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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
15 december 09:00-12:00, 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, Fredrik Enlund, Ingrid Erlandsson, Per 
Sandström 

Vissa deltagare var endast med del av mötet. 

Frånvarande: Katarina Notelid Claus 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (17 nov 2020). 

2. Covid-19, nuläge 
En nationell rapport publicerades igår på cancercentrum.se; "Uppskjuten cancervård, 
delrapport 2 – Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 
och motsvarande period 2019". Statistiken är baserad på antalet elektroniskt 
inrapporterade B-anmälningar av nya cancerfall, från 14 av landets cirka 30 
patologilaboratorier, till de sex regionala tumörregistren. 

Kalmar och Östergötland anmäler analogt och finns inte med i den nationella 
rapporten, som alltså inte är fullständig för sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR). RCC 
Sydösts statistiker har dock kollat på hur canceranmälningar till cancerregistret sett ut 
under samma period. Man kan se en tydlig effekt av första vågen (se bifogade bilder). 
Det finns också bilder som visar faktiska cancerfall per diagnos och region. Vissa 
diagnoser har inte så många fall, vilket gör siffrorna känsliga. Effekten av den pausade 
bröstcancerscreeningen i Östergötland syns också. Rapporteringen har haltat något 
under Covid-pandemin, men det kan ge en övergripande bild.  

Personer som är 70+ stannar hemma mer. Färre besök leder till att accidentellt upptäckt 
av cancer minskar. Exempel är kolorektalcancer där det generellt i hela SÖSR har färre 
anmälda fall. Prostata och urinblåsecancer däremot, varierar mellan våra tre regioner. 
Det kan bero på att man har bemannat Covid-avdelingarna lite olika i de tre regionerna. 

3. Verksamhetsplan 2021 
Verksamhetsplanen för 2021 har skickats med agendan för att ge alla möjlighet till 
genomläsning. Kontakta Srinivas vid konkreta synpunkter eller om man skulle vilja boka 
in samtal vid frågor och funderingar. Sista datum för detta är 28 januari (nästa 
styrgruppsmöte), då verksamhetsplanen kommer att slås fast. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/farre-cancerfall-upptacks-under-pandemin/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/farre-cancerfall-upptacks-under-pandemin/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/december/farre-cancerfall-upptacks-under-pandemin/
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4. Prevention (Christin Anderhov Eriksson) 
Christin Anderhov Eriksson, processledare för prevention, håller en presentation – 
”Cancerprevention plan och aktiviteter”. Presentation bifoga till minnesanteckningarna. 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen strävar vi efter handling och skulle vilja fokusera på en 
eller ett par specifika saker, t.ex. rökstopp inför canceroperation – något som skulle 
kunna vara standard i hela SÖRS. 

5. Fokusfrågor 

a. SVF – hur går vi vidare med SVF-data? 

Vad betyder SVF för SÖRS utifrån de spelare vi är i denna konstellation och hur 
agerar vi för att nå målledtiderna som finns och vad finns för utmaningar? 
Frågan bereds för ytterligare diskussion till nästa styrgruppsmöte. 

Siffrorna Charlotte presenterade på förra mötet är allvarliga och en fråga som vi 
måste hantera. Vi bör jobba mer aktivt med processledarna för att kunna förstå 
sina egna SVF-data. Det är svårt att förstå vad SVF-data egentligen står för med 
felkällor och registreringfrågor. Lång process att angripa SVF-data så att det blir 
konstruktivt och rätt. Processledarna behöver stöd i detta och kommer att 
erbjudas stöd från statistiker på RCC. 

Någon behöver vara ansvarig för SVF-siffrorna i Östergötland och studera varje 
förlopp för att se hur man kan förbättra resultaten. 

Vi måste ha samsyn kring hur, när och vem som genomför registreringar på 
klinik.  

b. Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

c. Prevention 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

d. Genetisk biomarköranalys 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

e. Patientdelaktighet 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

f. Samverkan/samhandling 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 
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6. Utvecklingsarbete under hösten 

a. Processarbete – rapport från processledardagen 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

7. Patientkontrakt (Magdalena Fritzson, RJL) 
Magdalena Fritzon, utvecklingsledare på Qulturum, håller en presentation om 
patientkontrakt; ”Patientkontrakt – gemensam överenskommelse”. Presentation bifogas 
till minnesanteckningarna. 

Hur säkerställer RCC:s styrgrupp att min vårdplan innehåller patientkontraktets olika 
delar? Viktiga frågor: 

• Var blir nästa steg? 
• Hur kan man förankra detta i samtliga verksamheter på hemmaplan? 
• Jönköping har gjort testbädd patientkontrakt med finansiering från SKR. Kan 

Kalmar och Östergötland dra nytta av detta arbete? 

8. Kunskapsrådet/RSL 
a. Forskning/förbättringsarbete – exempel från kirurgen 

Per Sandström håller en presentation om ”SWELIV - nationellt register för 
lever och gallvägscancer”. Presentation bifogas till minnesanteckningarna. 

Kunskapsstyrningens viktigaste bidrag i detta är att den finns till för att förbättra 
patienternas överlevnad och generera i rättvis vård och jämlikhet. 
Så långt det är möjligt kan man säga att överlevnaden har blivit bättre i och med 
samordning och nationellt vårdprogram. 

b. Relation mellan RCC och RAG onkologi (Regional arbetsgrupp onkologi) 
RCC Sydösts styrgrupp bör tillsammans komma överens om punkter som är 
viktiga att dra på kommande kunskapsråd/RSL. Dessa punkter/frågor är ofta 
väldigt övergripande och kräver stor samordning.  

Synpunkter från respektive RAG bör passera RCC Sydösts styrgrupp innan det 
tas upp i kunskapsrådet. Srinivas återkommer innan nästa styrgruppsmöte med 
en kartbild inom RPO och RAG som finns inom cancerområdet, för en samlad 
bild av hur det hänger ihop. 

c. Punkter att dra på kommande Kunskapsråd/RSL 
• Tarmcancerscreening: RCC Sthlm har kommit igång med arbete kring 

ett nationellt samordningskansli. En region per sjukvårdsdistrikt erbjuds 
att delta i en pilot under januari 2021. Kalmar och Jönköping inte riktigt 
redo. Ett förslag är att Region Östergötland hoppar på en avgränsad 
pilot, vilket inte bör generera så stor ökning av koloskopier. Srinivas har 
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kontakt med Lina Hellman och Rickard Svernlöv kring hur går vi vidare, 
vilket stöd som kan behövas etc. 

9. Patientrepresentant har ordet 
• Otroligt viktigt att det kommuniceras från vården att det är säkert att besöka 

vården och att man ska komma på sina besök. 
• PNR-möte hölls den 3 december. Två nya yngre medlemmar, en patient och en 

närstående. 
• Region Östergötlands tidning Hälsotecken hade denna gång tema cancer. PNR, 

kontaktsjuksköterska och Srinivas fanns med i denna. 

10. Övriga frågor 
• 14 december 15:00-16:00 hölls digitalt seminarie om Precision medicine. Mötet 

spelades in och kommer gå att se i efterhand. 

11. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir digitalt och äger rum den 28 januari. 

 

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Publikationer/Halsotecken/
https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/kalender/2020/december/seminarie-precision-medicine/
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