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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
17 november 13:00-16:00, videomöte 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Jessica Eriksson, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, Pia 
Landberg, Stefan Bragsjö, Ulla-Karin Svensson, Srinivas Uppugunduri, Linda Carlén-Hallström, 
Jerker Pernrud, Anna Fyrenius, Peter Söderqvist, Katarina Notelid Claus, Fredrik Enlund 

Vissa deltagare var endast med del av mötet. 

Frånvarande: Ingrid Erlandsson, Per Sandström, Peter Söderqvist 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (15 okt 2020). 

2. Covid-19, nuläge 
• Kalmar: Hittills lindrigt drabbade, men nu ser man en ökning av fall. 

Diagnostikområdet är hårt ansatt, man analyserar idag på cirka 98 % av 
maxkapacitet. Cirka 8-10 % av de som provtas är positiva för Covid-19. Stor 
sjukfrånvaro bland sjukvårdspersonalen. 

• Östergötland: Cirka 20 % av de som provtas är positiva för Covid-19. Antalet 
inneliggande Covid-patienter ökar stadigt, dock inte lika många som kräver 
intensivvård nu jämfört med i våras. Stor sjukfrånvaro bland 
sjukvårdspersonalen. 

• Jönköping: Stor sjukfrånvaro bland sjukvårdspersonalen, vilket medför krav på 
annan personal att gå in i Covid-19-spåret. Många inneliggande Covid-19-
patienter. Cirka 15 % av de som provtas är positiva för Covid-19. Man hjälps åt 
inom länet och patienter skickas mellan Värnamo och Jönköping. 

3. Verksamhetsplan 2021 
Verksamhetsplanen för 2021 har skickats med agendan för detta möte. Strukturen 
visades kort upp för alla. Läs igenom, finns synpunkter kontakta Srinivas eller Linda. 

4. Vägen framåt 2020-2023, regionalt måldokument 

a. Rapport från arbetsgrupp, målområde kompetensförsörjning och forskning 

Kort sammanfattning av vad de olika grupperingarna inom styrgruppen kommit 
fram till bör finnas med i det regionala måldokumentet under punkterna 
forskning och kompetensförsörjning. Punkter från detta dokument tas upp i 
verksamhetsplanerna detta och kommande år. 
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5. Fokusfrågor 

a. SVF – hur går vi vidare med SVF data 

Det finns mycket arbete kvar att göra när det gäller ledtiderna i sydöstra 
sjukvårdsregionen Charlotte Carlsson visar en Powerpoint (se bifogad fil) 
gällande ledtider för inklusionsmålen:  

• 70 % av de som fått diagnosen cancer ska ha utretts via SVF. 
• Av de som utreds via SVF och får en behandlingsstart ska 80 % få det 

inom stipulerad tid. 

b. Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 

Tre utsedda projektledare, Charlotte Carlsson (Jönköping), Jessica Eriksson 
(Kalmar, Rebecca Stenfeldt (Östergötland). 

De tre regionerna har ett gemensamt införande, men det ter sig lite olika 
beroende på hur regionerna är organiserade. Projektledarna stämmer av med 
varandra och har en samsyn kring olika frågor och vad som ska göras när. 

Arbetsgrupper på olika nivåer har skapats; sjukvårdsregionala, regionala, samt på 
berörda kliniker. Här diskuterar man vilket arbetssätt man ska ha i respektive 
verksamhet. Projektledare, sakkunniga från stöd- och behandlingsförvaltningen, 
utbildningsansvar och patientrepresentanter ingår i de regionala gruppena, sedan 
ser det lite olika ut kring övriga deltagare. 

Bröst- och koloncancer är först ut, uppstartsmöte har hållits eller kommer att 
hållas i närtid. Processledarna och projektledarna fungerar som stöd för 
varandra. Ett gemensamt informationsbrev till berörda verksamheter har gått ut. 

Hälsoskattingen ska användas i sydöstra sjukvårdsregionen och finns med i Min 
vårdplan. 

c. Prevention 

Christin Anderhov Eriksson, processledare för cancerprevention, kommer att 
hålla en presentation på processledardagen. Hon ska också få en inbjudan att 
delta vid framtida styrgruppsmöte för att diskutera prevention. 

d. Genetisk biomarköranalys 

• Teknik för NGS-screening (Next-Generation Sequencing) finns 
etablerad i Linköping och Kalmar. Det finns även i Jönköping, men för 
forskningsbruk. Analyser körs på solida tumörer (kolon, lunga, 
melanom, gist-tumörer). Hematologiska analyser skickas idag utan för 
SÖSR.  

• Det händer mycket på diagnostik fronten och ny diagnostik har lanserats 
bl.a. för bröstcancer. Ny genetisk biomarkör för bröstcancer (PIC3CA) 
förväntas implementeras i klinisk diagnostik till våren 2021. 
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e. Patientdelaktighet 

Dialoger om olika angreppssätt krävs för att få med invånare och patienter i 
vardags- och utvecklingsarbetet. Vi behöver visa på goda exempel eller 
teoretiska slutsatser kring värdet av patientdelaktighet. Studier visar på att 
verksamheten vinner stora resurser och att patienter upplever större värde av 
vården när de har stor delaktighet. Denna punk kan temasättas med olika ämnen 
varje styrgrupp. 

f. Samverkan 

Hur kan vi lära av varandra inom sydöstra sjukvårdsregionen och i våra olika 
processer? Denna punkt är nära knuten till ledarskap och ledningssystem, och vi 
bör ta upp exempel på god samverkan. Exempel på ämnen: 

• Patientens perspektiv. 
• "Samhandling" runt de invånare som drabbats av cancer och som 

behöver en samordnad rehabiliteringsplanering som översätts till en 
plan. 

• Multidisciplinära konferenser (MDK). 
• Hearing; samtliga processledare får träffa styrgruppen och redovisa sina 

resultat och få feedback. 
• Ta upp goda exempel om framgångsrik samverkan   

6. PROM-PREM – vad händer inom RCC (Helena Tufvesson Stiller) 
Helena Tufvesson Stiller, projektledare för PROM och PREM i RCC Sydöst håller 
presentation om ”Patientrapporterade mått inom RCC Sydöst” (se bifogad Powerpoint). 

7. Patientrepresentant har ordet 
• Patient- och närståenderådet har möte om ett par veckor. 
• Ny medlem från Kalmar. 
• Broschyren Så vill vi ha det, som riktar sig till vårdpersonal är uppdaterad.  
• Gällande flexibel sjukskrivning; RCC Väst har träffat biträdande socialminister 

Ardalan Shekarabi och göra ett referat på nästa nationella PNR-möte.  
• Magdalena Fritzson ska berätta om patientkontrakt på nästa PNR möte 
• Ulla-Karin har blivit inbjuden att delta i Östergötlands arbetsgrupp för 

införandet av Min vårdplan bröstcancer. 
• Ulla-Karin lyfter återigen vikten av tydlighet kring att man ska söka vård om 

man behöver och gå på sin screening när man blir kallad, trots Covid-19-läget. 

8. Övriga frågor 
• Resultatredovisningen och de diagnosspecifika rapporterna publiceras på 

cancercentrum.se den 18 november. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/november/ny-version-av-sa-vill-vi-ha-det/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/
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9. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir digitalt och äger rum den 15 december. Frågor som inte 
hanns med på detta möte ajourneras till nästa. 
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