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SAMMANFATTNING AV ÅRET SOM GÅTT 

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) överlämnar härmed sin årsredovisning för år 2021. 
Årsredovisningen har skickats för påsyn till RCC Syds styrgrupp i början av februari och 
fastställdes i samband med styrgruppsmöte den 10 februari 2022. 

RCC Syds verksamhet hade vid utgången av 2021 28 fast anställda medarbetare samt drygt 40 
regionala processledare i drygt 20 diagnosspecifika och sju områdesövergripande processer. 
Verksamheten redovisar ett resultat på +1,2 mkr. Överskottet förklaras framförallt av ökade 
intäkter i form av statsbidrag samt minskade kostnader för fast anställd personal, möten och 
resor. 

I slutet av oktober avrapporterades 2020 års canceranmälningar från regionerna i Södra 
sjukvårdsregionen till Socialstyrelsens nationella cancerregister. Leveransen innehöll 20 443 
poster vilket motsvarar en täckningsgrad på 91%. Statistik finns publicerad på Statistik om 
nyupptäckta cancerfall 2020 (socialstyrelsen.se) 

Covid 19-pandemins påverkan på cancervården och RCC Syds 
verksamhet 
Under inledningen av 2021 befann sig regionerna inom RCC Syd fortfarande i den andra vågen 
av Covid 19-pandemin. Den påverkan på cancervården som kan utläsas i antalet patienter som 
avslutat utredning för misstänkt cancer inom ramen för SVF var betydligt mindre jämfört med 
2020. De fluktuationer som ses under 2021 skiljer sig inte nämnvärt från åren före 2020. 

 

Figur 1. Sammanställning av data från nationella väntetidsdatabasen, Signe. Data är hämtade 22-02-10 från 
cancercetrum.se 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7700.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7700.pdf
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För helåret 2021 ses en återgång av antalet patienter som inkluderats i standardiserade 
vårdförlopp inom Södra sjukvårdsregionen till samma nivåer som 2019, Tabell 1. 

2019 2020 2021

n  n n

Blekinge 2193 2505 2628

Halland 5810 5266 5563

Kronoberg 2533 2651 2883

Skåne 19336 18100 20459

RCC Syd totalt 29872 28522 31533  

Tabell 1. Antalet patienter som inkluderats i SVF under 2019, 2020 2021. Data är hämtade från nationella väntetidsdatabasen, 
Signe 22-02-10.  

Beträffande ledtidsmålet sågs under 2020 överlag en högre måluppfyllelse jämfört med 2019. 
Under 2021 ses försämring av ledtiderna som nu ligger på samma nivå som 2019, med undantag 
för Blekinge som uppvisar en kraftig försämring jämfört med 2019, Tabell 2. 

 

Tabell 2. Uppfyllelse av ledstidsmålet för SVF, samtliga diagnoser 2019, 2020 och 2021. Tabellen baseras på data från nationella 
väntetidsdatabasen, Signe, 22-02-10. 

Screening för bröstcancer och cervixcancer har under 2021 bedrivits i full omfattning i samtliga 
regioner med undantag för Region Kronoberg där mammografiscreeningskapaciteten har varit 
reducerad. Vid utgången av 2021 var Region Kronobergs intervall för mammografiscreening 
strax över 30 månader. I Region Skåne är numera egenprovtagning för HPV standardmetod 
inom processen för cervixcancerscreening. I maj 2021 inledde Region Skåne screening för 
kolorektalcancer med inbjudan till personer födda 1961. 

Pandemin har även haft påverkan på RCC Syds verksamhet, framför allt genom att utbildningar 
och mötesarrangemang i stor utsträckning har genomförts digitalt. Förutsättningarna för att 
genomföra digitala utbildningar och möten upplevs nu vara goda.  
 
RCC har i nationell samverkan kontinuerligt följt upp och analyserat vilken påverkan covid19-
pandemin har haft på olika delar av cancervården. Rapporterna finns publicerade på 
https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/. 
  

2019 2020 2021

Blekinge 49% 50% 38%

Halland 55% 60% 56%

Kronoberg 44% 43% 45%

Skåne 36% 42% 37%

RCC Syd totalt 41% 46% 41%

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. I uppdraget ingår att tillhandahålla 
kunskapsstöd som på olika sätt kan underlätta vid planering, uppföljning och utveckling av 
cancervården. 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 – uppföljning, analys och stöd för 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 2021 
beskrivs i: 
https://www.regeringen.se/4b12a4/contentassets/3e871e8ca43a46ff99758647f3814aa9/godkan
nande-av-ok-cancer-s2020_09782.pdf  

 
  

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/4b12a4/contentassets/3e871e8ca43a46ff99758647f3814aa9/godkannande-av-ok-cancer-s2020_09782.pdf
https://www.regeringen.se/4b12a4/contentassets/3e871e8ca43a46ff99758647f3814aa9/godkannande-av-ok-cancer-s2020_09782.pdf
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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 Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Södra 
regionvårdsnämndens kansli och RCC Syds patient- och närståenderåd. Styrgruppen har haft 
fyra protokollförda sammanträden under 2021 och rapporterar till ledningsgruppen i Södra 
sjukvårdsregionen. 

Ordinarie ledamöter RCC Syds styrgrupp under 2021  
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 
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 (t o m februari) 
Christina Svärd – Områdeschef Hallands sjukhus (fr o m maj) 
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  
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 i 
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. RPPL för prevention samordnar arbetet och representerar RCC 
Syd i RCCs nationella arbetsgrupp för prevention. RCC i samverkans nationella plan för 
cancerprevention utgör basen för gruppens arbete. Arbetsgruppen är samverkanspartner till 
Strålsäkerhetsmyndigheten i deras regeringsuppdrag att genomföra insatser i ett förstärkt 
förebyggande arbete mot hudcancer.  

Den nationella arbetsgruppen för prevention samverkar också med Cancerfonden och nationellt 
programområde (NPO) Levnadsvanor samt nationell arbetsgrupp för barnhälsovård inom ramen 
för den nationella kunskapsstyrningen. I Södra sjukvårdsregionen samverkar RCC Syds RPPL för 
prevention med representanter från regionalt programområde (RPO) Levnadsvanor. 

3.1.1 Levnadsvanor 

En stor del av RCC Syds arbete med levnadsvanor sker i nationell och regional samverkan (se 
ovan) men också genom intern samverkan med verksamhetsutvecklare för cancerrehabilitering, 
RPPL för prehabilitering respektive cancerrehabilitering i primärvården.  

I nationell samverkan har manualen för de nationella vårdprogrammen uppdaterats i syfte att 
förtydliga processen kring levnadsvanor under och efter avslutad cancerbehandling. Den 
nationella arbetsgruppen för prevention har även uppdaterat de obligatoriska texterna för 
levnadsvanor i Min vårdplan Cancer samt påbörjat arbetet med en kommunikationsplan för 
Europeiska kodexen mot cancer. Under hösten har arbetet med att ta fram informationsfilmer 
rörande cancerprevention i primärvården inletts i samarbete med professionsförbunden och 
Cancerfonden. Ett webbinarium, Samtal om alkohol, har genomförts. 

Samarbetet med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har resulterat i en webbaserad utbildning för 
barnhälsovården och förskolepersonal rörande Sunda solvanor för förskolebarn. En solbild med 
manus har tagits fram som underlag till material för hälsosamtal inom BVC.  

3.1.2 Diagnostik av ärftlig cancer som primär och sekundär prevention 

Under 2021 har RCC Syd arbetat för att följa upp och ge stöd för regionernas arbete med att 
implementera lokala strukturer för omhändertagande av personer med ökad risk för ärftlig 
cancer. Arbetet utgår från rekommendationerna som tagits fram inom ramen för delprojekt 18 i 
Södra regionvårdsnämndens ”Samarbete för bättre vård”. RCC Syd ger även stöd för planering 
inför etablerande av en sjukvårdsregional struktur med ansvar för informationsspridning, 

https://cancercentrum.se/contentassets/18bd561224d84e5baa3f4f88500654aa/nationell-cancerpreventionsplan-2020-2022_final.pdf
https://cancercentrum.se/contentassets/18bd561224d84e5baa3f4f88500654aa/nationell-cancerpreventionsplan-2020-2022_final.pdf
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-solrad-for-barn-0-6-ar/
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utbildning och klinisk forskning. Under året har RCC gett stöd till denna utveckling genom 
fortsatt förordnande av RPPL för ärftlig cancer samt genom erbjudande om ekonomiskt stöd på 
250 000 kr till varje region för etablering av regionala strukturer.  
 
Arbetet med regional struktur för omhändertagande av patienter med ökad risk för ärftlig cancer 
har vid utgången av 2021 påbörjats i samtliga regioner; i Region Skåne har en arbetsgrupp 
tillsatts, i Region Kronoberg har projektledare tillsatts, i Region Blekinge har beslut om 
tillsättande av projektledare fattats och i Region Halland har ett kartläggningsarbete inletts. Södra 
regionvårdsnämndens kansli har inlett en dialog för att etablera en sjukvårdsregional stödstruktur. 
Arbetet, som kommer att stödjas av RCC Syd, är vid utgången av 2021 ännu i sin linda. 

3.1.3 Screening 

Kolorektalcancerscreening 
RPPL för kolorektalcancer har, liksom föregående år, haft ett utökat uppdrag för att samordna 
och stödja det lokala arbetet i regionerna inom RCC Syd. RPPL har även representerat Södra 
sjukvårdsregionen i den nationella arbetsgruppen för kolorektalcancerscreening.  

Arbetet med införande av kolorektalcancerscreening i Södra sjukvårdsregionen har under året 
tagit betydande steg framåt genom etablerandet av ett Gemensamt samordningskansli (GSK) på 
nationell nivå som samtliga regioner erbjudits anslutning till. I Region Skåne startade man 
screeningverksamheten i maj med inbjudan till personer födda 1961. Enligt plan skall screening 
för kolorektalcancer ha inletts i hela landet hösten 2022 och 2027 beräknas samtliga personer i 
åldern 60-74 år vara inkluderade i screeningprogrammet. 

RCC Syd har under 2021 bidragit till det nationella arbetet genom att ta fram en rapport som 
syftar till att ringa in geografiska områden i Sverige med en förhöjd incidens av kolorektalcancer i 
sena stadier (stadie II-IV). Under året har RCC Syd även bidragit i arbetet med utarbetande av 
nationellt och regionalt kommunikationsmaterial, bland annat språkgranskade kallelsebrev och 
informationsfilmer.  

Cervixcancerscreening 
RCC Syds arbete kring cervixcancerscreening har fokuserat på informationsinsatser, utbildning 
och uppföljning. Covid19-pandemin har medfört ett ökat utskick av egenprovtagningskit för 
HPV, vilket leder till färre gynekologiska cellprovskontroller men en ökad provtagning på 
kvinnor med positivt HPV-test.  

Uppföljningen 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 
RCC Syd medverkar i det nationella nätverket för mammografiscreening genom RPPL 
Bröstcancer samt en representant för privata vårdgivare. Kvalitetsregistret för 
mammografiscreening har startat och Region Skåne, Region Blekinge och Region Halland har 
fattat beslut om anslutning. Region Kronoberg avvaktar nytt bildhanteringssystem som tas i bruk 
2022. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 
RCC Syds RPPL för prostatacancer är även ansvarig för samordning av OPT i Region Skåne och 
ingår i den nationella arbetsgruppen för OPT. Information om arbetet delges övriga regioner 
kontinuerligt, framförallt i samband med regionala processmöten men också i dialog med 
representanter från respektive region. 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/prevention-tidig-upptackt/tarmcancerscreening/rapport-geomapping-av-tjock-och-andtarmscancer.pdf
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Lungcancerscreening 
Frågan om riktad lungcancerscreening har under året aktualiserats genom att den s k NELSON-
studien publicerades. Socialstyrelsen efterlyser en mindre implementeringsstudie för att belysa 
förutsättningarna i svensk kontext. Ett pilotprojekt kommer att genomföras i Stockholm. RCC 
Syds RPPL för lungcancer har deltagit i den nationella arbetsgruppen och bevakar frågan aktivt. 

3.2 Rehabilitering, uppföljning och palliativ vård  

3.2.1 Rehabilitering  

Under 2021 har fokus legat på att ge stöd till de regionala processteamen och regionerna i Södra 
sjukvårdsregionen avseende implementering av rekommendationerna i det reviderade nationella 
vårdprogrammet (NVP) för Cancerrehabilitering (21-02-09). Samtliga regioner har tagit fram 
regionala handlingsplaner utifrån sina riktlinjer för cancerrehabilitering baserade på NVP. Som 
stöd i arbetet har RCC uppdaterat checklistan för inventering av cancerrehabilitering.  

RCC Syd har under 2021 arrangerat ett antal workshops, informations- och utbildningstillfällen 
med fokus på cancerrehabilitering. För att stödja kompetensutvecklingen i de tvärprofessionella 
team som arbetar med cancerpatienter har RCC Syd även arrangerat återkommande webbinarier 
kring smärta och bedömning av rehabiliteringsbehov. Därutöver har två regionala nätverksträffar 
med rehabiliteringsfokus arrangerats för professioner som möter patienter med cancer. 

RPPL prehabilitering har gett stöd för utveckling, samordning och implementering av 
prehabiliteringsmodell och prehabiliteringsinsatser. Under året har RPPL prehabilitering 
framförallt fokuserat på att ge stöd till förbättringsarbete i processerna för lungcancer, 
esofagus/ventrikel- och gynekologisk cancer. RPPL prehabilitering ingår i den nationella 
arbetsgrupp som arbetar med att utvärdera de rehabiliterings/prehabiliteringsvariabler som 
införts i nationellt kvalitetsregister för esofagus/ventrikelcancer (NREV) och som utgör pilot för 
övriga kvalitetsregister inom cancerområdet.  
 
Huvudfokus för RPPL cancerrehabilitering primärvård har under 2021 varit att ta fram och 
sprida kunskapsstöd till primärvården, bl a guider kring hälsoskattningen och webbinarier kring 
allmän onkologi respektive fysioterapi vid cancer. Inom flera diagnosspecifika patientprocesser 
pågår vid utgången av 2021 aktivt arbete för strukturerad rehabbedömning samt strukturerad 
remiss och rutiner för aktiv överlämning. Ett pilotprojekt för aktiv överlämning av patienter med 
bröstcancer med endokrin behandling till primärvården planeras för uppstart i början av 2022. 

 
Som stöd för implementering av den regionala tillämpningen för omhändertagande av patienter 
med lymfödem är RCC Syd 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 genomfört en 
uppdragsutbildning i lymfödembehandling på 7,5 hp under 2021. Under året har ett webbinarium 
om praktisk tillämpning för tidig diagnostik av lymfödem via Tissue Dielectric Constant (TDC) 
genomförts. 
 
En nationell arbetsgrupp (NAG Cancerrehabilitering) har bildats för att stödja implementering 
och uppföljning av NVP. Gruppen har bl a tagit initiativ till produktionen av en film där det 
lokala processteamet för huvud-halscancer på Skånes universitetssjukhus (SUS) Lund ger sin bild 
av hur NVP cancerrehabilitering har implementerats på ett framgångsrikt sätt. NAG 
Cancerrehabilitering har även påbörjat framtagandet av digitala, webbaserade modulutbildningar 

https://www.researchgate.net/publication/51878989_NELSON_lung_cancer_screening_study
https://www.researchgate.net/publication/51878989_NELSON_lung_cancer_screening_study
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/cancerrehabilitering/checklista-cancerrehabilitering-2021.pdf
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riktade till professionen inom primärvård respektive specialistvård. Utbildningarna kommer att 
publiceras under 2022. 

Liksom föregående år har RCC Syd finansierat 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. Uppdraget 
delas av två sjuksköterskor och uroterapeuter vid Bäckenbottencentrum i Malmö. Tillsammans 
med lokal patientprocessledare (LPPL) har de etablerat en färdig struktur kallad 
”Bäckencancerrehab SUS” som kan erbjuda multiprofessionellt och multimodalt 
omhändertagande av patienter med komplexa rehabiliteringsbehov från hela Södra 
sjukvårdsregionen. 
 
För femte gången arrangerades en regional utbildningsdag om perkutan tibialisnervstimulering 
(PTNS). Utbildningsdagen samlade runt femton deltagare, främst uroterapeuter, från hela Södra 
sjukvårdsregionen. En instruktionsfilm för nationell spridning om PTNS har också tagits fram. 
 
RPPL med inriktning på att stödja forskning inom bäckencancerrehab har under 2021 gett stöd 
till implementering och initiering av flera forskningsstudier området, bl a en studie för att 
förebygga påverkan av tarmen i samband med strålbehandling resp. sexuell rehabilitering efter 
prostatacancer.  

Inom ramen för satsningen på bäckencancerrehabilitering finns även en koordinator knuten till 
RCC Syd. Uppdraget är att stödja utbildningsaktiviteter, kompetenskartläggning och etablerande 
av nätverk inom området. I december arrangerades ett nationellt digitalt möte om sexuell hälsa 
som samlade ca 200 deltagare. 

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 digitala möten per termin är genomförda under 2021 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. Samarbetet med RPO primärvård samt RPO Äldres hälsa är aktivt 
och ett värdefullt nätverksarbete med ingång till kunskapsutveckling. RPPL har även haft digitala 
möten med samtliga chefer vid de tre ASIH i Skåne.  

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 som initierades 2020 har 
fortsatt under 2021.  

3.3 Vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp 
RCC Syd har under 2021 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, bild- och 
funktionsmedicin samt palliativ vård. Medicinska rådgivare och verksamhetsutvecklare från RCC 
Syd har deltagit i flertalet av de regionala processmöten som RPPL arrangerat. Samtliga RPPL har 
även bjudits in till gemensamma informations- och dialogmöten under året.  
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En utbildning för RPPL och processtöd inom nationella programområden har tagits fram i 
samverkan med Södra regionvårdsnämndens kansli. Varje utbildningsomgång omfattar fyra 
tillfällen och flera av RCC Syds RPPL har gått utbildningen under året.  

Den pågående nationella satsningen för att korta väntetider genom standardiserade vårdförlopp 
(SVF) har liksom tidigare år utgjort en central del i patientprocessarbetet. SVF har 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 de data som har rapporterats till den nationella väntetidsdatabasen. RCC Syd 
har under perioden 2019-2021 genomfört granskning av vårddokumentation för närmre 1500 
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 och ett informationsmöte för kodningspersonal anordnades inom en 
diagnos.   
 
En nyckelfunktion i patientprocessen och i de standardiserade vårdförloppen är de 
multidisciplinära konferenserna, MDK. Till följd av covid19-pandemin har flertalet MDK 
tvingats minimera antalet deltagare på plats samt utveckla digitalt samarbete inom och över 
organisationsgränser. Detta har påskyndat den digitala utvecklingen men det krävs systematisk 
utvärdering för att identifiera för- och nackdelar med nya rutiner och arbetssätt. Representant 
från RCC Syd har under året bidragit med underlag i Skånes universitetssjukhus (SUS) styrgrupp 
för MDK-utveckling. Frågan om MDK och resursfördelning har diskuterats i Region Skånes 
cancerråd vid återkommande tillfälle under året. 

RCC Syd är stödjande för den nationella arbetsgruppen för MDK och medarbetare från RCC Syd 
leder och deltar i delprojekt 25 Kliniska distansmöten inom ramen för Södra regionvårdsnämndens 
”Samarbete för bättre vård”. Projektet har som mål att effektivisera det kliniska distansmötet 

samt att skapa en samsyn kring gemensamma rutiner och riktlinjer för hur kliniska 

distansmöten bör genomföras på ett patientcentrerat sätt.  

RCC Syd stödjer även två forskningsprojekt med fokus på MDK: 

• Evidensgrund för optimering av framtidens MDK inom cancervård. Kartlägga hur 
information om patienten och hur önskemål om behandling uppmärksammas. Utvärdera 
ledarskap vid MDK. Prioritera och selektera patienter till MDK. 

• Utvärdera MDK i cancervården ur ett funktionalitets perspektiv samt belysa 
medverkande professions uppfattning och undersöka hur patientperspektivet beaktas.  

Inom ramen för Södra regionvårdsnämndes ”Samarbete för bättre vård” har delprojektet 
Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov identifierat behov av mer 
strukturerad samverkan i frågor som rör ansvarsfördelning, framförallt för patienter med kronisk 
cancerbehandling och sjukdom. Dessa aspekter kommer fortsatt att belysas för att främja ett 
jämlikt omhändertagande av varje patient med cancer, oavsett var i behandlingsprocessen 
patienten befinner sig. Dialog med såväl regional slutenvård, primärvård och palliativ vård har 
inletts och kommer att fortsätta under 2022, bl.a. i en nybildad arbetsgrupp i Region Skåne med 
representanter för primärvård och patientrepresentanter i Södra sjukvårdsregionen. Region Skåne 
har inlett ett pilotprojekt för att utforska möjligheter och hinder för stöd till patienter i 
cancerbehandling utanför sjukhus. En styrgrupp, där representant från RCC Syd deltar, har 
formerats under året. 
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Tillsammans med AKO-samordnare samt primärvårdschefsläkare i Region Skåne har dialog 
inletts kring hur samverkan mellan primärvård och specialistsjukvård kan stärkas. Medicinska 
rådgivare från RCC Syd har, som ett första steg, föreläst kring cancerrehabilitering i primärvård 
på utbildningsdag för primärvårdsläkare under hösten 2021. Föreläsningar på samma tema 
kommer att genomföras under 2022.  

Tillsammans med Centrum för primärvårdsforskning (CPF) har RCC Syd initierat en kvalitativ 
studie för att belysa cancerpatienters behov av stöd i primärvården samt hur kommunikationen 
mellan primärvård och specialistvård upplevs. Resultat från genomförda fokusgruppintervjuer 
kommer att presenteras i en forskningsrapport under våren 2022. Denna kvalitativa studie utgör 
grund för en större kvantitativ enkätstudie som kommer att omfatta patienter i hela Södra 
sjukvårdsregionen med start hösten 2022. 

3.4 Utbildning och kompetensförsörjning 
Under året har utbildningar i Good Clinical Practice (GCP) genomförts i samarbete med Kliniska 
Studier - Forum Söder. Både introduktionskurs och påbyggnadskurs har erbjudits och kommer 
att arrangeras även under 2022. En utbildning i forskningsetik, regelverk och GCP för 
verksamhetschefer har planerats i samarbete med Kliniska Studier - Forum söder och under 2021 
har sju kurser arrangerats med sammanlagt 75 deltagare från samtliga regioner i Södra 
sjukvårdsregionen. Utvärderingarna har varit positiva och Region Skåne har beslutat att göra 
kursen obligatorisk för verksamhetschefer med universitetssjukvårdsenheter i Skåne. 

I samverkan med Kliniska Studier - Forum Söder planeras även en utbildning i registerforskning i 
syfte att stimulera till användning av kvalitetsregister i forskning samt vårdutveckling. Denna 
utbildning kommer att genomföras hösten 2022. 

RCC Syd har under 2021 fortsatt samarbetet med Palliativt utvecklingscentrum avseende 
samtalsutbildning ”Det nödvändiga samtalet” för kontaktsjuksköterskor och två 
utbildningstillfällen har genomförts under året. Planering har påbörjats för att utöka utbildningen 
för lokala processteam. 

Under våren 2021 genomförde RCC Syd sex webbinarier för kontaktsjuksköterskor. Ämnen som 
lyftes var bl a kartläggning och uppföljning av patientens behov av rehabilitering med hjälp av 
verktyget ”Hälsoskattning för cancerrehabilitering” samt ”Att lindra smärta”. 

Samverkan med Lära nära vid Lunds universitet avseende distansutbildning inom allmän 
onkologi för sjuksköterskor respektive kurs för säker hantering och administrering av cytostatika 
har fortsatt under året. I Södra sjukvårdsregionen har Linnéuniversitetet genomfört utbildningen 
”Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp”. Under hösten inventerade RCC Syd antalet 
kontaktsjuksköterskor samt deras behov av utbildning. Vid tidpunkten för inventeringen fanns 
det ca 358 sjuksköterskor som, i olika omfattning, hade uppdrag som kontaktsjuksköterska. 
Behovet av utbildningsplatser estimerades till 28-35 platser per år.  

Se även redovisning av utbildningsinsatser under respektive fokusområde. 

3.5 Effektiv kunskapsstyrning 
RCC Syd ansvarar tillsammans med övriga fem RCC för att ta fram ett antal kunskapsstöd inom 
cancerområdet. En introduktion till RCCs samtliga kunskapsstöd har tagits fram under 2021 och 
finns publicerad på Kunskapsstyrning - RCC (cancercentrum.se) 
 
Det finns 50 nationella vårdprogram publicerade i Kunskapsbanken på RCC:s webbsida och 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
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ytterligare tre nya nationella vårdprogram är under framtagande. Ett stödjande RCC utses till 
respektive vårdprogram. RCC Syd är stödjande för 14 av de nationella vårdprogrammen.  

Vårdprogramgrupperna ser över respektive vårdprogram årligen och beslutar om 
vårdprogrammet ska revideras. Remissutskick sker vid fyra fasta datum årligen med en remisstid 
på två månader och sedan 2021 tre månader för de vårdprogram som skickas ut i november. 
Vårdprogrammet kan även uppdateras utan föregående remissrunda när NT-rådet eller TLV 
kommer med en ny läkemedelsrekommendation. Detta i syfte att snabbt nå ut med den nya 
rekommendationen. Under 2021 har remissutskick för standardiserade vårdförlopp (SVF) och 
remissutskick från övriga nationella programområden (NPO) synkroniserats med utskicken för 
nationella vårdprogram så att remissutskicken numera görs vid samma datum. Ett flertal 
vårdprogram har remitterats, fastställts och publicerats under året.   

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) innehåller nationella rekommendationer anpassade för 
användning i patientmötet inom primärvården. Från och med 1 januari 2021 har nationella 
programområden styr- och ledningsansvar för rekommendationer i NKK vilket innebär att RCC 
(NPO cancer) tagit över ansvaret för rekommendationer i NKK för cancersjukdomar. Under 
2021 har en nationell arbetsgrupp inom RCC i samverkan, NAG Kunskapsstöd primärvård, 
bildats med RCC Syd som stödjande regionalt cancercentrum. NAG Kunskapsstöd primärvård 
lämnar remissvar på nationella vårdprogram och SVF samt uppdaterar rekommendationer i 
NKK utifrån reviderade nationella vårdprogram och SVF. 

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. Under året har RCC Syds 
registeradministratörer genomfört ett antal insatser för att underlätta inrapportering, 
efterforskning och den interna hanteringen av canceranmälningar. Samtliga fyra regioner i Södra 
sjukvårdsregionen levererar numera patologisvar (B-anmälan) till RCC Syd elektroniskt vilket 
underlättar arbetet och minskar risk för registreringsfel.  

Enligt nationella riktlinjer ska endast kompletta canceranmälningar, d v s där både klinisk 
canceranmälan (A-anmälan) och patologisvar (B-anmälan) har registrerats, levereras till 
Socialstyrelsen. I början av november levererade RCC Syd canceranmälningar för diagnosår 2020. 
Leveransen omfattade 20 443 poster vilket innebar en täckningsgrad på 91% för Södra 
sjukvårdsregionen. Detta är en sänkning jämfört med föregående år då täckningsgraden var 93%. 
En intern arbetsgrupp har tillsatts för att se över hur arbetsprocesserna kopplade kring 
inrapportering till Cancerregistret kan effektiviseras ytterligare. Socialstyrelsen har sammanställt 
och publicerat statistik rörande nya cancerfall med diagnosår 2020, se Statistik om nyupptäckta 
cancerfall 2020 (socialstyrelsen.se). 

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 en nationellt 
fastställd uppdragsbeskrivning och syftar till att stödja utvecklingen av kvalitetsregistren för 
cancer och säkra kopplingen mot nationella vårdprogram. RCC Syds kartläggning av 
överensstämmelsen mellan nationella vårdprogrammens indikatorer och vad som presenteras i 
öppna, interaktiva utdatarapporter från de nationella kvalitetsregistren har legat till grund för 
genomförandet av en nationell översyn avseende förbättringsinsatser på området. Resultatet av 
den nationella översynen presenterades i en rapport som utgör underlag för RCC i samverkans 
fortsatta utveckling av kvalitetsindikatorer och återkoppling av data.  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7700.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2021-12-7700.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utveckling-av-uppfoljningen-av-vardprogram-och-kvalitet-genom-kvalitetsregister-2021.pdf
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Den tekniska utvecklingen av register utförs inom den nationella samarbetsorganisation kring 
INCA som leds och finansieras av samtliga RCC. RCC Syd har under 2021 deltagit i olika 
nationella förbättringsprojekt som syftar till mer resurseffektiv registerutveckling. 

RCC Syd har, under första halvan av 2021, ansvarat för att sammanställa data rörande 
uppföljning av cancerläkemedel som rapporterats in i respektive sjukvårdsregionen i en nationell 
rapport. Rapport för perioden 1 januari 2019-31 december 2020 publicerades under våren 2021.  

Det nationella uppdraget rörande samordning, utveckling och förvaltning av det nationella 
Regimbiblioteket har fortsatt under året. Regimerna tas fram baserat på de rekommendationer 
som ges i de nationella vårdprogrammen. Vid utgången av 2021 innehöll Regimbiblioteket drygt 
600 regimer, tillhörande basfakta samt patientinformation för flertalet diagnoser. Ett arbete för 
att översätta patientinformation till engelska och arabiska har inletts. Planering och utveckling för 
att flytta Regimbiblioteket till Kunskapsbanken har genomförts under året. Syftet med flytten, 
som kommer att genomföras under kvartal 1 2022, är att minska sårbarheten och effektivisera 
den tekniska förvaltningen av Regimbiblioteket. I december lyftes Regimbiblioteket fram i EU-
nätverket EUREGHAs Booklet of Best Practices on Cancer 2021. 

Arbete för att anpassa INCA-plattformen och kvalitetsregistren inom cancerområdet för att ta 
emot strukturerade data från vårdinformationssystem är ett prioriterat område inom RCCs 
samfinansierade registerverksamhet. En representant från RCC Syd är även engagerad i 
styrgruppen för Region Skånes projekt för direktöverföring från vårddokumentationssystem till 
kvalitetsregister. Under 2020 etablerades överföring från Cytobase på Onkologiska kliniken på 
Skånes universitetssjukhus (SUS) till Registret för cancerläkemedel (RCL) på INCA. Pilottester 
har genomförts under 2021 med målet att flera regioner ska kunna komma igång med 
direktöverföring till RCL under 2022. 

RCC i samverkan har under året arbetat för att stödja regionerna i anslutning och 
direktöverföring av data till Nationellt kvalitetsregister för mammografi, vilket resulterat i att 
beslut om anslutning till registret finns i tre av regionerna i Södra sjukvårdsregionen (se även 
avsnitt 3.1.3 Mammografi). Anslutning beräknas kunna genomföras under 2022. 

RCC Syd har under 2021 arbetat tillsammans med övriga RCC för att utdata i ökande omfattning 
ska användas för uppföljning och utveckling av cancervården. Vid utgången av 2021 finns 28 
öppna, interaktiva kvalitetsdatarapporter publicerade på webben. RCC har även gett stöd för att 
data från flera nationella kvalitetsregister på cancerområdet levereras för presentation på Vården i 
Siffror.  

Under året har en intern arbetsgrupp inom RCC Syd tagit fram en videofilm och en lathund som 
syftar till att hjälpa processledare att använda kvalitetsregisterdata innanför INCA-inloggning. 
Materialet kommer att publiceras på webben i början av 2022.  

3.6 Samla och sprida patientinformation om cancer  
RCC Syd har under 2021 fortsatt att ge stöd för utarbetande av nationella 
patientinformationsmaterial samt att stödja Södra sjukvårdsregionens implementering av Min 
vårdplan cancer på 1177. Samtliga fyra regioner har under året erhållit finansiellt stöd från RCC 
Syd som stöd för införandet av Min vårdplan. RCC Syd följer upp arbetet och leder en 
samverkansgrupp i Södra sjukvårdsregionen. I gruppen ingår projektledare och företrädare för 
Stöd och behandling-förvaltningen för alla fyra regioner.  

Det nationella arbetet med att ta fram informationstexter till Min vårdplan cancer utförs i 
nationella arbetsgrupper. Fastställt informationsmaterial publiceras dels på webben, dels på 1177 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/rapport_lakemedelsanvandning_maj2021.pdf
http://www.euregha.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/EUREGHA-Booklet-on-Cancer.pdf
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med möjlighet för respektive region och klinik att göra regionala tillägg. Vid utgången av 2021 
fanns nationell Min vårdplan cancer publicerad för cancer i tjock- och ändtarm, äggstock, 
prostata, penis och bröst samt för tumörer i centrala nervsystemet. Under 2022 publiceras även 
nationell Min vårdplan för diagnoserna: huvud- och halscancer, urinblåsecancer, myelom, 
lungcancer, skelett- och mjukdelssarkom, bukspottkörtelcancer, barncancer (ALL), okänd 
primärtumör, cervixcancer och hudcancer. 

Arbetet med att sammanställa patientinformationer till Nationella Regimbiblioteket är ett 
kontinuerligt arbete. Vid utgången av 2021 finns patientinformationer för de flesta av de 
publicerade regimerna.  

3.7 Effektiv och ändamålsenlig ledning och styrning av cancervården 
RCC i samverkans gemensamma webbplats, www.cancercentrum.se, utgör navet för spridning av 
kunskapsstöd såsom t ex utbildningar, Min vårdplan, nationella vårdprogram, SVF, 
utdatarapporter från kvalitetsregister och Nationella regimbiblioteket.  

Den regionala cancerplanen för Södra sjukvårdsregionen omfattar perioden 2019-2022. På möte 
med RCC Syds styrgrupp i september diskuterades huruvida det behövs en ny regional 
cancerplan från och med 2023 eller om nuvarande regionala cancerplan bör förlängas. En enig 
styrgrupp gav RCC Syd i uppdrag att göra en genomgång av målen i nuvarande regionala 
cancerplan för att se om något område bör justeras innan förslag om att förlänga nuvarande 
regionala cancerplan till 2025 lyfts till Södra regionvårdsnämnden för beslut. 

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 2021 har RCC Syd haft fyra möten med regionernas och 
förvaltningarnas cancersamordnare.  

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

RCC Syd ansöker tillsammans med Skånes universitetssjukhus (SUS), Lunds universitet, 
Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården om ackreditering som Comprehensive 
Cancer Center (CCC). SUS är värdorganisationer för centret som går under namnet Skåne 
University Hospital Cancer Center (SUHCC). I juni genomförde Organisation European Cancer 
Institute (OECI) ett digitalt platsbesök på SUHCC. Under hösten har arbete med att ta fram en 
handlingsplan för att genomföra de förbättringsåtgärder som OECI lyfte fram i sin rapport efter 
platsbesöket genomförts. Information om SUHCC finns på Skåne University Hospital Cancer 
Centre - Vårdgivare Skåne (skane.se). En nationell arbetsgrupp med fokus på att stödja CCC har 
bildats inom RCC i samverkan.  

3.8 En stärkt ställning för patienter och närstående  
RCC Syds patient-och närståenderåd (PNR) har till uppgift att bidra till cancervårdens utveckling 
ur ett patient- och närståendeperspektiv 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 PNR.  

http://www.cancercentrum.se/
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/cancer-centre/#209898
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/cancer-centre/#209898
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Under våren ombildades RCC Syds PNR enligt plan. PNR har haft åtta möten under året och 
företrädare från rådet har även deltagit i olika cancerråd, styrgruppen för Skåne University 
Hospital Cancer Center och andra arbetsgrupper i Södra sjukvårdsregionen. Mer information om 
PNR, deras fokusområden, mötesanteckningar och årshjul finns på RCC Syds webbplats.  

RCC Syd har under året bjudit in PNR till utbildningsdagar både regionalt och nationellt. 
Företrädare från PNR har även deltagit i olika forum bl.a. webbinarier för kontaktsjuksköterskor, 
team och processledare. Under hösten anordnade RCC Syd och PNR ett dialogmöte för 
patientföreningar. Fokus var att presentera rådets fokusområden samt informera om RCC Syds 
pågående arbete inom prevention, cancerrehabilitering och Min vårdplan cancer på 1177. 

2020 initierade RCC Syd projektet Samordnande kontaktsjuksköterska 2020 i syfte att stärka 
omvårdnadsperspektivet i det regionala patientprocessarbetet. Pandemin har inneburit stora 
begränsningar i att genomföra projektet som planerat. Utvärderingen av projektet visar dock att 
det även framöver finns ett omfattande behov av att samordna omvårdnadsfrågor samt av att 
stödja kontaktsjuksköterskor i att hitta fungerande arbetssätt och hållbara rutiner.  
 
I samarbete med Karlstad Universitet RCC Stockholm-Gotland och RCC Väst genomför RCC 
Syd en nationell studie vars övergripande syfte är att kartlägga kontaktsjuksköterskeverksamheten 
genom att beskriva kontaktsjuksköterskors roll, funktion och förutsättningar för 
uppdraget ur kontaktsjuksköterskornas perspektiv samt att undersöka samvetsstress hos 
kontaktsjuksköterskor (del 1). Vidare syftar studien till att undersöka patienternas uppfattningar 
av vårdkvalitet i kontaktsjuksköterskeverksamhet (del 2).  

RCC Syd har under året deltagit i arbete med patientrapporterade mått på både nationell och 
sjukvårdsregional nivå. I rollen som stödjande RCC har RCC Syd hjälpt det nationella 
kvalitetsregistret för testikelcancer med analys och redovisning av PROM-data (EORTC QLQ-
C30 och TC-26) i årsrapporten för 2021.   

3.9 Klinisk cancerforskning och innovation 
RCC Syds uppdrag kring samordning och administration av remisser och data kopplade till den 
regionala tumörbiobanken har fortsatt under 2021 även om remissutskick pausades under en 
period p.g.a. covid19-pandemin. Vid utgången av året innehöll tumörbiobanken provsamlingar 
för nio cancerdiagnoser. Ytterligare en provsamling är under upprättande. En viktig del i arbetet 
är att säkra tydliga och ändamålsenliga arbetsprocesser för såväl administration som 
uttagsförfrågningar. Förslag på generisk information och uttagsblanketter pågår. För att säkra det 
fortsatta arbetet med insamling av prover i regionerna samt tydliggöra ansvarsfördelningen har 
RPPL för biobanken informerat RCC Syds styrgrupp vilket resulterat i att frågan kommer tas upp 
i Södra regionvårdsnämnden i februari 2022 för att därefter förankras i respektive region.  

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 för legitimerad 
vårdpersonal samt även lanseringen av en ny utbildning som riktar sig till verksamhetschefer (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 

https://cancercentrum.se/syd/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patient--och-narstaenderadet/
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Sverige samt information om pågående klinisk forskning i nyhetsbrev och vid regionala 
patientprocessmöten. 

Under 2021 har samverkan med LUCC (Lund University Cancer Center) stärkts och ett 
gemensamt seminarium för allmänheten planeras att genomföras i samband med 
Världscancerdagen den 4 februari 2022. Arbetet med CCC (Comprehensive Cancer Center) har 
genererat en förbättringsplan avseende klinisk forskning där arbete pågår för att integrera LUCCs 
strategiska nätverk i RCC Syds diagnosspecifika patientprocessarbete. På Världscancerdagen 
planeras även ett dialogmöte med forskningsfokus för samtliga RPPL för att vidare stimulera till 
ökad inklusion av cancerpatienter i kliniska studier.  

Kliniska studier - Forum Söder har under 2021 färdigställt en rapport avseende hinder och 
incitament för klinisk forskning, baserad på en enkät samt den gemensamma workshop som ägde 
rum 2019. Baserat på rapporten har handlingsplanen uppdaterats för att fortsatt stimulera klinisk 
forskning inom cancerområdet. Vidare pågår ett arbete för att uppdatera Forum Söders och RCC 
Syds webbplatser i syfte att synliggöra och öka tillgängligheten till forskningsstöd respektive 
biobank. 

För att stödja forskning inom bäckencancerrehabilitering har en RPPL särskilt uppdrag inom 
detta område, se avsnittet om bäckencancerrehabilitering under punkt 3.2.1. 

3.10 En stärkt cancervård för barn och unga 
Under 2021 har satsningen på utveckling av barncancervården fortsatt med utgångspunkt i den 
handlingsplan som togs fram 2020. Två av RCC Syds regionala patientprocessledare har 
medverkat i den nationella arbetsgruppen för barncancer där arbetet med insatserna i 
handlingsplanen fortgår.  

Respektive region och hemortssjukhus fick i början av året inkomma med förslag på insatser att 
genomföra i enlighet med de utvecklingsområden och uppdrag som listas i ovan nämnda 
handlingsplan. RCC Syd har följt upp genomförda insatser genom kontinuerlig dialog samt 
rapport från respektive region/hemortssjukhus.  

Utvecklingsprojekt inom palliativ vård för barncancer påbörjades under 2021 av regional 
patientprocessledare i syfte att erbjuda kunskapsbaserad, säker, barn- och familjeanpassad, jämlik, 
tillgänglig och effektiv palliativ vård för alla barn med palliativa vårdbehov. Introduktions- och 
utbildningsfilmer i ämnet har spelats in och kommer att publiceras i mars 2022.  

 

 

  

https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/barn/handlingsplan_utvecklingsomraden_inom_barncancervarden.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, tidig upptäckt, kontaktsjuksköterska, Min vårdplan cancer på 1177, 
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 2021  

 

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 flera delprojekt inom ramen för Södra regionvårdsnämndens Samarbete för bättre vård. 

4.2 Kommunikation och externa relationer 
Under 2021 har RCC Syd, till följd av covid19-pandemin, fortsatt att utveckla arbetet med 
digitala utbildningar och möten. RCC i samverkans gemensamma webbplats Cancercentrum.se 
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har byggts om för att bättre hantera det ökade digitala informations- och utbildningsutbudet.  
RCC Syds publicerade stödmaterial för att stötta vårdpersonal i användningen och planeringen av 
digitala möten har utökats och anpassats efter nya behov.  

RCC Syd har under 2021 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. Artiklarna har även publicerats i RCC Syds nyhetsbrev samt spridits på sociala 
medier via RCC Syds Facebooksida. Ta del av RCC Syds nyhetsarkiv. 

Under 2021 skickades sex nyhetsbrev ut till ca 1100 prenumeranter. I nyhetsbreven har nyheter 
och inspirationsartiklar (s.k. goda exempel) från hela Södra sjukvårdsregionen lyfts tillsammans 
med nationella nyheter, information om nya vårdprogram samt tips på seminarier, utbildningar 
och andra möten. Öppningsfrekvensen har under året legat på 50 - 60 % vilket bör betraktas som 
ett bra värde. De som prenumererar på 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 2021 har nyhetsrummet haft ca 6000 visningar.  

RCC Syds sida på Facebook har under året uppdaterats kontinuerligt med nyheter och 
information om aktiviteter och antalet följare steg med 7%, från 744 till 796.  

Till stor del har kommunikationsarbetet under 2021 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: 

• stöd till cancervården i arbetet med screeningprogrammet för kolorektalcancer  

• stöd till arbetet med Min vårdplan 

• stöd till NAG och vårdprogramgrupperna för palliativ vård av barn, långtidsuppföljning 
av barncancer samt NAG barncancer 

• stöd till NAG och vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering 

• stöd till NAG cancerprevention  

• processen för ackreditering Comprehensive Cancer Centre 

  

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.facebook.com/rccsyd/
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5 EKONOMISK UPPFÖLJNING 

RCC Syds löpande verksamhet har främst finansierats solidariskt av regionerna inom Södra 
sjukvårdsregionen (25,2 mkr) samt via statsbidrag (13 mkr). Verksamhetens huvudsakliga 
kostnader utgörs av löner, hyra, tjänsteköp av regionala patientprocessledare, kostnader för IT 
samt samfinansierad utveckling av RCC i samverkans kunskapsstöd och drift av den nationella 
kvalitetsregisterplattformen INCA.  

Verksamheten redovisar ett resultat på 1,2 mkr. Överskottet förklaras framförallt av ökade 
intäkter i form av statsbidrag (+5 mkr) samt minskade kostnader för resor, mötesarrangemang 
och fast anställd personal till följd av bl.a. tjänstledighet för forskning och utlån av medarbetare 
till klinisk verksamhet. Det ökade statsbidraget har använts till att finansiera lönekostnad för 
inlånad verksamhetsutvecklare med uppdrag att stärka RCCs stöd för klinisk forskning, RPPL-
uppdrag, samfinansiering av nationella kunskapsstöd och kompetensresurser inom RCCs 
gemensamma registerverksamhet samt stöd till regionernas införande av Min vårdplan respektive 
strukturer för omhändertagande av patienter med ökad risk för ärftlig cancer. RCC Syds 
styrgrupp har under året kontinuerligt informerats om de insatser som planerats och genomförts i 
RCC Syds verksamhet.  

 

 
 

Figur 3. Ekonomiskt resultat 2021: Redovisning (tkr) av solidarisk finansiering, statsbidrag nationella cancerstrategin och 

bidrag för arbete som registercentrum (del av RCO Syd). 
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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 fast anställda medarbetare är vid årets utgång 28 
inkluderande 7 registeradministratörer, 7 verksamhetsutvecklare (4 sjuksköterskor, 2 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 RCC Syds medarbetare är tre disputerade och ytterligare tre är 
doktorandanmälda.  
 
Under 2021 har verksamheten, utöver ovan, haft två tidigare medarbetare på timanställning (ca 
40 % vardera), en visstidsanställd verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning av 
cervixcancerprevention samt lånat in en verksamhetsutvecklare med fokus på stöd för forskning 
och utveckling. Drygt 40 RPPL har arbetat på uppdrag för RCC Syd motsvarande 10-40 % av 
heltid. RCC Syd har ersatt respektive hemklinik/verksamhet 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 tio utvecklingsseminarier samt åtta 
interna informationsmöten med fokus på intern utveckling, samverkan och avrapportering från 
verksamhetens fokusområden genomförts. Ett antal medarbetare har dessutom gått en 
tvådagarskurs i förändringsledning under 2021.  
 
En stående punkt på RCC Syds APT är gemensam återkoppling avseende kontinuerligt arbete, 
genomförda projekt, utbildningar, publicerade rapporter och andra viktiga händelser som 
genomförts. Resultatet från 2021 har sammanställts och redovisas på nästa sida. 
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Figur 4. Sammanställning över aktiviteter som RCC Syd har genomfört under 2021.  

 

 
 

Figur 5. Sammanställning över fortlöpande arbete inom RCC Syd under 2021. 
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6.3 Arbetsmiljö och hälsa 
RCC Syd arbetar i enlighet med Region Skånes Arbetsmiljöpolicy. 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 ett personalinternat genomförts. 
 
Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes en arbetsmiljörond i april och 
information om arbetsmiljörelaterade frågor, t ex ergonomi, friskvård, arbetsrelaterad stress och 
gemensamt ansvar för brandskydd, lyfts regelbundet på APT. En uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet genomfördes i november.  
 
Medarbetarenkäten genomfördes i oktober med en svarsfrekvens på 89,3 %. Resultatet 
presenterades för medarbetarna i december. 

 
 

Figur 6: Hållbart medarbetarengagemang (HME) RCC Syd medarbetarenkät 2021 
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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 

 

 


