att stödja utarbetande av patientinformation till såväl regimbiblioteket som 
Min vårdplan cancer på 1177. 

Patientprocesser – följa, analysera och stödja utveckling av patientprocesser på cancerområdet innefattande 
förebyggande insatser, tidig diagnostik, standardiserade vårdförlopp, följsamhet till nationella 
vårdprogram, stöd för utveckling av MDK, patientmedverkan, aktiva överlämningar, jämlik 
behandling, rehabilitering och palliativ vård.  

Framtidens cancervård - kartläggningar av cancervårdens framtida kompetensbehov, 
samordning av kompetenshöjande insatser, uppföljning av nationell och regional 
arbetsfördelning, arbete för ökad forskning inom områdena kliniska studier och registerbaserad 
forskning samt regional biobanksstruktur. 

RCC Syds grunduppdrag beskrivs i Södra Regionvårdsnämndens (SRVN) ägardirektiv för 
Regionalt cancercentrum syd samt i Förordning (SFS 2019:7) om statsbidrag för verksamhet i 
regionala cancercentrum.  
Uppdrag och målbild inom olika utvecklingsområden definieras i Cancerplan för Södra 
sjukvårdsregionen 2019-2022, i regeringens Långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med 
cancervården 2018-2025 och i RCC i samverkans inriktning för svensk cancervård 2020-2022. 

Genom årliga överenskommelser mellan staten och SKR tillkommer årligen ett antal uppdrag 
som rör utveckling av cancervården. Uppdrag och mål för utveckling av cancervården 2020 
beskrivs i: https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2019/12/jamlik-och-
effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-2020--overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-
kommuner-och-regioner/     

 

 

 
  

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2019:7
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2019:7
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/syd/cancerplan/rcc-syd-cancerplan-2019-2022_web.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/strategisk-utvecklingsplan/syd/cancerplan/rcc-syd-cancerplan-2019-2022_web.pdf
https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsiktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf
https://www.regeringen.se/49b48b/contentassets/1b060974fa3340b0b1d9d5e1f265a673/langsiktig-inriktning-pa-det-nationella-arbetet-med-cancervarden-s2018_03084_fs.pdf
https://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/samverkan/vagen-framat-rcc-inriktning-svensk-cancervard-2020-2022.pdf
https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2019/12/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-2020--overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2019/12/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-2020--overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner/
https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2019/12/jamlik-och-effektiv-cancervard-med-kortare-vantetider-2020--overenskommelse-mellan-staten-och-sveriges-kommuner-och-regioner/
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2 ORGANISATION  

RCC Syd är ansvarsmässigt kopplat till Södra regionvårdsnämnden (SRVN) och arbetar på 
uppdrag av samtliga fyra regioner i Södra sjukvårdsregionen: Region Blekinge, Region Halland 
(södra), Region Kronoberg och Region Skåne. Verksamheten är organisatorisk placerad inom 
Region Skånes Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning.  

Arbetet leds ytterst av en styrgrupp med representation från samtliga fyra huvudmän samt 
adjungerade representanter från sjukvårdsregionens universitet, Södra regionvårdsnämndens 
kansli och RCC Syds patient- och närståenderåd. Styrgruppen har haft tre protokollförda 
sammanträden under 2020 och rapporterar till ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen.  

Ordinarie ledamöter RCC Syds styrgrupp under 2020  
Region Skåne 
Björn Ekmehag, ordförande – Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård 
Lena Luts - Cancersamordnare Region Skåne 
Johan Cosmo - Förvaltningschef Skånes sjukhus nordost 
Jörgen Wenner – Bitr. förvaltningschef Skånes sjukhus nordväst 

Region Kronoberg 
Rickard Claesson, ersatt av Niklas Silvert och fr o m september Carina Pettersson – Bitr. 
sjukhuschef Växjö 
Tina Eriksson – Cancersamordnare Region Kronoberg 

Region Blekinge 
Birgitta Friberg – Hälso- och sjukvårdschef Region Blekinge 
Mia Dreier – Cancersamordnare Region Blekinge 

Region Halland 
Carolina Samuelsson – Förvaltningschef Hallands sjukhus 
Maria Thomasson, ersatt fr o m augusti av Jeanette Törnqvist – verksamhetschef Kvalité 
inom hälso- och sjukvård, Regionkontoret Region Halland 

Adjungerade 
Mats Jerkeman – Professor Medicinsk Onkologi Lunds universitet 
Sven Oredsson - Direktör Södra Regionvårdsnämndens kansli 
Anna Sandgren - Docent Linnéuniversitetet  
Didrik von Porat - Ordförande Patient- och närståenderåd  
Hans-Christian Lofthus, ersatt fr o m november, av Leif Andersson - Vice ordförande 
Patient- och närståenderåd  

Adjungerade RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis - Verksamhetschef 
Björn Ohlsson - Medicinsk chef  
Ingrid Vogel - Verksamhetssamordnare  

RCC Syds operativa verksamhet leds av verksamhetschef och medicinsk chef tillsammans 
med ledningsgrupp med representation från verksamhetens olika funktionsgrupper. 
Verksamhetschef ansvarar för övergripande samordning, arbetsmiljö och ekonomi medan 
medicinsk chef ansvarar för utveckling och uppföljning av cancervårdens processer samt 
fastställande av nationella vårdprogram och andra medicinska kunskapsstöd i RCC samverkan 
(NPO cancer).   
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3 VERKSAMHETSOMRÅDEN 

3.1 Att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt 
 

 

Det preventiva arbetet inom ramen för cancerområdet bygger på de 12 råden som finns i den 
europeiska kodexen mot cancer. Förutom vikten av goda levnadsvanor lyfts vikten av en sund 
exponering av sol, undvika exponering för vissa kemikalier och radon, fördelar med amning samt 
att delta i vaccination och screeningar som erbjuds.  

RPPL för prevention samordnar arbetet och representerar RCC Syd i RCCs nationella 
arbetsgrupp för prevention. Arbetsgruppen har ägnat en stor del av året till att ta fram en 
nationell cancerpreventionsplan för RCC. Arbetsgruppen är också samverkanspartner till 
Strålsäkerhetsmyndigheten i deras regeringsuppdrag att genomföra insatser i ett förstärkt 
förebyggande arbete mot hudcancer. Uppdraget är att ge råd och rekommendationer om vikten 
av att skydda sig mot exponeringen för UV-strålning och hur exponeringen kan minskas. 
Arbetsgruppen har initierat samverkan med Nationellt programområde för levnadsvanor och 
nationella arbetsgrupp för barnhälsovård inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen. 
Även dialog med Cancerfonden har förts under året. 

3.1.1 Levnadsvanor 

Inom ramen för regionernas generella arbete med levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholbruk, 
fysisk aktivitet och matvanor pågår ett arbete som är kopplat till Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Under året har möten 
hållits med ansvariga för levnadsvanearbetet samt cancersamordnarna i Kronoberg och Blekinge 
för att hitta samverkan inom respektive region. I Region Skåne har det skett en regelbunden 
avstämning med Kunskapscentrum för levnadsvanor. Samverkan har under året initierats med 
Regionala programområdesgruppen för levnadsvanor inom Södra sjukvårdsregionen.  

Information kring prevention och levnadsvanor vid cancerbehandling har givits vid regionala 
patientprocessmöten för hud- respektive bröstcancer. Informationsmöte om levnadsvanor och 
cancer har genomförts på enheten för onkogenetik på Skånes universitetssjukhus (SUS). En 
workshop med aktörer inom Södra sjukvårdsregionen gällande prehabilitering har också 
genomförts under året. 

RCC Syd har gett stöd för att de nationella och regionala webbsidorna för prevention har 
uppdaterats under året och nu finns det länkar till regionernas arbete med levnadsvanor samt 
diverse material för profession och patienter.  RPPL för prevention har deltagit i ett av patient- 
och närståenderådets (PNR) möte för generell information om prevention och levnadsvanor 
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under cancerbehandling. PNR har vid ett flertal tillfällen påtalat vikten av att levnadsvanor tas 
upp under cancerbehandling.  

Internt på RCC Syd har samarbete framförallt skett med verksamhetsutvecklare för 
cancerrehabilitering. Detta eftersom det finns många beröringspunkter mellan levnadsvanor och 
cancerrehabilitering, både inom ramen för prehabilitering samt i gränsytan mot primärvården.  

3.1.2 Diagnostik av ärftlig cancer som primär och sekundär prevention 

Inom ramen för Södra regionvårdsnämndens ”Samarbete för bättre vård” har RCC Syds RPPL 
för ärftlig cancer samordnat och drivit två delprojekt med fokus på ärftlig cancer. Resultaten av 
de båda delprojekten samt formerna för genetisk analys vid nydiagnostiserad bröstcancer har fått 
uppmärksamhet nationellt.  
 
Delprojekt 17 har kartlagt och undersökt av möjligheten och effekterna av rutinmässig testning 
för defekt mismatch-reparations proteiner på tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer. 
Projektet har lett fram till att Södra regionvårdsnämnden föreslagit att huvudmännen i Södra 
sjukvårdsregionen beslutar om rutinmässig testning av tumörvävnad av samtliga patienter med 
tjock- och ändtarmscancer.  
Slutsatsen är att det: 

• Räddar liv och hälsa för personer med risk för ärftlig cancer.  

• Möjliggör skräddarsydd behandling för vissa patienter som slipper tilläggsbehandling med 
cellgifter. 

• Medför på sikt färre insjuknande i tjocktarmscancer och livmodercancer.  

• Minskar kostnader för sjukvården, samhället och den enskilda individen.  

 

I delprojekt 18 har ett genomgripande arbete genomförts avseende hur patienter med konstaterad 
ärftlighet för cancer skulle kunna få ett adekvat förebyggande omhändertagande för att tidigt 
upptäcka eller helt förhindra insjuknande i cancer. Samtliga RPPL och LPPL för bröst- och 
koloncancerprocessen har intervjuats liksom personal på den onkogenetiska mottagningen på 
Klinisk genetik i Lund. Dialog har förts med primärvårdsrepresentanter och representanter för 
PNR. Utöver detta har representanter från samtliga övriga onkogenetiska mottagningar i Sverige 
intervjuats enligt en standardiserad mall. Statistik på bärare av mutation för ärftlig bröst - och 
äggstockscancer (BRCA1 och BRCA2) och ärftlig tjocktarmscancer (Lynchssyndrom) i Södra 
sjukvårdsregionen har redovisats.  

Resultatet av delprojektet visade att det: 

• Oftast saknas en systematisk uppföljning av personer med ärftlighet för cancer och att 
det föreligger skillnader inom och mellan regionerna.  

• För en betydande andel av personerna med ärftlig risk för cancer liksom för läkare och 
sjuksköterskor råder oklarhet om vilken instans i sjukvården som har ansvaret.  

• Det föreligger ett stort behov av anpassat psykosocialt stöd för personer med ärftlighet 
och att detta behöver vara anpassat efter livets olika skeenden.  

• Omfattande behov av ökad kunskap och utbildning inom området ärftlig cancer i 

sjukvården. 

• Ärftlig cancer är kraftigt underdiagnostiserad, d.v.s. det är få personer som identifierats 
med en ärftlighet jämfört med vad som är förväntat.  
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Delprojektet har lett fram till att Södra regionvårdsnämnden föreslagit att huvudmännen i Södra 
sjukvårdsregionen beslutar om etablering av en tydlig struktur för omhändertagande av personer 
med risk för ärftlig cancer samt att man förstärker det centrala stödet på sjukvårdsregional nivå 
med ansvar för informationsspridning, utbildning, kvalitetsregister och klinisk forskning.  Inför 
kommande år planerar RCC Syd för att, genom RPPL för ärftlig cancer, stödja etablering och 
samordning. 

Pågående arbete med förbättrad process för personer som genomgår onkogenetisk utredning på 
misstanke ärftligt malignt melanom där den första genetiska undersökningen genomförs på 
behandlande hudklinik inom den högspecialiserade vården. Detta innebär kortare ledtider och ett 
förbättrat patientomhändertagande. Under 2020 genomfördes utbildningar för hudmottagningen 
i Lund respektive Helsingborg. Fortsatt utbildning på resterande hudkliniker i Södra 
sjukvårdsregionen planeras men har fått senareläggas på grund av covid19-pandemin. 

Under 2020 utarbetades en kurs i onkogenetik med personal i de lokala processteamen som 
målgrupp. På grund av covid19-pandemin kunde kursen inte genomföras som planerat men gavs 
under hösten för medarbetare på RCC Syd för att testa och få återkoppling på upplägg och 
innehåll.  

RPPL för ärftlig cancer leder RCC i samverkans nationella arbetsgrupp (NAG) för ärftlig cancer 
och bidrar därigenom med kompetens inom klinisk genetik vid bl.a. revidering av vårdprogram. 
Gruppen arbetar aktivt med att utredningen av medfödd ärftlig (monogen) orsak till 
cancersjukdom utreds och handläggs på ett likartat sätt i Sverige.  

3.1.3 Screening 

Kolorektalcancerscreening 
RPPL för tjock- och ändtarmscancer har, liksom föregående år, haft ett utökat uppdrag för att 
samordna och stödja det lokala arbetet i regionerna inom Södra sjukvårdsregionen samt för att 
representera och driva Södra sjukvårdsregionens frågor i nationell arbetsgrupp för screening för 
tjock- och ändtarmscancer. Arbetet med införande av kolorektalcancerscreening i Södra regionen 
har under året påverkats dels av Covid 19-pandemin, dels av att etablerandet av ett Gemensamt 
samordningskansli (GSK) som övriga regioner erbjudits anslutning till har försenats. För stöd 
och information till regionerna i Södra sjukvårdsregionen har RPPL haft fortlöpande kontakt 
med den regionala arbetsgruppen.  

RCC Syd har även bidragit till att utarbeta nationellt och regionalt kommunikationsmaterial, 
bland annat språkgranskade kallelsebrev, relaterat till kolorektalcancerscreening.  

Cervixcancerscreening 
RCC Syds arbete kring cervixcancerscreening samordnas av verksamhetsutvecklare som arbetar 
60 % med att stödja samarbete genom hela vårdkedjan, uppföljning, utbildning och 
informationsinsatser. Förutsättningarna under 2020 har p g a covid19-pandemin varit annorlunda 
och ökat behovet av välfungerande samverkan mellan vårdkedjans olika delar. Detta har drivit på 
utvecklingen för att digitala verktyg numera används fullt ut i undervisning- och 
utvecklingssituationer. Under året har digitala utbildningar genomförts för studenter på 
programmen för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, för nyanställda läkare och barnmorskor 
samt för dysplasibarnmorskor och läkare.  

Covid19-pandemin har även medfört ett ökat utskick av självtest för HPV, vilket leder till färre 
gynekologiska cellprovskontroller men en ökad provtagning på kvinnor med positivt HPV-test.  
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Uppföljning av cervixcancerscreening visar på lågt deltagande i vissa bostadsområden. I 
samarbete med Länsstyrelsen har hälsokommunikatörer i Skåne, Kronoberg och Blekinge 
utbildats i syfte att sprida kunskap om vikten av att gå på cellprovskontroll.  

Mammografi 
Allmän hälsokontroll med mammografi är väletablerad och välfungerande i Södra 
sjukvårdsregionen. RCC Syd medverkar i det nationella nätverket för mammografiscreening 
genom RPPL Bröstcancer och en representant för privata vårdgivare.  

Organiserad prostatacancertestning 
RCC Syds RPPL för prostatacancer är även ansvarig för samordning av projektet för organiserad 
PSA-test i Region Skåne. Information om projektet delges övriga regioner kontinuerligt, ffa i 
samband med processmöten. Projektet var planerat att starta i mars, men Covid 19-pandemin 
fördröjde starten till 1 september.  

Lungcancerscreening 
Frågan om lungcancerscreening har under året aktualiserats genom att den s k NELSON-studien 
publicerades. Ett pilotprojekt kommer att genomföras i Stockholm och RCC Syds RPPL för 
lungcancer bevakar detta. 

3.2 Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård  

3.2.1 Rehabilitering  

Under 2020 har fokus legat på informations- och kunskapsspridning samt att ge fortsatt stöd till 

processteamen och regionerna i Södra sjukvårdsregionen avseende implementering av det 
nationella vårdprogrammet (NVP) för Cancerrehabilitering.  
Samtliga regioner har tagit fram regionala riktlinjer för cancerrehabilitering utifrån NVP och har 
fått stöd i detta arbete genom att ta del av goda exempel från andra regioner samt en checklista 
som utarbetats av RCC Sydöst som underlag till implementeringsarbetet.  Riktlinjerna har i de 
flesta fall föredömligt brutits ned till handlingsplaner och en region har tidsatt aktiviteterna 
utifrån förbättringsarbeten med aktuella professioner i processteamen och i patientsamverkan.  

RCC Syds stöd för implementering av NVP för Cancerrehabilitering har bestått i att arrangera 
workshops, presentations- och utbildningstillfällen i olika forum som diagnosspecifika 
regionala/lokala processmöten, allmänläkare i primärvården, dialogmöten för patientföreningar, 
yrkesspecifika föreningar m.fl.  

Regionala nätverksträffar för cancerrehabilitering med fokus på kompetenshöjning har 
arrangerats för professioner som möter cancerpatienter i ett rehabperspektiv: 

Tillfälle nr 1: Min vårdplan cancer på 1177, RPPL-uppdraget för cancerrehabilitering inom 
primärvården, cancerrehabilitering på Helsingborgs lasarett under temat ”Innovation och 
implementering - från idé till färdig intervention i ordinarie verksamhet” med ex som 
gruppbehandlingsutbud för fysisk träning som sjukvårdande behandling, behandling on-line och 
en e-hälsolösning.  

Tillfälle nr 2: Handlingsplan för cancerrehabilitering i Region Blekinge inkl. beslutsstöd till 
Hälsoskattningen, bröstcancerprocessen och rutiner för lymfödemomhändertagande i Blekinge, 
seneffekter efter barncancer och NVP Cancerrehabilitering på remiss. 

https://www.researchgate.net/publication/51878989_NELSON_lung_cancer_screening_study
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På nationell nivå ansvarade RCC Syd för planering och genomförande av sessionen 
”Cancerrehabilitering - mer snack än verkstad?” vid jubileumsdagen för Nationella 
cancerstrategin i februari. Information om RCC Syds arbete kring prehabilitering presenterades 
på möte med Cancerfonden under våren. 

RCC Syds PNR har valt cancerrehabilitering som ett av sina fokusområden och har ett nära 
samarbete med RCC Syds verksamhetsutvecklare för cancerrehabilitering som blivit adjungerad 
till gruppen.  

Prehabilitering utgör en viktig del i det tidiga processarbetet och uppdraget för RPPL 
Prehabilitering har därför utökats i syfte att ge stöd för implementering och samordning av 
prehabiliteringsinsatser men också för att driva utveckling och uppföljning av 
prehabiliteringsmodell inom ramen för en forskningsstudie. Förbättringsarbete har inletts i 
processerna för lungcancer, esofagus/ventrikel- och gynekologisk cancer. 

Framtagande av indikatorer i nationell samverkan för uppföljning av rehabiliteringsåtgärder är ett 
av målen i den regionala cancerplanen. RPPL prehabilitering ingår i den arbetsgrupp som a rbetar 
med att utvärdera de rehabiliterings/prehabiliteringsvariabler som införts i nationellt 
kvalitetsregister för esofagus/ventrikelcancer och som utgör pilot för övriga kvalitetsregister 
inom cancerområdet.  

Uppdrag för RPPL med särskilt ansvar för cancerrehabilitering inom primärvården inrättades i 
början av året och delas av medarbetare från specialist- resp. primärvård (20% vardera). 
Uppdraget ligger i linje med regionala cancerplanens mål avseende utveckling av samverkan 
mellan specialist- och primärvård. Fokus har legat på att ta fram stöd för strukturerad bedömning 
av rehabbehov, remiss och rutiner för aktiv överlämning. Startprojekt har initierats i bl a prostata- 
och huvud/halscancerprocesserna för att underlätta remittering till och tillgänglighet för 
patienters rehabilitering i primärvården.  
Arbete med kompetenshöjande insatser för primärvårdens professioner har resulterat i ett 
utbildningsmaterial bestående av filmer och information för att öka kunskaperna kring 
cancer/cancerbehandling/biverkningar, aktuella rehabinsatser för patienter i primärvården och 
dess roll inom cancerrehabilitering. 
Arbete har även påbörjats med att ta fram en guide till Hälsoskattningen utifrån 
primärvårdsriktlinjen för cancerrehabilitering i Region Skåne och är tänkt att fungera som ett 
beslutsstöd för kontaktsjuksköterskans rehabiliterande roll i Södra sjukvårdsregionen. 
 
Som stöd för implementering av den regionala tillämpningen för hantering av lymfödem är RCC 
sammankallande till ett sjukvårdsregionalt nätverk för uppföljning av aktiviteter, 
kunskapsuppdatering, planering av utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte. RCC Syd har i 
samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Lunds universitet planerat för 
genomförande av en uppdragsutbildning i lymfödembehandling på 7,5 hp under 2021 . Under året 
har föreläsning och praktisk tillämpning för diagnostik av lymfödem samt en workshop avseende 
hantering av lymfödem vid huvud/halscancer genomförts.  
 
Inom ramen för satsningen på rehabilitering efter cancer i bäckenet har sedan 2017 två 
koordinatorer knutits till RCC Syd genom tjänsteköp på 20 % arbetstid vardera. Till stöd för 
dessa finns en styrgrupp med kompetens inom urologi, kolorektalkirurgi, gynonkologi, 
rehabilitering samt två patientrepresentanter. Bäckenrehabkoordinatorernas uppgift är att 
stödja personal inom Södra sjukvårdsregionen som arbetar med bäckencancerrehabilitering 
genom utbildningsaktiviteter, kompetenskartläggning och etablerande av nätverk. Covid-19-
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pandemin under året har gjort att tidigare arbetssätt med fysiska utbildningsmöten har ersatts 
med ett webbinarium och föreläsningar i form av inspelade undervisningsfilmer via webben. 
 
RCC Syd har sedan 2019 en överenskommelse med Skånes universitetssjukhus (SUS) om 
inrättande av en tjänst för regional bäckencancerrehabsamordnare, med uppdrag att bland annat 
samordna remissvägar för patienter med komplexa rehabiliteringsbehov efter 
bäckencancerbehandling och bygga upp en regional MDK för dessa patienter. Tjänsten 
finansieras under fyra års tid av RCC Syd med medel från den statliga satsningen på 
bäckencancerrehabilitering inom ramen för överenskommelsen för kvinnors hälsa. Tjänsten 
tillsattes i februari med två sjuksköterskor och uroterapeuter vid Bäckenbottencentrum i Malmö 
som delar tjänsten med 50 % vardera. Till stöd för dessa har även tillsatts en lokal 
patientprocessledare (LPPL) på 10 %. Deras gemensamma arbete under året har lett till att det nu 
finns en färdig struktur kallad ”Bäckencancerrehab SUS” med upparbetade kontaktvägar som kan 
erbjuda multiprofessionellt och multimodalt omhändertagande av patienter med komplexa 
rehabiliteringsbehov från hela Södra sjukvårdsregionen. 
 
Inom ramen för bäckencancerprojektet arrangerades för fjärde gången en regional utbildningsdag 
om perkutan tibialisnervstimulering (PTNS). Utbildningsdagen samlade ett femtontal deltagare, 
främst uroterapeuter, från hela Södra sjukvårdsregionen. En instruktionsfilm för nationell 
spridning om PTNS har också tagits fram. 
 
Ett nytt uppdrag som RPPL inom bäckencancerrehab med inriktning på att stödja forskning 
inom bäckencancerrehab tillsattes i juni 2020. Fokus för uppdraget är framför allt att stödja 
forskningsprojekt med omvårdsinriktning och redan på kort tids har flera projekt inom detta 
område kunnat drivas framåt. 

3.2.2 Palliativ vård  

 
RCC Syds RPPL för palliativ vård har under året deltagit i en rad informations- och dialogmöten 
samt hållit i utbildningsinsatser för bl a övriga RPPL och flera diagnosspecifika processteam. 
RPPL för palliativ vård är även ordförande för Regionalt programområde (RPO) palliativ vård i 
Södra sjukvårdsregionen. Två-tre möten per termin är genomförda under 2020 med 
representanter från samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen, Palliativt centrum för samskapad 
vård i Kronoberg, Palliativt utvecklingscentrum i Lund, RCC Syd och Södra 
regionvårdsnämndens kansli.  

Samverkan med RPO primärvård samt RPO Äldres hälsa är aktivt och ett värdefullt 
nätverksarbete med ingång till kunskapsutveckling.  RPPL har även haft möten med samtliga 
chefer vid de tre ASIH i Skåne för fortsatt informationsutbyte. RPPL för palliativ vård ingår i den 
nationella arbetsgruppen för palliativ vård och deltar aktivt i arbetet med nationellt vårdprogram 
för palliativ vård för såväl vuxna som barn. Ett utökat samarbete med representanter för palliativ 
vård och barncancervården är initierat under 2020. 

3.3 Vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp 
RCC Syd har under 2020 gett stöd till regional patientprocessutveckling genom uppdrag och 
finansiell ersättning till regionala patientprocessledare (RPPL) inom drygt 20 olika 
diagnosområden samt diagnosövergripande RPPL inom områdena prevention, ärftlig cancer, 
biobank, rehabilitering primärvård, prehabilitering, bäckencancerrehabilitering och palliativ vård. 
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Samtliga RPPL har bjudits in till gemensamma informations- och dialogmöten under året. Vid 
dessa möten har bl a vårdprogram, kvalitetsregister, införande av Min vårdplan på 1177, 
multidisciplinär konferens (MDK), cancerrehabilitering och ärftlig cancer diskuterats.  

Under maj månad bjöds samtliga RPPL in till digitalt dialogmöte kring läget inom den egna 
processen. RCC Syd har även deltagit i flertalet av de regionala processmöten som RPPL 
anordnar inom Södra sjukvårdsregionen och vid dessa möten bidragit med information om t.ex. 
utveckling av MDK, Min vårdplan cancer på 1177, cancerrehabilitering, ärftlig cancer och RCC:s 
nationella mål och arbete. På grund av covid19-pandemin fick flera regionala processmöten 
ställas in under våren men under hösten har RCC Syd gett stöd för genomförande av digitala 
processmöten.  

Under året har en enkät genomförts bland RPPL för att kartlägga deras önskemål och behov av 
fortbildning. Denna enkät har legat till grund för en utbildning för RPPL och processtöd inom 
nationella programområden som har tagits fram i samverkan med Södra regionvårdsnämndens 
kansli. Det första utbildningen hölls i december och ytterligare utbildningstillfällen kommer att 
genomföras under 2021. 

I uppdraget som RPPL ingår att stödja det lokala processarbetet och lokala processledare på de 
olika sjukhusen i regionen samt att hålla samman det sjukvårdsregionala nätverket bestående av 
de lokala processteamen. En nyckelfunktion i RCC Syds modell för patientprocessutveckling är 
således de lokala patientprocessledarna (LPPL). Uppdragen för LPPL utgår från respektive 
linjeorganisation vilket gör att förutsättningarna ser olika ut. På RCC Syds möten med regionala 
och lokala cancersamordnare följs linjeorganisationens arbete för utveckling av LPPL-uppdragen 
upp kontinuerligt.  

Den pågående nationella satsningen för att korta väntetider genom standardiserade vårdförlopp 
(SVF) har liksom tidigare år utgjort en central del i patientprocessarbetet. Arbetet med SVF 
bidrar kontinuerligt till ett intensifierat lokalt arbete med processkartläggningar och 
multidisciplinär samverkan. RCCs roll i arbetet med SVF har varit stödjande och utgjort en 
stående punkt i dialog- och avstämningsmöten med linjeorganisationen, bl. a vid regionala 
processmöten, möten med cancersamordnare och förvaltningarnas återkommande cancerråd.  

En viktig del av arbetet med SVF är uppföljning av ledtider och patientrapporterade mått samt 
kvalitetssäkring av inrapporterade data. RCC Syd driver sedan 2018 ett projekt som syftar till att 
validera huruvida de data som rapporterats till SKRs väntetidsdatabas Signe överensstämmer med 
de definitioner för mätpunkter som anges i SVF. Detta görs via journalgranskningsprojekt för ett 
antal SVF och sjukhus inom Södra sjukvårdsregionen. Urvalet av SVF och sjukhus görs i samråd 
med cancersamordnare och linjechefer. Resultaten presenteras i skriftliga rapporter samt i dialog 
med berörda kliniker och cancersamordnare. RCC Syd har under 2019-2020 genomfört 
granskning av vårddokumentation för närmre 1000 patienter i Södra sjukvårdsregionen som 
utretts enligt SVF. Vissa oklarheter i kodningsvägledningarna som lett till systematiska fel har 
påvisats och rapporterats till nationell SVF-samordnare för åtgärd. De obligatoriska 
mätpunkterna ”välgrundad misstanke” och ”avslut av SVF” för patienter med cancerdiagnos 
stämmer dock väl i de flesta av de granskade förloppen. 
 
En nyckelfunktion i patientprocessen och i de standardiserade vårdförloppen är de 
multidisciplinära teamkonferenserna, MDK. För optimering av funktionalitet och resurser vid 
MDK krävs kontinuerlig utveckling. Till följd av covid19-pandemin har flertalet MDK under 
2020 tvingats minimera antalet deltagare på plats samt utveckla digitalt samarbete inom och 
mellan team, vilket påskyndat digital utveckling och arbetssätt som dock bör utvärderas 
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systematiskt av teamen i syfte att identifiera för- och nackdelar samt utveckla arbetsprocesserna 
framåt. 

RCC Syd har under 2020 deltagit som stöd i Skånes universitetssjukhus (SUS) styrgrupp för 
MDK-utveckling och även bidragit med underlag rörande MDK till SUS arbete inför 
ackreditering som Comprehensive Cancer Center (CCC). En kartläggning av lokala samt 
regionala MDK som leds från SUS har inletts under 2020. Ett projekt för utveckling och 
effektivisering av MDK vid tjock- och ändtarmscancer har initierats 2020 och kommer att pågå 
även under 2021. 

Inom ramen för Södra regionvårdsnämndes ”Samarbete för bättre vård” har delprojektet  
Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov identifierat behov att 
samverka mer strukturerat i frågor som rör ansvarsfördelning inom ”Nära vård” framförallt för 
patienter med kronisk cancersjukdom. Dessa aspekter kommer fortsatt att belysas för att främja 
ett jämlikt omhändertagande av varje patient med cancer, oavsett var i behandlingsprocessen 
patienten befinner sig. Vårdkedjorna inom cancervården mellan nära vård och specialiserad vård 
behöver vara mer tydligt uppbyggda kring patient- och närståendeperspektivet. Alla patienter 
med cancer behöver erbjudas en fast kontakt i den nära vården, som behåller kontakten med 
patienterna inför, under och efter cancerbehandling.  Dialog med såväl regional slutenvård, 
primärvård och palliativ vård har inletts och kommer att fortsätta under 2021, bl a i en nybildad 
arbetsgrupp i Region Skåne samt ev. en regional arbetsgrupp (RAG) med representanter för 
primärvård och patientrepresentanter i Södra sjukvårdsregionen. 

3.4 Utbildning och kompetensförsörjning 
Under året har två utbildningar i Good Clinical Practice (GCP) genomförts i samarbete med 
Kliniska Studier - Forum Söder. Utvärderingarna visar att utbildningarna var uppskattade och 
liknande utbildningar kommer därför att arrangeras under 2021. En planerad utbildning i 
forskningsetik, regelverk och GCP för verksamhetschefer som planerats i samarbete med 
Kliniska Studier - Forum söder och var tänkt att genomföras under hösten 2020 har fått flyttas 
till våren 2021 p g a Covid 19-pandemin. 

RCC Syd har under 2020 fortsatt samarbetet med Palliativt utvecklingscentrum avseende 
samtalsutbildning för kontaktsjuksköterskor och två utbildningstillfällen har genomförts under 
året. Under hösten 2020 övergick utbildningen till digital utbildning i realtid. Kursen är inriktad 
på svåra samtalssituationer som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av 
att läsa av och möta patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om 
bemötande. Kursen är utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser. 

Se även under respektive fokusområde ovan för redovisning av genomförda utbildningsinsatser 
under året. 

3.5 Effektiv kunskapsstyrning 
Det finns 47 nationella vårdprogram publicerade i Kunskapsbanken på RCC:s webbsida och 
ytterligare 4 nya nationella vårdprogram är under framtagande.  

Ett stödjande RCC utses till respektive vårdprogram med en vårdprogramshandläggare som 
håller ihop arbetet med vårdprogrammet med stöd av nationellt styrdokument, manual och 
vårdprogramsmall. RCC Syd är stödjande för 13 av de nationella vårdprogrammen.  

Vårdprogramgrupperna ser över respektive vårdprogram årligen och beslutar om 
vårdprogrammet ska revideras. Under 2020 uppdaterades styrdokumentet med en rutin som 
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möjliggör uppdatering av vårdprogrammet utan föregående remissrunda när NT-rådet eller TLV 
kommer med en ny läkemedelsrekommendation. Syftet är att snabbt nå ut med den nya 
rekommendationen. Remissutskick sker annars vid fyra fasta datum årligen med en remisstid på 
två månader. Remissversionerna publiceras öppet på RCC:s webbsida men skickas också ut till 
regionernas huvudmän, RCC:s nationella nätverk och till patient- specialist- och 
professionsföreningar. Vid remissutskick till regionernas huvudmän i Södra sjukvårdsregionen 
bifogas en regional konsekvensbeskrivning med inriktning på behov av förändring, volymer, 
kompetensaspekter och förväntade resursbehov. Den regionala konsekvensbeskrivningen tas 
fram av RPPL. Den regionala rutinen för remissutskick har under 2020 setts över och reviderats i 
dialog med regionernas cancersamordnare. 

Under 2020 har ett flertal vårdprogram remitterats, fastställts och publicerats. På grund av 
covid19-pandemin har remisstiderna under året dock förlängts, remissutskicket i april förlängdes 
med fem månader och remissutskicket i november förlängs med en månad. 
Vårdprogramgrupperna har också haft möjlighet att ta fram tillfälliga avvikelser från gällande 
rekommendationer på grund av covid19-pandemin och dessa har publicerats på RCC:s webbsida. 

RCC Syd ansvarar för Södra sjukvårdsregionens rapportering av canceranmälningar till Nationella 
Cancerregistret vid Socialstyrelsen i enlighet med HSLF-FS 2016:7, Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret. I början av november levererades 
canceranmälningar för diagnosår 2019. Leveransen omfattade 21 806 poster. Enligt nationella 
riktlinjer ska endast kompletta canceranmälningar, d v s där både klinisk canceranmälan och 
patologisvar har registrerats, klarmarkeras vid leveransen till Socialstyrelsen. För Södra 
sjukvårdsregionen handlar det om totalt 1518 fall av tumörer/tumörliknande tillstånd varav 966 
maligna fall som inte var kompletta vid leveransen till Socialstyrelsen. Inkluderar man samtliga 
canceranmälningar, d v s även de som var inkompletta vid tiden för leveransen, motsvarar det 
12 900 individer som fick en cancerdiagnos under 2019. Sett över tid innebär det en långsam 
ökning i cancerincidensen totalt och den beräknade ökningen från år 2000-2019 är 2.11%. RCC 
Syd kommer att efterforska de saknade anmälningarna och leverera kompletta fall i samband med 
leverans av canceranmälningar med diagnosår 2020.  

RCC Syd utgör registercentrumfunktion för de nationella kvalitetsregistren för AML, ALL, 
lymfom, urinblåsecancer, testikelcancer och ortopediska sarkom och utgör även stödfunktion till 
vårdprogramsgrupperna för dessa diagnoser. Det nationella stödteamsarbetet följer nationellt 
fastställd uppdragsbeskrivning och syftar till att stödja utvecklingen av kvalitetsregistren för 
cancer och säkra kopplingen mot nationella vårdprogram. Under året har RCC Syd genomfört en 
kartläggning avseende överensstämmelsen mellan nationella vårdprogrammens indikatorer och 
vad som presenteras i öppna, interaktiva utdatarapporter från de nationella kvalitetsregistren. 
Resultatet av kartläggningen har presenterats för RCC Syds styrgrupp, RCC i samverkan samt på 
möte för samtliga registerhållare för nationella kvalitetsregister på cancerområdet.  
 
Den tekniska utvecklingen av register utförs inom den nationella samarbetsorganisation kring 
INCA som leds och finansieras av samtliga RCC. RCC Syd har under året deltagit i olika 
nationella förbättringsprojekt som syftar till mer resurseffektiv registerutveckling, bl a genom att 
leda ett projekt med uppdrag att ta fram rekommenderat arbetssätt och organisation för en 
nationell Produktkatalog för registerutveckling.  

RCC Syd ansvarar för att sammanställa data rörande uppföljning av cancerläkemedel som 
rapporterats in i respektive sjukvårdsregionen i en nationell rapport. Två rapporter har 
publicerats under 2020, en i juni och en i december.  
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Det nationella uppdraget rörande samordning, utveckling och förvaltning av det nationella 
regimbiblioteket har fortsatt under året. Vid utgången av 2020 innehöll Regimbiblioteket nära 500 
regimer, tillhörande basfakta samt patientinformation för flertalet diagnoser.  

Manuell inrapportering till kvalitetsregister lyfts ofta som ett stort problem som belastar 
vårdpersonal och resulterar i sämre datakvalitet. För att stödja arbete som syftar till att minska 
dubbelregistrering är representant från RCC Syd engagerad i styrgruppen för Region Skånes 
projekt rörande direktöverföring från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister. Under året 
har överföring från Cytobase på Onkologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus (SUS) till 
Registret för cancerläkemedel på INCA etablerats. I november arrangerade RCC Syd ett 
nationellt webbinarium i syfte att sprida information om Region Skånes arbetsmodell och 
organisation kring direktöverföring. Drygt 250 personer från hela landet deltog på webbinariet 
och återkopplingen som erhållits har varit ytterst positiv.  

RCC Syd har under året arbetat tillsammans med övriga RCC för att utdata i ökande omfattning 
ska användas för uppföljning och utveckling av cancervården. Vid utgången av 2020 finns 27 
öppna, interaktiva kvalitetsdatarapporter publicerade på webben. RCC ger även stöd för att data 
från flera nationella kvalitetsregister på cancerområdet levereras för presentation på Vården i 
Siffror.  
 
Under 2020 har RCC Syd tagit fram sjukvårdsregionala kvalitetsdatarapporter med kommentarer 
från berörda RPPL. Kvalitetsdatarapporterna har delats med RCC Syds styrgrupp men också 
med RCC samverkan och utgör ett värdefullt underlag för diskussion kring behov av fortsatt 
utveckling och harmonisering av befintliga utdatalösningar med målet att kvalitetsregisterdata i 
ökad utsträckning ska användas för att följa upp och utveckla cancervården.  

3.6 Samla och sprida patientinformation om cancer  
RCC Syd har under 2020 fortsatt att ge stöd för utarbetande av nationella 
patientinformationsmaterial samt att stödja Södra sjukvårdsregionens implementering av Min 
vårdplan cancer på 1177. Det nationella arbetet utförs i nationella arbetsgrupper och följer en 
mall. Fastställt informationsmaterial publiceras dels på webben, dels på 1177 med möjlighet för 
respektive region och klinik att ta över för lokal anpassning och spridning. I december 
publicerades de första nationella informationsmaterialen för bröstcancer och peniscancer. RCC 
Syd har gett stöd till flera nationella arbetsgrupper men möjligheten att leverera har påverkats av 
covid19-pandemin. Covid19-pandemin har även påverkat regionernas möjligheter för att avsätta 
resurser som kan arbeta med implementering i vårdverksamheterna.  

En samverkansgrupp har bildats i Södra sjukvårdsregionen i syfte att stödja och samordna 
regionernas implementeringsinsatser. I gruppen ingår projektledare och företrädare för Stöd och 
behandling-förvaltningen för alla fyra regioner. Region Skåne planerar att starta utbildning för 
kontaktsjuksköterskor som ska arbeta med Min vårdplan cancer i Stöd och behandling under 
januari-februari 2021. 

Arbetet med att sammanställa patientinformationer till Nationella Regimbiblioteket har fortsatt. 
Vid utgången av 2020 finns patientinformationer publicerade till drygt 80% av regimerna.  

3.7 Effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården 
I RCC Syds uppdrag ingår att tillhandahålla kunskapsstöd som på olika sätt kan underlätta vid 
planering, uppföljning och utveckling av cancervården. RCC i samverkans gemensamma 
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webbplats, www.cancercentrum.se, utgör navet för spridning av kunskapsstöd såsom t ex 
nationella vårdprogram, SVF och utdatarapporter från kvalitetsregister.  

I syfte att stödja vårdgivarna i arbetet med att planera, genomföra och följa upp cancervårdens 
processer har RCC Syd kontinuerlig dialog med tjänstemän och kliniskt verksam personal på 
olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Regionernas och förvaltningarnas cancersamordnare 
utgör i regel första och främsta kontakt i samband med planering, genomförande och uppföljning 
av olika utvecklingsinsatser. Under 2020 har RCC Syd haft sju möten med regionernas och 
förvaltningarnas cancersamordnare. Mötena har bl a fokuserat på uppföljning och dialog kring 
lokalt processarbete, genomgång av utdatapresentationer, regionernas och RCCs insatser för att 
nå målen i den regionala cancerplanen, covid-19-pandemins påverkan på cancervården samt 
rapport och diskussion kring uppdrag och insatser i ÖK Cancer 2020. 

Medicinska rådgivare från RCC Syd har under året regelmässigt varit adjungerade vid 
Projektägargrupp cancer vid Skånes universitetssjukhus (SUS), Region Skånes cancerråd och 
Blekinges cancerråd. Dessa möten är viktiga för ömsesidig information och uppföljning av olika 
frågor inom cancervården, inte minst den regionala cancerplanen.  

3.8 En stärkt ställning för patienter och närstående  
Bland de prioriterade insatserna i den regionala cancerplanen 2019-2022 finns kunskapshöjande 
insatser för kontaktsjuksköterskor, införande av Min vårdplan cancer på 1177, stöd för 
nätverksbyggande samt stöd till RCC Syds patient- och närståenderåd. 

Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det 
övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, 
säkerställa att Min vårdplan cancer på 1177 upprättas, informera om kommande steg i vård och 
behandling, ge stöd vid normala krisreaktioner och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper, 
kliniker och sjukhus. 

Vårens och höstens två utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten 
med cancer fick ställas in på grund av covid19-pandemin. Under hösten hölls ett nationellt 
webbinarie ”Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården. Under webbinariet diskuterades 
kontaktsjuksköterskans arbete och nyckelroll i cancervården.  

Styrgruppen för RCC Syd godkände under 2019 uppstart av projekt Samordnande 
kontaktsjuksköterska där fem diagnoser prioriterades. Syftet är att medverka till en väl 
sammanhållen och multiprofessionell vårdkedja inom varje patientprocess med patientens 
perspektiv i fokus. Viktiga frågor att stödja och följa upp är Min vårdplan cancer på 1177, aktiva 
överlämningar och standardiserad behovsinventering/bedömning av cancerrehabilitering.  Från 
RCC Syd deltar verksamhetsutvecklare, statistiker och kommunikatör som stöd i projektets alla 
delar.  

Vid projektets start i mars 2020 fanns samordnande kontaktsjuksköterska för fyra diagnoser: övre 
GI, CNS, bröstcancer och sarkom. Covid19-pandemin har gjort att projektet inte har kunnat 
genomföras enligt plan eftersom kontaktsjuksköterskorna varit aktivt involverade i nära 
patientarbete under pandemin. RCC Syd har under året skickat ut en enkät till de 
kontaktsjuksköterskor som har identifierats i nätverken för de fyra diagnoserna, resultatet 
kommer att sammanställas inför 2021. Redan nu går det att identifiera ett behov av fortsatt arbete 
avseende Min vårdplan cancer på 1177, aktiva överlämningar och standardiserad 

http://www.cancercentrum.se/
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behovsinventering/bedömning av cancerrehabilitering. Under hösten har RCC Syd haft digitala 
möten med samordnande kontaktsjuksköterskor som i sin tur försökt hålla kontakt med sina 
nätverk med hjälp av digitala hjälpmedel.  

Linnéuniversitetets utbildning för kontaktsjuksköterskor 7,5 hp avslutades under våren. Höstens 
utbildning fick ställas in på grund av covid19-pandemin. Under hösten har flertalet 
kontaktsjuksköterskor kontaktat RCC Syd för att efterhöra om status på start av utbildningen. 
Målet är att starta upp utbildningen till våren 2021 

Samarbete med Lära nära vid Lunds universitet fortsatte under 2020 avseende distansutbildning 
inom allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor och kurs för säker hantering och administrering 
av cytostatika. 

RCC Syds patient och närståenderåd (PNR) har ur ett patient- och närståendeperspektiv till 
uppgift att bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt. Rådet har en 
rådgivande funktion och arbetar enbart med diagnosöverskridande frågor. Nationellt deltar 
PNR:s ordförande och vice ordförande i RCC:s nationella arbetsgrupp för patientsamverkan. Här 
samlas företrädare från alla PNR i landet samt tjänstemän från RCC. Samtliga 
uppdragsbeskrivningar samt policy för patientsamverkan har uppdaterats under 2020.  

Totalt har PNR haft sex möten under 2020, två fysiska möten och fyra digitala. Övergången till 
digitala möten pga. Covid19-pandemin har gått smidigt för samtliga deltagare. Flera av PNR:s 
företrädare deltar även i olika cancerråd i Södra sjukvårdsregionen. 

RCC Syd har bjudit in samtliga företrädare i PNR till utbildningsdagar med fokus på information 
om RCCs organisation och uppdrag samt dialog om PNR:s uppdrag. Den sista utbildningsdagen 
genomfördes i januari. Utöver denna grundläggande utbildning har grupperna aktivt arbetat med 
uppgifter som är viktiga i sitt uppdrag som patient- och närståendeföreträdare. Där har man 
främst diskuterat hur RCC når ut till patienter och medborgare och hur PNR kan nå patienter 
som inte är aktiva i patientföreningar. PNR har även arbetat med hur RCC bör stötta patient- och 
närståendeföreträdare och hur PNR ska möta RCC:s policys och uppdrag. Diskussionerna har 
utgjort en grund för hur PNR vid RCC Syd fortsatt ska prioritera sitt arbete. Fokusområden för 
PNR under året har varit Min vårdplan cancer på 1177, cancerrehabilitering där bedömning av 
patientens behov ingår, övergång från specialistvård till primärvård och patientrapporterade mått.  

3.9 Klinisk cancerforskning och innovation 
RCC Syds uppdrag kring samordning och administration av remisser och data relaterade till den 
regionala tumörbiobanken har fortsatt under 2020 även om remissutskick pausades under en 
period pga covid19-pandemin. Vid utgången av året innehöll tumörbiobanken provsamlingar för 
nio cancerdiagnoser. En viktig del i arbetet har varit att säkra tydliga och ändamålsenliga 
arbetsprocesser för såväl administration som uttagsförfrågningar.  

RCC Syd har under året vidareutvecklat samarbetet med Kliniska Studier Sverige - Forum Söder 
som bl a resulterat i genomförande av utbildningar i Good Clinical Practice (se avsnitt 3.4).  

RCC Syd har ett övergripande uppdrag att stödja klinisk cancerforskning. Stödet omfattar 
specifika utbildningsinsatser enligt ovan, stöd till enskilda forskare som använder 
kvalitetsregisterbaserade data, regelbunden information om webbverktyget Cancerstudier i 
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Sverige samt information om pågående klinisk forskning i nyhetsbrev och vid regionala 
patientprocessmöten. 

För att stödja forskning inom bäckencancerrehabilitering har en RPPL med särskilt uppdrag 
inom detta område tillsatts under året. Uppdraget har särskilt fokus på att initiera och stödja 
forskningsprojekt med omvårdnadsinriktning.  

Under 2019 genomförde RCC Syd inom ramen för forskningsprojekt ett antal 
observationsstudier vid ett antal regional MDK, bland annat för sarkom och hjärntumörer. 
Forskningsstudierna berör ledarskap vid MDK samt presentationen av patientrelaterad 
information och beslutsprocessen. Studien angående ledarskap vid MDK publicerades under 
2020 och ytterligare manuskript är under revision, se: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33157512/   

3.10 En stärkt cancervård för barn och unga 
Utifrån rapporten ”Utvecklingsområden inom barncancervården” som togs fram under hösten 
2019 är fokus i 2020 års överenskommelse mellan staten och SKR nationellt stöd till 
barncancerområdet samt uppföljning av barncancer.  

Under året bildades en nationell arbetsgrupp där två regionala patientprocessledare från 
barnonkologi i Södra sjukvårdsregionen deltar. Arbetsgruppens fokus har varit att ta fram en 
handlingsplan med insatser för åren 2020 – 2022. Arbetet med insatserna har påbörjats nationellt 
och kommer att påverka det regionala arbetet framöver. I Södra sjukvårdsregionen har RCC Syd 
haft ett uppdrag att stödja arbetet med att stärka och öka kvalitén inom barncancerområdet, bl a 
ansvar för att fördela de medel som Södra sjukvårdsregionens erhållit inom ramen för den statliga 
satsningen. Under 2020 har de statliga medlen fördelats till insatser för utveckling av 
Barncancercentrum och långtidsuppföljning efter barncancer på Skånes universitetssjukhus 
(SUS). Resterande medel tilldelades region Halland, Kronoberg och Blekinge samt till sjukhusen 
Kristianstad och Helsingborg. Ett prioriterat område under 2020 har varit att samtliga 
hemortssjukhus ska ha en välfungerande kontaktsjuksköterskefunktion i barncancervården. Fler 
insatser berör utbildning som på grund av covid19-pandemin inte har kunnat genomföras enligt 
plan. Uppföljning av nationella och regionala insatserna planeras till våren 2021. 

Under året har två regionala patientprocessmöten inom barncancerprocessen genomförts. Fokus 
har varit samarbetsformer inom barncancervården i Södra sjukvårdsregionen. RPPL för 
långtidsuppföljning efter barncancer har deltagit i nätverk för cancerrehabilitering och skapat 
kontakt med företrädare från Södra sjukvårdsregionen som arbetar specifikt med 
cancerrehabilitering för vuxna.  

Under våren 2020 påbörjades ett projekt med stöd av RCC Syd där inriktningen är utveckling av 
kompetenscentrum för integrerad specialiserad palliativ vård för barn i Södra sjukvårdsregionen. 
Målet med projektet är att kunna erbjuda kunskapsbaserad, säker, barn- och familjeanpassad, 
jämlik, tillgänglig, effektiv palliativ vård för alla barn med palliativa vårdbehov i Södra 
sjukvårdsregionen genom ett specialiserat palliativt kompetenscentrum för barn.  

 

 

  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33157512/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/utvecklingsomraden-inom-barncancervarden---nationell.pdf
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4. SAMVERKAN, KOMMUNIKATION OCH EXTERNA 

RELATIONER 

4.1 Nationell och sjukvårdsregional samverkan 
RCC Syd har en tät och frekvent nationell samverkan genom RCC i samverkan och 
arbetsgruppen för kvalitetsregister på INCA (AKI). Därutöver samverkar RCC Syd genom 
deltagande i drygt 40 nationella och sjukvårdsregionala arbetsgrupper inom områden som t ex. 
koordinerande vårdprogramsgrupp, SVF, kodningsgrupp Cancerregistret, 
cervixcancerprevention, kontaktsjuksköterska, Min vårdplan cancer på 1177, nationell 
nivåstrukturering, cancerprevention, statistik, IT-stöd, registerutveckling, kommunikation och 
patientsamverkan. Dessa grupperingar driver gemensamt sina respektive ansvarsområden framåt 
i koordinerade processer med täta avstämningar. 

 

Figur 2. Sammanställning över medarbetarnas deltagande i regionala och nationella samverkansgrupper under 2020. 

 
RCC Syds medarbetare, liksom regionala och lokala processledare, deltar i och/eller ger stöd till 

nationella registerstyrgrupper och vårdprogramsgrupper samt formerar regionala processgrupper 
för samverkan kring utvärdering och förbättringsarbete samt implementering av nya 
behandlingsprinciper i enlighet med nationella vårdprogram.    

RCC Syd rapporterar till Södra Regionvårdsnämnden och har under året haft regelbundna 
avstämningsmöten med Södra regionvårdsnämndens kansli. Vidare har RCC Syd drivit och 
deltagit i projekt inom ramen för Södra regionvårdsnämndens Samarbete för bättre vård. 

4.2 Kommunikation och externa relationer 
Under 2020 har RCC Syd, till följd av covid19-pandemin, fått ställa om vilket också har synts i 
kommunikationsarbetet. RCC i samverkan har tagit fram webbinarier som fokuserat på aktuella 
pandemirelaterade ämnen som till exempel patientkontakt på distans samt rekommendationer på 
tillfälliga och lämpliga avvikelser från vårdprogram. Därutöver har utbildningstillfällen gjorts om 
till antingen webbinarier eller digitala möten. Två nationella webbinarier har tagits fram under 
ledning av RCC Syd: Patientkontakt utan närkontakt samt Direktöverföring till kvalitetsregister. 
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RCC Syd har även tagit fram stödmaterial för att stötta vårdpersonal i användningen och 
planeringen av digitala möten, dessa finns publicerade på RCCs webbplats. 

RCC Syd har under 2020 publicerat ett flertal nyheter relaterade till cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen. En del av dessa nyheter är reportage och artiklar som belyser goda exempel i 
cancervården. RCC Syd har även publicerat artiklar rörande forskningsprojekt, 
cancerrehabiliteringsarbete samt andra områden. Dessa artiklar publiceras alltid även i RCC Syds 
nyhetsbrev samt sprids på sociala medier via RCC Syds Facebooksida. 

Ta del av RCC Syds nyhetsarkiv här. 

Under 2020 skickades sex nyhetsbrev ut till 1115 prenumeranter. Här finns alla nyhetsbrev. I 
breven lyfts nyheter och inspirationsartiklar (s.k. goda exempel) från hela Södra 
sjukvårdsregionen men även nationella nyheter, information om nya vårdprogram samt tips på 
seminarier, utbildningar och andra möten som bedöms vara av värde för läsarna. 
Öppningsfrekvensen ligger på 50 - 60 % vilket bör betraktas som ett bra värde. De som läser 
RCC Syds nyhetsbrev är ofta anställda i sjukvården men även politiker, journalister och 
patientrepresentanter. 

Vid lansering av nyheter av större vikt och pressmeddelanden används verktyget Mynewsdesk där 
RCC Syd har ca 1900 följare. Under året har nyhetsrummet haft ca 6000 visningar. Den mest 
lästa nyheten släpptes i november och handlar om ett gott exempel från kirurgkliniken på 
Centrallasarettet i Växjö, där man genom arbetsväxling lyckats förbättra inrapporteringen till 
samtliga kvalitetsregister inom urologi. Artikeln resulterade i flertalet tidningsartiklar och 
webbnyheter.  

Under 2020 har det totala antalet unika besökare på cancercentrum.se stigit till 575 000 (2019: 
430 000) vilket är en ökning på ca 34 %. Besökarna visar, som föregående år, störst intresse för 
de nationella vårdprogrammen. Cancercentrum.se är och stärker hela tiden sin roll som ett digitalt 
kunskapscentrum för vårdpersonal.  
 
RCC Syds sida på Facebook har under året uppdaterats kontinuerligt med nyheter och 
information om aktiviteter. Målet med Facebook är dels att hänvisa vidare till 
information på cancercentrum.se men främst att RCC Syd ska synas och att besökarna 
ska kunna få en mer komplett bild av RCCs uppdrag och ansvarsområden. Facebook 
används även för att visa på RCC Syds förståelse för och insyn i cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen, med inslag från besökarnas egna verksamheter, och därigenom öka 
förtroendet för RCC Syd som medaktör. Under 2020 steg antalet följare på RCC Syds 
Facebooksida med 7 %, från 696 till 744.  

Till stor del har kommunikationsarbetet under 2020 handlat om samverkan på nationell nivå, 
d.v.s. med övriga RCC/SKR, på regional nivå, d.v.s. med regionerna i Södra sjukvårdsregionen 
samt på lokal nivå, d.v.s. inom varje region. Stort fokus har legat på hur RCC Syd bäst kan ge 
stöd till cancervården och dess medarbetare under de nya förhållanden som covid19-pandemin 
medfört. 

 
 
 

 

  

https://cancercentrum.se/syd/om-oss/kontakta-oss/ansokan-om-stod-vid-motesarrangemang-processmoteutveckling/tips-for-teams-moten/
http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/
http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/press-och-information/nyhetsbrev/
https://www.mynewsdesk.com/se/regionalt_cancercentrum_syd/latest_news/tag/rcc-syd
https://www.mynewsdesk.com/se/regionalt_cancercentrum_syd/news/taeckningsgraden-oekade-till-99-procent-naer-medicinska-sekreterare-tog-oever-rapporteringen-414785
https://www.mynewsdesk.com/se/regionalt_cancercentrum_syd/news/taeckningsgraden-oekade-till-99-procent-naer-medicinska-sekreterare-tog-oever-rapporteringen-414785
https://www.facebook.com/rccsyd/
http://cancercenrum.se/
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5 EKONOMISK UPPFÖLJNING 

RCC Syds löpande verksamhet har främst finansierats solidariskt av regionerna inom Södra 
sjukvårdsregionen (24,46 mkr) samt via statsbidrag (8 mkr). Verksamhetens huvudsakliga 
kostnader utgörs av löner, hyra, tjänsteköp av regionala patientprocessledare, kostnader för IT 
samt samfinansierad utveckling och drift av den nationella kvalitetsregisterplattformen INCA. 
Med anledning av covid19-pandemin har verksamheten haft lägre kostnader för resor och 
mötesarrangemang än vad som budgeterats.  

Verksamheten redovisar ett resultat på 1,069 mkr. Överskottet förklaras framförallt av att 
tjänsten som medicinsk rådgivare varit vakant t o m augusti, att tre medarbetare varit utlånade till 
covid-19-linjen på 1177.se, tjänstledighet samt minskade kostnader för resor och 
mötesarrangemang. 

 

 
 

Figur 3. Ekonomiskt resultat 2020: Redovisning (tkr) av solidarisk finansiering, statsbidrag nationella cancerstrategin och 

statsbidrag nationella kvalitetsregistersatsningen. 

 

6 ARBETSMILJÖ OCH INTERN UTVECKLING 

6.1 Intern bemanning och kompetensförsörjning 
Tillgången till kompetent personal och en strategisk kompetensförsörjning är den främsta 
framgångsfaktorn för RCC Syd. Antalet anställda är vid årets utgång 28 inkluderande 7 
registeradministratörer, 7 verksamhetsutvecklare (4 sjuksköterskor, 1 barnmorska, 1 apotekare, 1 
fysioterapeut), 3 medicinska rådgivare (läkare med specialistkompetens inom kirurgi, onkologi 
resp. gynonkologi), 4 statistiker, 3 systemvetare med uppdrag inom IT-samordning, data 
management och registerutveckling, 2 kommunikatörer, verksamhetssamordnare och 
verksamhetschef. Av RCCs anställda medarbetare är tre disputerade och ytterligare tre är 
doktorandanmälda. Verksamheten har utöver ovan två tidigare medarbetare på timanställning (ca 
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40 % vardera) och tjänsteköper en RPPL för prevention och tidig diagnostik 50 % samt en RPPL 
för arbete med kolorektalcancer inkl. screening (50 %). Drygt 40 RPPL arbetar på uppdrag för 
RCC Syd motsvarande 10 - 20 % av heltid. RCC Syd ersätter respektive hemklinik för utebliven 
arbetstid. 

6.2 Intern kompetensutveckling 
Verksamhetens interna kompetensutveckling sker framförallt i det dagliga arbetet tillsammans 
med kollegor och externa samarbetspartners. Under året har sju utvecklingsseminarier, en 
utbildningsdag med fokus på ärftlig cancer samt sex interna informationsmöten med fokus på 
avrapportering från verksamhetens fokusområden genomförts. En stående punkt på APT är 
gemensam återkoppling avseende genomförda projekt, utbildningar, publicerade rapporter och 
andra viktiga händelser som genomförts. Resultatet från 2020 har sammanställts, se nedan. 
 

 
 

 
 
Figur 4 och 5. Sammanställning över medarbetarnas rapporterade aktiviteter och projekt under 2020 
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6.3 Arbetsmiljö och hälsa 
RCC Syd arbetar i enlighet med Region Skånes Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet har dels 
fokuserat på den fysiska arbetsmiljön, dels på att skapa goda arbetsförhållanden. Covid-19-
pandemin har inneburit att flertalet av RCC Syds medarbetare har arbetat hemifrån helt eller 
delvis under stora delar av året. Tips för hållbart distansarbete samt de utmaningar som både 
individ och verksamhet kan uppleva vid långvarigt distansarbete har lyfts kontinuerligt på 
arbetsplatsträffar (APT) samt vid interna avstämningsmöten som arrangerats varje vecka.  Under 
året har sammanlagt 11 APT och 2,5 personaldagar genomförts.  
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes en arbetsmiljörond den 17 mars 
och vid uppföljning den 7 oktober hade samtliga identifierade problem åtgärdats.  
Medarbetarenkäten genomfördes i december 2020 med en svarsfrekvens på 96,3 %. Resultatet 
kommer att presenteras och diskuteras på APT i februari 2021. 
 

 
Figur 6: Hållbart medarbetarengagemang (HME) RCC Syd medarbetarenkät 2020 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se/syd 

 

 


