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Styrgruppsmöte RCC Sydöst 17 mars 

 
1. Föregående minnesanteckningar  

2. Patientrepresentanter har ordet. Jerker- PNR har möte nästa torsdag, då ska Per 

Sandström info om det kommande ackrediteringsförloppet. Årsrapport för PNR 2021 

klar. Sissi ny ordförande i PNR. Hon berättar om att ett utkast påbörjat till ett 

projektdirektiv för att kartlägga nuläget för lymfödempatienter i sydöstra sjukvården. 

Ulla-Karin har fråga gällande patologin, hur har det gått?  SU berättar att det är en 

pågående fråga. Ann-Louise ska sammanställa data för RKL och RJL. Nästa del är att 

sammanställa ledtider inom radiologin. Patologin i RÖ kommer att kartläggas mera via 

utredningsspåret och ackrediteringen. 

 

3. Sammanhållna vårdprocesser 

a. Summering från processledarmötet- Pia berättar- se bildspel 

b. Läget i SÖSR- Min vårdplan, Hälsoskattning- över 600 digital Min vårdplan är 

startade i SÖSR i ett gemensamt införande. Införandet har haft stort värde i att 

lära av varandra och hitta ev. gap i processen, se bildspel  

Ulla- Karin lyfter frågan om man kan få en digital min vårdplan längre in i 

processen? Hennes upplevelse är att patienter med pågående behandling inte fått 

frågan om Min vårdplan. Jessica tar med sig frågan och ser det som ett naturligt 
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steg i utvecklingen av digital Min vårdplan- att patienter längre in i processen 

också tillfrågas.  

c. Stärka cancervården i RÖ – Detta är en del är ackrediteringsarbetet för CCC, 

samt i satsningen på SVF-arbetet. Ingrid lyfter värdet av att lära av varandra se 

bildspel 

d. Registreringsworkshops- där kodningsvägledningen lyfts för samsyn och 

tolkning av kriterier se bildspel 

e. Omstart urologi processer: På nationell nivå ska en konsultbyrå göra en objektiv 

analys. Planering pågår i samverkan med patientföreningar att hålla en nationell 

workshop tillsammans med berörda intressenter.  SÖSR deltar i de nationella 

satsningarna. RCC sydöst föreslår att vi tar rygg på den nationella satsningen och 

skapar/bygger ett nätverk med läkare, sjuksköterska och vårdadministratör i 

respektive region. Först ut prostata under våren och därefter urinblåsa senare 

under hösten. Ingrid framför att RAG urologi står bakom förslaget och man vill 

kraftsamla i nätverk likt RCC:s förslag. 

Möte med RAG urologi planeras där Hendrik Bamberg är ordförande sedan 

årsskiftet. Nästa möte för RAG urologi 19 maj, vi bör ha uppstartmöte för 

nätverksbyggande innan dess 

Processledarna på RCC skulle kunna fungera som samordnare för nätverket 

RCC kan stå för stimulansmedel till viss procent. Se bildspel 

 

4. Fokusfrågor – Hur går vi vidare? Arbetet på internatet jan 2020 utgör grunden för 

fokusfrågorna. Sedan dess har mycket hänt och vi har inte riktigt hunnit arbeta med 

frågorna pga pandemin. Det finns en fördel med fast agenda, de mest angelägna frågorna 

ska bevakas. Kanske bör motsvarande övning som gjordes jan 2020, göras om för att 

säkra att de viktigaste frågorna lyfts 

a. SVF och andra resultat- Charlotte ha en dragning SÖSR 78 % i inklusion, större 

utmaningar i ledtidsmålet- se bildspel 

Registreringen/kodningen och dess process är avgörande för att vi ska kunna 

visa på hur stor andel av patienterna som går genom en standardiserad 

utredning.  

b. Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 
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c. Prevention 

d. Genetisk screening 

e. Patientdelaktighet 

f. Samverkan 

5. Ledningsstruktur för cancer i SÖSR och respektive region. Göran lyfter värdet av 

processtrukturen och dess ledarskap. Som RCC behöver vi belysa vilka som är våra mest 

angelägna frågor och vilket ledarskap som behövs för att gynna detta.  

Cancervården är ett systemarbete och en gemensam fråga för alla kliniker för att 

tillsammans ta sig an hela patientprocessen.  

 

6. Utvecklingskraft cancer 11:e maj 2022  

Digital heldag, program:  https://cancercentrum.se/sydost/om-
oss/kalender/2022/maj/utvecklingskraft-cancer/ 

Tekniskt stöd finns i Qulturum. Styrgruppens medlemmar föreslås vara moderatorer på 
eftermiddagens plenar föredrag med fokus på presentation av föreläsarna och tidshållning 

 
 

7. Screening och cancertestning- uppdatering 

a. Tarmcancerscreening- Bra samverkan i den sjukvårdsregionala gruppen. RÖ är 

igång sedan hösten 2021. RJL började feb 2022 och i RKL planeras för start 

sept 2022 

b. OPT: Piloten i RJL, arbetar mkt med det digitala flödet i processen.  

c. Utrota cervixcancer projektet: RÖ först ut, man planerar att använda sig av 

vaccinationscentralerna 

https://cancercentrum.se/sydost/om-oss/kalender/2022/maj/utvecklingskraft-cancer/
https://cancercentrum.se/sydost/om-oss/kalender/2022/maj/utvecklingskraft-cancer/
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RJL och RKL ska också in i studien men oklart vem som ska vaccinera. Lutar åt 

att det blir primärvården i båda regionerna 

 

8. Kunskapsråd kir och cancer  

4 vårdprogram är ute på remiss- se bildspel  

Dialog:  

Hur gör vi rätt? För att förhindra att missa ngt som påverkar oss 

Vad tas till Kunskapsrådet – enbart när det är omfattande påverkan. Alla små ändringar 

ska inte tas upp i Kunskapsrådet 

 

9. Övriga frågor 

a. Uppdragsbeskrivning RAG onkologi: Workshop planerad 

b. Styrgrupp för barncancersatsningen: planerar för workshop gällande 

uppdragsbeskrivning 

c. CCC ackreditering av cancervården: Stormöte med över 50 deltagare, nästa 

möte är den 22 april med plast för 100 personer. Studiebesök i Oslo 9 juni 

Projektledare Erik Hillbom börjar i maj. Medlemsansökan är inskickad 

d. Mammografiregister: Sydöstras tre regioner har sagt ja till att delta 

10. Sammanfattning och utloggning  

Kommande möten: 27:e april, digitalt kl 13-16 och fysiskt 2 juni i RCC:s nya lokaler 
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