
 

 

 

 

Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte  
4 juni, videomöte, Kl. 9:00 -12:00 
 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Ingrid Erlandsson, Fredrik Enlund, Anna Fyrenius, Göran Henriks, Kjell 
Ivarsson, Jerker Pernrud, Jessica Eriksson, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, Per Sandström, 
Peter Söderkvist, Ulla-Karin Svensson, Srinivas Uppugunduri, Monica Arvidsson 
 
Adjungerad: 
Per Nodbrant, Mårten Elfström 
 
Frånvarande: 
Linda Carlén Hallström, Katarina Claus Notelid, Stefan Bragsjö 
 

1. Inloggning: Reflektioner från föregående möte 
Kjell inleder med genomgång av agenda och kort om Covid-19-pandemin. Berättar 
också om att han kommer att avgå som ordförande (se vidare punkt 3). 

 
2. Patientrepresentant har ordet  

Patient- och närståenderådet hade möte 3 juni. Man har för närvarande 18 deltagare i 
rådet. Göran Henriks berättar om Hjärtats hus i Region Jönköpings län som under 
pågående pandemi haft aktiviteter rullande. Viktigt att fundera över det minskade 
inflödet av cancerutredningar vilket kan påverka tidig upptäckt. Vi bör fundera över 
om civilsamhället har kunskap om alarmsymtom.  
 
Cancerfondens rapport finns som bilaga (se bilaga 1). Kommentar till rapporten: 
Viktigt att ta med oss är att en del besök som tidigare genomfördes fysiskt numer 
genomförs digitalt. Det framkommer inte i rapporten. 
 
Ulla-Karin framförde funderingar på anledningen till att antalet SVF (standardiserade 
vårdförlopp) minskat kraftigt de senaste månaderna. Kan det bero på dubbla budskap 
från cancervården? Å ena sidan har man ställt in vissa screeningar (t.ex. mammografi), 
å andra sidan har man uppmanat folk att söka vård vid uttalade besvär. Att man inte 
sökt vård kan även bero på att man är rädd för att belasta sjukvården, eller så finns en 
rädsla att bli smittad när man uppsöker en vårdinrättning. 

 
3. Ordförandeskap och möten under hösten 2020 

Kjell Ivarsson har fått nytt uppdrag som hälso- och sjukvårdsdirektör i Blekinge 
f.r.o.m. 1 september 2020. Göran Henriks tar över ordförandeskapet under hösten.  

 
 
 



 

 

 
 
 

Höstens möten är redan planerade och inbjudningar utskickade. De datum som gäller 
är: 

• 9 september (alla inkl. adjungerade) 
• 15 oktober (endast ordinarie) 
• 17 november (endast ordinarie) 
• 15 december (endast ordinarie) 

 
Srinivas kontaktar Göran för en grovplanering som sedan kommuniceras ut till 
deltagare. Det lutar åt att man inte bjuder in till fysiskt möte förrän en bit in på 
hösten, tidiga möten kan äga rum digitalt. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
har uttalat ett datum för när fysiska möten ska kunna återinföras, 2020-10-31.  
Göran och Srinivas planerar att inför hösten ha kontakt med styrgruppens deltagare 
för att inhämta viktiga synpunkter att arbeta vidare med.  
 
Många workshops har blivit flyttade från våren till hösten 2020, mer info under 
punkt 7. 

 
4. COVID-planering (regional och nationell info) 

Samtliga tre regioner i sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) har arbetat för att 
upprätthålla cancervården så gott som möjligt under pågående pandemi. Onkologin 
har i princip fungerat som före pandemin. Viss screeningverksamhet har legat nere i 
delar av sydöstra sjukvårdsregionen (bröst- och livmoderhalsscreening). Tommy 
Leijon påpekar att detta i sin tur kan medföra en sekundär vårdskuld. Per Sandström 
bifogar dokument över besöksstatistiken (se bilaga 2) 
 
RCC i Samverkan har i samarbete med SoS börjat analysera hur COVID-19 har 
påverkat inflödet till cancervården. Preliminär data från cancerregistret sammanställt 
av RCC Uppsala känns inte pålitligt pga. dålig täckningsgrad. Fortsatt arbete nationellt 
och regionalt kommer att fokusera på att kombinera mätningar av remissinflöde med 
canceranmälningar för perioden mars- maj 2020, samt analysera långsiktiga 
medicinska konsekvenser av pandemier. Vi behöver se över hur vi kan skapa ett 
system där ”pandemier” fungerar tillsammans med ordinarie verksamhet.  

 
5. Patientöversikter – Per Nodbrant  

Per, chef för onkologen i Jönköping visade ett bildspel över INCA Patientöversikt (se 
bilaga 3). Inledningsvis är det ett stort arbete som måste göras i uppstarten, men det 
finns mycket tid att vinna i förlängningen. Grunddata läggs in vid första läkarbesöket, 
patienten kan sedan själv gå in och läsa via inlogg på 1177. Charlotte Carlsson ställer 
frågan om detta kan betraktas som ett journalsystem, vilket Per svarar ja på. 
 
Anna Fyrenius informerade om att lungmedicinska kliniken använder ett annat system 
(Real Q) och hoppas att de uppgifter som man i Linköping lagt ner stort jobb på att 
mata in i nuvarande dataprogram kan överföras till INCA. 



 

 

 
6. Nationella måldokument – fortsatt arbete 

Hann inte tas upp på mötet, men går att läsa mer om i Rapport RPO-cancer (se bilaga 
4). 

 
7. Workshops 

a. SVF dialogmöte 
Planeras att genomföras den 2 december i Linköping, lokal ej bokad ännu. 
 

b. Workshops under hösten 2020 
Höstens planerade workshops är följande: 

• 8 oktober - Workshop gynekologisk cancer (Missionskyrkan i 
Linköping). 

• 13 oktober - Workshop bröstcancer (Frimis i Linköping). 
• 19 november - MDK projekt - Är vi framme? (Hotell Högland Nässjö). 

 
8. Införande Min vårdplan i SÖSR  

Annika Tomasson berättar om införandet av Min Vårdplan (se bilaga 5) inom 
sydöstra sjukvårdsregionen. Önskar en projektledare/huvudman som arbetar i nära 
samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. RCC kan stå för kostnad på cirka 30-
40% per huvudman. I Linköping är tjänsten tillsatt av Rebecca Stenfeldt. Ansvarig 
sköterska/projektledare för Kalmar och Jönköpings region efterfrågas. Ulla-Karin 
påpekar att det är viktigt att det inte bara pratas utan verkligen händer något. 
 
Beslut: Återkoppling om namn på projektledare för respektive region vid möte i 
september. Bra med förankring i kunskapsrådet.  

 
9. Nivåstrukturering - sakkunniga utlåtande/remissvar 

Per Sandström redovisar kort kommentarer till givet förslag på genomlysning av 
vårdområdet ”Neuroendokrina tumörer i buken” (se bilaga 6). Per berättar att det 
kommer liknande skrivelse för binjurebarkscancer (se bilaga 7), och feokromocytom 
och abdominella paraganlgiom (se bilaga 8). Remissvar ska lämnas i oktober 2020.  
 
Beslut: Underlaget kommer att gå vidare till kunskapsrådet Kirurgi och Cancer för 
att sedan förankras i regionsjukvårdsledningen för sydöstra sjukvårdsregionen. 
Skrivelse skickas sedan från Kunskapsrådet för kirurgi och cancer till Gunilla 
Gunnarsson, RCC/SKR. 
 

10. Organiserad prostatatestning (OPT) – Mårten Elfström 
Mårten uppdaterar i frågan. Förslag till teknisk lösning finns (se bilaga 9 och 10).  
Arbetsgruppen föreslår att vi bör ha ett gemensamt kallelsekansli för ökad jämlikhet 
inom sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetsgruppen vill köra en begränsad teknisk pilot 
i SÖSR och se om hela processen kan hanteras digitalt genom anpassning av 
labdatasystem och stöd och behandling på 1177.  I nuläge är det endast möjligt att 
testa detta i Region Östergötland. Svårt att göra en beräkning av nettokostnad, men 



 

 

förväntan är ändå att på sikt minskar kostnaderna. MR-undersökningar kommer att 
medföra stora kostnader och det är därför viktigt att kompetensförsörjning inom 
detta område bibehålls. Viktigt för att projektet ska fungera fullt ut är att urologer 
och radiologer har ett nära samarbete. 
 
De planerade piloterna i Region Skåne och Västra Götaland har p.g.a. pågående 
pandemi skjutits på framtiden.  
 
Vi resonerar om ordnat införande för att lära av varandra. Önskvärt att kunna göra 
en hälsoekonomisk beräkning av detta införande. Arbetet kommer att förankras i 
samverkansgruppen för sydöstra sjukvårdsregionen. 

 
11. Tarmcancerscreening  

Kjell Ivarsson beskriver arbetet med införande av tarmcancerscreening som kommer 
att dras för samverkansnämnden (SVN) den 5 juni (se bilaga 11). Önskvärt med 
starttecken om att vi kan påbörja planering för detta införande. Vi kommer att ansluta 
oss till ett s.k. kallelsekansli (GSK)som har byggts upp i RCC Stockholm Gotlands 
regi. Införande av tarmcancerscreening innebär ett ökat behov av koloskopi vilket inte 
är ett problem vid första införandeåret. För år 2-3 bör vi redan nu ombesörja 
kompetensbehov för ökat antal koloskopier. Respektive region uppmanas redan nu att 
göra inventering av förväntat behov av denna kompetensutveckling. I detta arbete är 
det viktigt att fundera över hur vi kan samverkan för att underlätta för varandra och 
säkra jämlikhet i sydöstra sjukvårdsledningen. Tanken var ett införande kvartal 1 2021, 
men pga. Covid-19 är det inte rimligt med uppstartat förrän tidigast kvartal 1 2022. 
Arbetet har vid några tillfällen redovisats i regional sjukvårdsledning. 

 
12. Barncancer 

Projektorganisationen är klar – styrgrupp, projektgrupp, referensgrupp (se bilaga 12). 
Vi får en kort beskrivning av uppdrag och nuläge. Arbetsgruppen har gjort ett bra 
förarbete och planerar att genomföra en mindre pilot under hösten i Linköping. 
Rekrytering av nödvändig kompetens har påbörjats. Enheten kan förhoppningsvis vara 
i skarp drift under 2021. Det finns vissa likheter i systemperspektiv som kan stämma 
överens med arbetssätt för MDK – här finns något att lära. 

 
13. Kunskapsstyrning 

a. Info Kunskapsråd kirurgi och cancer 
Vid föregående möte i Kunskapsråd cancer och kirurgi fick alla RPO:er 
(regionalt programområde) visa upp sina årsrapport. Srinivas visade RPO 
Cancers årsrapport baserad på de löften RCC har för patienter med cancer (se 
bilaga 13). Det har varit svårt att inkorporera handlingsplaner från RAG 
hematologi och onkologi i samma rapport.   

 
b. RAG onkologi – handlingsplan 

 



 

 

RAG (regional arbetsgrupp) onkologi kommer att ta fram en 
handlingsplan/verksamhetsplan för 2020. Återkoppling önskas på 
handlingsplanen. 
 
Beslut: Återkoppling sker från Styrgruppen när man får 
handlingsplan/verksamhetsplan till möte under hösten.  

 
c. Frågor till Kunskapsråd/RSL 

På mötet har framkommit att följande punkter ska tas upp i Kunskapsrådet: 
• Införande Vårdplaner 
• Nivåstrukturering 
• Tarmcancerscreening 
• Organiserad prostatacancertestning (OPT) 
• Barncancer 

 
Srinivas önskar ha denna programpunkt som återkommande på varje möte. 

 
14. Övriga frågor 

a. Omformulering av löfte 1 
Tas upp under möten i höst. 
 

b. SVF dialogmöte+ workshops  
Har tagits upp under punkt 7. 
 

c. Spridning av broschyr – Mat och cancer – i SÖSR 
På denna sida på cancercentrum.se finns information om mat under och efter 
cancerbehandling. Här finns också en folder med information om mat och 
cancer att ladda ner. Det är RCC Väst som tillsammans med 1177 regionalt har 
tagit fram denna och den är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis 
kontaktsjuksköterska eller dietist. I sydöstra sjukvårdsregionen stöter vi på 
patrull med att få våra regioners logotyper på broschyren då våra regionala 1177-
redaktioner säger nej till detta. Anledningen är att man inte publicerar PDF-filer 
på 1177.se (för svårt att hålla uppdaterat), samt att samma information faktiskt 
finns online. Vårt förslag är således att man antingen använder sig av den folder 
som faktiskt finns, även om den har RCC Västs logotyper – eller att man 
hänvisar till informationen digitalt, som finns här på 1177.se. Det går även att 
skriva ut informationen på denna sida och ge till patient om man skulle vilja. 
 

d. Specialistrehabiliteringsarbetet (punkten lyfts av PNR om pågående 
kartläggning pågår.) 
Srinivas informerar om att projektet pågår enbart i Region Östergötland med 
Frida Forsberg (specialistläkare i rehabmedicin) som projektledare. Frida har 
påbörjat sin kartläggning men har behövt jobba kliniskt under Covid-19. 
Projektet fortsätter under hösten. 

https://www.cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/mat-under-och-efter-cancerbehandling/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/cancer/att-leva-med-cancer/mat-vid-cancer/

