
 
 
 

 

Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte  
9 september 10:00-15:00, Quality hotel Ekoxen 
 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Ingrid Erlandsson, Fredrik Enlund, Anna Fyrenius, Göran Henriks, Jessica 
Eriksson, Katarina Notelid Claus, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, Pia Landberg, Stefan 
Bragsjö, Peter Söderkvist, Ulla-Karin Svensson, Srinivas Uppugunduri, Linda Carlén-Hallström 
 
Adjungerad: 
Björn Forsberg, Anna Bodén, Lovisa Farnebo 
 
Frånvarande: 
Jerker Pernrud, Per Sandström 
 
 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Göran Henriks har tagit över ordförandeskapet efter Kjell Ivarsson. Inga synpunkter 
på minnesanteckningarna från föregående möte (4 juni 2020). 
 
Under internatet i januari landade vi i ett antal strategiskt viktiga frågor som kommer 
att vara fast återkommande punkter på agendan vid varje styrgruppsmöte. De sex 
punkter som valdes ut är: 

• SVF 
• Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 
• Prevention 
• Genetisk screening 
• Patientdelaktighet 
• Samverkan 

 
Göran går igenom PowerPoint ”Nationell samverkansgrupp, metoder för 
kunskapsstöd” (se bifogade dokument).  
 
I nationellt kliniskt kunskapsstöd kan man tyvärr inte hitta allt som har med cancer att 
göra. Det länkas inte heller till cancercentrum.se. Nationellt kliniskt kunskapsstöd är 
regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och 
distribuera kunskapsinnehåll. Nationellt kliniskt kunskapsstöd ägs av Sveriges 
regioner, och är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och 
sjukvård. 
 
Beslut: Cancer ska finnas med, och det bör också länkas till cancercentrum.se. 
Srinivas tar upp detta på nästa möte med RCC i samverkan. 

 



 
 
 

 

2. Syfte och mål med RCC Sydösts styrgrupp 
a. Hur har COVID påverkat min uppmärksamhet kring cancerstrategiska 

frågor? 
Det finns processer som man vuxit in i under COVID som man gärna 
bibehåller även efteråt. Det har för många varit en svår omställning, men 
vi har hittat arbetssätt som fungerat väldigt bra; digitala möten, ronder på 
distans, tätare kontakter mellan våra tre regioner, gemensamma riktlinjer, 
ett lösningsinriktat fokus och förskjutningar över gränser för att kunna 
lösa problem. Samarbetet olika kliniker emellan har varit fantastiskt att se. 
Det finns en enorm styrka i den flexibiliteten och att kunna ha alla 
specialiteter samlade och kunna se till hela patienten på en gång. Det blir 
en samordnad vård och rehabiliteringsbedömning. Hur gör vi för att 
bevara detta? 
 
Lite minskning i cancerflödena när man jämför med 2019 går att se. De 
patienter som inte kommit till oss under denna period kan uppsöka oss i 
senare stadier. Hur rustar vi för detta? Diagnostiksidan har gått ner något, 
med färre prover att analysera. Screeningverksamheten i 
bröstcancerprocessen har i Region Jönköpings län (RJL) och Region 
Kalmar län (RKL) pågått sedvanligt medan Region Östergötland (RÖ), 
som drabbats något hårdare av pandemin, tidigt uteslöt patienter >70 år 
och drog ner verksamheten då personal omfördelats från 
röntgenavdelning till pandemiavdelning. 
 
RJL har under pandemin inte stängt ner screeningverksamheten gällande 
cellprover. RKL har behövt pausa i delar av regionen. Sedan augusti har 
man återgått till normal verksamhet. RÖ pausade screeningverksamheten 
från v.14, man har åter börjat kalla kvinnor till screening i viss 
utsträckning från v.24. I dagsläget har man återgått till normal verksamhet. 
 
Vetenskapliga studier och forskningskonferenser har avtagit markant 
under denna period. Däremot har det varit stor aktivitet med webbinars, 
konferenser och föredrag online. 
 

b. Patienternas upplevelse av cancervården i COVID 
Ulla-Karin Svensson, ordförande för Bröstcancerföreningen Moa-Lina i 
Östergötland, säger att patientföreningarnas verksamhet har varit lite på 
paus under COVID-19. Man har försökt höra av sig till sina medlemmar 
digitalt. De signaler som Ulla-Karin fått är att cancervården har fungerat 
väl under denna period. Dermot verkar det som att många har valt att 
avstå att söka vård pga. oro för att bli smittad. Signalerna har också varit 
något otydliga kring att man ska söka vård, men samtidigt hålla sig 
hemma. 

 



 
 
 

 

3. Vägen framåt, regionalt måldokument 
Srinivas visar det nationella och regionala måldokumentet (påbörjat, ej klart), ”Vägen 
framåt”. Styrgruppens ska kolla på tre områden: Ledning och styrning, 
Kompetensförsörjning och Forskning och innovation.  
 
Beslut: Srinivas skickar på nytt ut info och gruppuppdelning till respektive ansvarig 
per grupp. Grupperna förväntas återkomma med prioriteringar inom sydöstra 
sjukvårdsregionen. Det läggs sedan till i vårt regionala måldokument. 

 
4. COVID-19 och beräkning av förskjuten vård 

Srinivas visar en PowerPoint gällande förskjuten vård för patienter med cancer (se 
bifogat dokument). Data är baserat på besöks statistik för SÖSR under perioden jan-
juni. Data är preliminära och måste tolkas med försiktighet. Generellt ser vi 
minskning av en del cancerfall under perioden som effekt av COVID-19. Långsiktiga 
effekter håller på att analyseras, vissa cancrar kommer eventuellt att upptäckas i ett 
senare skede. Ett projekt pågår för att samla denna typ av data landet över. 

 
5. SVF-hearing, handlingsplan  

Charlotte Carlsson visar en presentation om ledtider för SVF (se bifogad fil). Det 
handla om patienter som har genomgått ett standardiserat vårdförlopp och har gått 
till behandlingsstart, vilket inte alltid samma sak som att de blivit diagnostiserade med 
cancer. RCC har blivit ombedda att titta på hur SVF:erna har påverkats under 
COVID-19 och svaret är marginellt. Denna data finns också tillgänglig på 
cancercentrum.se: https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/statistik/svf-
statistik/ 
 
Processledarna ombads att skicka bilder med data inför SVF-hearingen som skulle 
hållas. Så att man kunde reflektera över sin egen process, hur man låg till SVF-
mässigt. 
 
Anna Fyrenius, processledare för lungcancer, gick igenom en presentation om sin 
process (se bifogad fil). Anna vill belysa att siffrorna ibland kan vara något 
missvisande. I just denna process ser ledtiderna ganska dåliga ut, men vår 
sjukvårdsregion ligger mycket bra till när det kommer till överlevnad. Man bör se till 
andra kvalitetsindikatorer också, t.ex. överlevnad. Hur kan vi bli snabbare utan att för 
den skull bli sämre? Något som fördröjer en behandlingsstart kan ge goda resultat i 
andra änden. Det är något som behöver lyftas upp. En undersökning från 2019 bland 
patienter med huvud- och halscancer visar att det de själva anser vara viktigast är att 
bli botade, lång överlevnadstid kom på andra plats. 

 
En SVF-hearing med politiker, verksamhetschefer och beslutsfattare är planerad till 
den 2 december. Om mötet inte går att hålla fysiskt kommer det förmodligen att 
skjutas fram. 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/nationella-cancerstrategin/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/nationella-cancerstrategin/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/statistik/svf-statistik/


 
 
 

 

6. Utvecklingsarbete under hösten 
a. Processarbete, workshops 

På grund av COVID-19 blir även hösten annorlunda. De flesta möten 
kommer att hållas digitalt. Workshops för gynekologiskt och bröstcancer 
hålls digitalt i oktober. Planer för workshop gällande lungcancer finns, 
men ännu oklart om den ska hållas digitalt under hösten eller om den ska 
skjutas fram till våren 2021 då man förhoppningsvis kan hålla den fysiskt.  
 
Processledardagen som blev inställd i mars hålls digitalt den 16 september. 
Även kvinnokliniken har haft en digital workshop, vilken fungerade bra. 
 
RCC Sydöst har ingen processledare för bröstcancer och processen pågår 
att hitta ersättare för delta ledarskap mellan en kirurg och en onkolog. 
Även processledare för bröstcancerscreening saknas och där är frågan 
skickad till radiologicheferna. Även processledarrollen för hudcancer är 
vakant. Det kan också vara bra att tänka brett; även på sjuksköterskor och 
yngre läkare. Har ni någon intressant kandidat? Kontakta RCC Sydösts 
kansli. 
 

b. Min vårdplan och införande framåt i SÖSR 
Hos RCC Sydöst är det Annica Tomasson som håller ihop arbetet med 
Min vårdplan (MVP) i SÖSR. Under hösten är åtta digitala vårdplaner 
aktuella för lansering: prostata, urinblåsa, penis, CNS, bröst, gyn, 
kolorektal, huvud och hals, samt barn. 
 
En gruppering av utsedda aktörer utifrån vårdprogram ser över vad som 
bör finnas med till patienten. När det är klart går man in i ett införande 
som omfattar hela patientprocessen. Hur kan det bli så bra som möjligt? 
Information, aktiva överlämningar, förändrade arbetssätt osv. Man ska 
också koppla verktyget Hälsoskattningen införandet av MVP. En person 
per region kommer att hålla ihop införandet. I Östergötland har man 
utsett en person för detta, i Jönköping och Kalmar pågår en dialog.  

 
Det finns en plan för övriga diagnoser också, men man är mycket måna 
om att de första åtta rullas ut på ett bra sätt och kommer på plats i hela 
landet innan man går vidare.  
 
MVP är inte kopplat till något journalsystem, det är patientens dokument. 
Ytterligare en plattform kan anses vara ett hinder, men MVP på papper 
finns redan. Nu försöker man istället samla allt digitalt, kopplat till 1177. 
En pappers-min vårdplan finns många ggr redan, genom digitalt försöker 
man samla allt. Värdet är att På cancercentrum.se finns filmer om MVP. 
 

https://www.cancercentrum.se/sydost/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/


 
 
 

 

c. Multidisciplinära konferenser (MDK) 
Arbetet fortgår, alla MDK-rum håller på att byggas om. Östergötland och 
Jönköping kommer att ha samma utrustning. Kalmar kommer in senare 
pga. avtalstrekniska frågor.  
 

d. Tarmcancerscreening 
Planen var att komma igång i januari 2021, men pga. COVID-19 är det nu 
istället januari 2022 som gäller. Ett identifierat problem är 
koloskopikompetensen. Här finns ett utbildningsbehov. En tydlig 
kompetensförsörjningsplan krävs. Hur många koloskopister saknas? Hur 
många måste utbildas och hur gör vi det? 
 

e. Organiserat prostatacancertestning (OPT) 
Det finns ett starkt politiskt intresse i denna fråga. Det handlar om ett 
erbjudande om testning, inte en kallelse för screening. En pilot kommer 
att genomföras i Jönköping. Förstudieprojektet skulle egentligen vilja ha 
ett kansli för hela SÖSR, men det måste prövas juridiskt då data enligt 
preliminärt besked inte kan hanteras mellan regionerna – regionerna kan 
bara hantera data för sina egna medborgare. OPT måste resurssättas och 
en dedicerad IT-resurs måste hantera frågor om integrering mellan 
Cosmic och 1177. OPT kommer att använda en algoritm för hur ofta 
PSA-testningen bör ske, baserat på t.ex. PSA-värde, ålder osv.  
 

f. Uppföljningsenhet för barncancer 
Rekrytering pågår. Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och 
fokus ligger på övergången från barn- till vuxenvård och en trygg och 
aktiv överlämning. Senbiverkningar kan dyka upp långt efter det att man 
behandlades för cancer som barn. Uppföljningsenheten kommer att vara 
placerad vid Universitetssjukhuset i Linköping. Kartläggning av personer 
som kan erbjudas möjlighet att komma till denna enhet pågår.  

 
7. Kunskapsrådet/RSL 

I sydöstra sjukvårdsregionen finns Kunskapsråd cancer och kirurgi tillsammans med 
ortopedi, hud, urologi, KK. – Srinivas representerar RPO cancer/RCC Sydöst. Viktigt 
att vi i fortsättning kommer överens om vilka punkter som behöver lyftas till 
Kunskapsrådet för information och beslut. Det kan vara vara frågor som är 
övergripande och påverkar flera kunskapsråd som t.ex. tarmcancer. 
 
Nästa möte är planerat till den 29 september. Srinivas föreslår att vi tar upp följande 
punkter för information: COVID-19 (effekter, statistik, SVF och operation), MVP, 
tarmcancer, OPT och barncancer och nivåstrukturering. Protokoll för dessa möten 
finns på SÖSR:s hemsida. 
 

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=44924


 
 
 

 

Beslut: På RCC Sydösts Styrgruppsmöten kan vi sammanfatta vilka punkter Srinivas 
ska ta upp i Kunskapsrådet. 
 

8. Nivåstrukturering 
a. Matstrupe påbörjat 

RCC möjlighet att nominera kandidater. Vi har nominerat David Edholm 
som representant från SÖSR. 
 

b. Avancerad bäckenkirurgi 
RCC Sydöst har anmält Bärbel Jung (verksamhetschef kirurgiska kliniken, 
US i Linköping), Anders Jonsson (Öl, Urologiska kliniken, Jönköping och 
Firas Abdul-Sattar Aljabery (Öl, urologiska kliniken, US i Linköping). 
 

c. Fertilitetsbevarande kirurgi 
RCC har också möjlighet att svara på remissen. Srinivas för dialog med 
Katarina Notelid for fortsatt diskussion. 

 
 

9. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte är den 15 oktober, digitalt.  
 
 

 


