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1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Detta möte blev något förkortat pga. En del bortfall bland deltagarna. 
 
Vi stämmer av läget hos alla i relation till Covid-19. Läget känns för tillfället lugnare. 
Man väntade sig en andra våg efter sommaren, som inte kom. Cancervården i 
sydöstra sjukvårdsregionen har varit relativt fredad. 
 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (9 september 2020). 
 

2. Utvecklingsarbete under hösten 
a. Tarmcancerscreening (Lina Hellman) 

Lina Hellman, projektledare för tarmcancerscreening deltar och visar en 
powerpointpresentation kring hur projektet ligger till. Arbetet kring 
tarmcancerscreening har på grund av Covid-19 varit på paus nationellt, 
men nu ska man komma igång med arbetet igen. Planerad start är januari 
2022 (se bifogad PowerPoint). 

 
b. Genomlysning av tidigare genomförd nivåstrukturering (Karsten 

Offenbartl) 
Karsten Offenbartl, berättar om sitt uppdrag om att genomlysa tidigare 
genomförd nivåstrukturering och konsekvenser av denna.  
 
Utredningen visar att akutkirurgin inte är hotad, men det är viktigt att 
arbeta med interaktioner, samverkan och utbildning. Det handlar om hela 
kirurgins utveckling, på nationell nivå. 

 
Man påbörjade patientintervjuer i början året, men sedan kom Covid-19 
och det sattes på paus. Det är viktigt att ta med patientperspektivet och 
hittills har mycket intressanta synpunkter framkommit. Det är ännu inte 
beslutat hur man ska gå vidare med patientintervjuerna, om de går att 
genomföra digitalt eller ej. Något annat som framkommit är hur viktig 



 
 
 

 

kontaktsjuksköterskan är. 
 
Beslut: Karsten skriver en första delrapport och sammanfattar resultatet 
hittills; Vad är effekten av nivåstrukturering på kirurgisk verksamhet och 
akutkirurgi? Vad har framkommit i de första patientintervjuerna? 

 
3. RCC Covid-rapport och rapport om årets ÖK 

I årets överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård ingår att 
Sveriges Kommuner och Regioner senast den 30 september skulle avge en delrapport 
till Socialdepartementet om arbetet under det första halvåret. Rapporten överlämnas 
till Socialdepartementet och publiceras på hemsidan efter godkännande.  
 
RCC i Samverkan har analyserat pandemins effekt på cancervården genom en analys 
av data från alla patologilabb som gör en elektronisk canceranmälan. Denna rapport 
har sammanfattat en stor del av landet, men Östergötland och Kalmar finns inte med 
i denna då det bara är Jönköping som har elektronisk anmälan. Kompletterande 
förfrågan ska skickas till patologlabb så att vi kan få en mer heltäckande bild. Av 
rapporten framgår att covid-19-pandemin har påverkat genomförandet av årets 
insatser. Rapporten finns på cancercentrum.se. 
 
Pandemins effekter på cancervården följer smittspridningen och ser olika ut över 
landet. I stort har cancervården prioriterats och fungerat väl för patienter som sökt 
vård, men många verksamheter rapporterar minskat antal nydiagnostiserade 
cancerfall. Flera regioner rapporterar också minskat antal canceroperationer och 
fysiska besök. Omfördelning och sjukskrivning av vårdpersonal har på flera håll lett 
till att ordinarie verksamhet fått skalas ned. Generella trender kan vi dock kunnat se; 
resultat av pausad screening och mindre upptäckta bröstcancrar t.ex.  
 

4. Vägen framåt, regionalt måldokument 
Styrgruppen har tre delområden att titta på och är uppdelad i tre grupper för detta 
arbete. Ingen grupp har hunnit träffas än, men på nästa styrgruppsmöte 
återrapporterar vi.  
 
Arbetet pågår med RCC Sydösts verksamhetsplan 2021 pågår. Det kommer att tas 
upp som en punkt på styrgruppsmötet i november för att sedan fastställas på mötet i 
december. Verksamhetsplanen är baserad på våra löften, vi har detta år kortat ner 
texterna och fokuserar mer på handlingsplanerna. 
 

5. Fokusfrågor 
a. SVF 

Charlotte visar en PowerPoint med statistik som man kan hämta från 
cancercentrum.se. PowerPoint:en innehåller grafer med andel patienter 
med cancer som utreds inom SVF, per region 2019 (se bifogad 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/oktober/coronapaverkad-cancerrapport-overlamnad-till-regeringen/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/statistik/


 
 
 

 

presentation).  
 
Siffrorna ser sämre ut för Region Östergötland jämfört med Region 
Jönköpings län och Region Kalmars län. Det finns olika anledningar till 
detta, problematiken är lyft med de som tittar på de olika processerna. 
Registreringsprocessen är central i detta, för korrekta siffror. Det här är 
data som presenteras öppet på vår hemsida, därför är det viktigt att man 
kan förstå den och få en nyanserad bild. Gemensamt för alla processer är 
dock att förståelsen för hur viktig registreringen är ökar. Det är en central 
fråga som kräver samsyn och ett bra stödsystem. 
 
Beslut: Processamordnarna listar eventuella frågor som man kan ställa till 
dessa bilder. Det kan sedan användas som underlag för vidare arbete. 
 

b. Multidisciplinära konferenser (MDK) 
Arbetet med ombyggnation av MSK-rummen fortgår. Östergötland och 
Jönköping kommer att ha samma utrustning. Kalmar kommer in i detta 
senare pga. avtalstekniska frågor.  
 

6. Patientrepresentanter har ordet 
Ulla-Karin har deltagit på workshop för bröstcancer. Här diskuterade man siffror då 
dessa ser något bekymrande ut för Region Östergötland. Det fanns en hel del förslag 
på förbättringsåtgärder från verksamheterna, t.ex. fler MDK. 
 
PNR drivs digitalt och de flesta patientföreningars verksamhet är fortsatt på paus. 
Friskvårdsaktiviteter bedrivs inte heller på samma sätt, lite har man kunnat köra 
utomhus eller digitalt t.ex. yoga. Bassängerna för vattengympa är fortsatt stängda. Det 
är tufft, det är många som suttit isolerade länge nu. 
 
Nu är det rosa oktober och man har fått en rapport från förbundet om radiologer och 
bristen på dessa. Den nationella mammografigruppen har en del förslag på åtgärder 
gällande detta. 
 
Jerker har i egenskap av ordförande i PNR tillsammans med alla RCC-chefer varit 
delaktig i den debattartikel om flexibel sjukskrivning som publicerades i Svenska 
dagbladet för ett par veckor sedan. Enbart positiva reaktioner hittills, både från 
medlemmar i PNR och från andra håll. 
 

7. Övriga frågor 
• Det har hållits workshops i tre diagnoser:  

o Hud: Mycket dialog kring nya vårdprogrammet som är på remissrunda 
nu.  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/september/las-inte-in-cancerpatienter-i-sjukskrivning/


 
 
 

 

o Gyn: Fokus SVF och registrering. Man kan se en positiv utveckling på 
både målet för 70 % och 80 %. 

o Bröst: Vi har diskuterat så att det finns en samsyn och gemensam bild 
kring start och avslut av SVF, samt olika behandlingstyper. Min 
vårdplan gör entré snart och bröstcancerprocessen är först ut, följt av 
kolon och prostata. 

• En del vakanta processledarposter kommer att fyllas, t.ex. hud, bröst 
(kirurgrepresentant + onkolog) och njurcancer (tillägg av onkolog). 

• Det kommer signaler från bl.a. kontaktsjuksköterskor (KSSK) om att de inte 
hinner med det de vill och att de känner sig otillräckliga. Läggs för mycket 
press på dem, behövs mer stöd? Ibland kan det också vara svårt att få dem att 
släppa ifrån sig ansvar, man vill mer än vad man hinner med. Man vill hjälpa 
patienten. Man kan inte heller plocka bort det som engagerar. De borde vara 
fler som delar på uppgifterna. KSSK är helt avgörande, en framgångsfaktor, 
patientens trygga hamn. Det måste vara lätt att göra rätt. 

 
8. Utloggning 

Nästa styrgruppsmöte äger rum den 17 november. Övriga frågor från detta förkortade 
möte ajourneras till detta möte. 
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