
2022-09-21, styrgrupp, RCC Sydöst  
Deltagare: Srinivas Uppugunduri, Jessica Andersson, Pia Landberg, Peter Söderkvist, Göran Henriks, 

Jerker Pernrud, Charlotte Carlsson, Ulla-Karin Svensson  

 

Inledning – få deltagare vid dagens möte.  

1. Föregående minnesanteckningar.  

Srinivas hjälper oss att dra oss tillbaka till föregående möte.  

2. Patientrepresentanter har ordet. 

Nationellt möte har ägt rum med RCC i samverkan. Tre frågor som lyftes: – vad har hänt i 

överenskommelsen mellan SRK och regeringen, långsiktighet och patientinflytande. 

 

PNR-representant, Ulla-Karin, har blivit inbjuden till möte om prevention, 28 sept, i 

Stockholm och kommer delta.  

Jerker sitter kvar som ordförande året ut, sedan går Ulla-Karin in i denna roll.  

 

RCC Sydöst PNR har haft möte i Nässjö. Charlotte deltog i mötet. Dialog om vad 

processamordnare gör. PNR tog med sig frågan – vad kan vi bidra med och hur gör vi det.  

Vid mötet deltog även Yogainstruktör, medicinsk yoga. Det finns nu möjlighet för Rös 

invånare att delta i medicinsk yoga i hemmiljö. RÖ har använt sina stimulansmedel för att 

hitta en modell. Nu pågår dialog om spridning av konceptet till RJL och RKL. Srinivas 

arbetar med frågan.  

 

PNR-representant deltar i nordiskt nätverk i Malmö.  

 

Önskemål: om PNR har fått en dragning om processamordnare kanske även styrgruppen 

skulle behöva få det?  

Beslut: Vi tar med oss detta till nästa styrgruppsmöte.  

 

Srinivas har blivit uppvaktad av gruppen Kropp och sinne med frågeställningen Hur kan 

civilsamhället bidra? Frågan bottnar i kan RCC stödja att arbetet med en gemensam 

mötesplats i SÖSR? Möjligen skriva något utlåtande om att RCC Sydöst välkomnar en sådan 

rörelse. Srinivas bjuder in till ett nytt tillfälle för samtal med initiativtagaren. Srinivas formar 

en lite mindre grupp för att ta frågan vidare.  

  



3. Fokusfrågor – Återkoppling från tidigare möte 

Punkten lyfts ut från dagens möte. Vi fortsätter med frågorna vid nästa möte tillsammans 

med adjungerade. 

a. SVF och andra resultat 

b. Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 

c. Prevention 

d. Genetisk screening 

e. Patientdelaktighet 

f. Samverkan 

4. Sammanhållna vårdprocesser 

a. ÖK delrapport, SVF inklusion i SÖSR  

SVF: Charlotte ger en återkoppling från mötet med sjukvårdsregionala SVF-

samordnare som äger rum månadsvis. Charlotte återger även nuläge SVF utifrån det 

nationella underlag som respektive region ska skriva sina resultatsammanställningar på.  

Dessa blir klara under veckan och skickas därefter till Socialstyrelsen och SKR. 

Srinivas förmedlar även denna till deltagare i styrgruppen.   

Dialog: Det är viktigt att arbeta med processutveckling parallellt med verksamheternas interna 

processer.  

b. Förnyelse resultatrapport sydöstra 

Pia berättar om förändring i rapportstrukturen. Styrgruppen har tidigare diskuterat 

rapporter som skapas, vilket är många. Efter dialog med processledare finns ett förslag 

om lite förändrad struktur som styrgruppen står bakom. Från och med nästa år sker 

justeringen.  

Dialog: Viktigt att vi pratar om kvalitet som begrepp.  

Nytt SVF Myeloproliferativa neoplasier ska införas under 2022 – samtliga tre regioner 

är redo. Har gjort ett gemensamt ordnat införande.  

Det finns en variation mellan olika orter/sjukhus beträffande genetiska analys, några 

skickar till München, andra specifikt labb i Sverige. Detta bör utredas/kartläggas 

vidare.  

Beslut: Vi ger uppdraget att lyfta frågan till RPO och ev. NPO för att belysa 

variationen till Fredrik Enlund, redovisas vid nästa möte. 

c. Omstart urologi processer  

Jessica berättar om satsningen inom urologi där respektive region har fått i uppdrag att 

beskriva vad som genomförts, vilka effekter detta har haft och vad som pågår just nu.  



Mats Andén, processledare prostatacancer, kommer att arbeta fördjupat med att skapa 

ett nätverk för processgruppen. Mats är inbjuden till nästa RAG-urologimöte som äger 

rum imorgon. Återkoppling vid nästa RCC-möte.  

Jessica redogör för sammanställning för prostatacancer. Denna är gjord utifrån 

ovannämnda beskrivningar från resp. region.  

Nationell workshop kommer genomföras i Stockholm 16 november, 2022. Srinivas 

skickar inbjudan brett i SÖSR.  

 

5. Ackreditering CCC – nuläge  

Lyfts till nästa möte.  

6. Utvärdering av ”Utvecklingskraft maj 2022”  

I utvärdering som skickades ut, 86 svarande, cirka 280 deltagande. Det fungerade fint att 

genomföra detta digitalt. Många deltog hela dagen. Respondenterna har fått utvärdera de 

olika områdena - övervägande nöjda med föreläsningar och samtliga respondenter kan tänka 

sig att rekommendera en kollega att delta vid kommande konferenser. Sammanställning av 

utvärdering bifogas.  

Nästa utvecklingskraft – ännu ej planerat. Srinivas återkommer med datum.  

7. Cancerrehabilitering – tankar om fortsättning 

Bra om varje region skapar ett projektkonto för att hantera stimulansmedel. Redovisas varje 

sommar.  

8. Screening och cancertestning- uppdatering 

Lungcancer – Stockholm kommer att genomföra pilot. Just nu arbetar SÖSR med 

nedanstående tre program.  

a. Tarmcancerscreening 

EU kommer ta fram en strategi för att kunna fokusera på screening, 

bröst/cervix/tarm. Det kommer nya rekommendationer om lungcancer, 

prostatacancer, mag-tarm (helico bakter pylori – risk för magsår).  

Införandet av screening har fungerat väldigt väl och uppfattningen är att införandet 

har gått bra.  

b. OPT 

Arbetet fortlöper. RJL har kommit långt i utveckling och under innevarande 

eftermiddag genomförs en workshop tillsammans med invånare, chefläkare, IT-

resurser (flera olika IT-stöd), urologin, laboratoriemedicin, primärvård, röntgen. 



c. Utrota cervixcancer projektet 

Linda Joki samordnar de tre regionerna. Hela SÖSR har avtal på plats för köp av 

vaccin. I RÖ är det redan uppbyggda vaccinationscentralen som kommer att vaccinera. 

I RJL och RKL är det vårdcentraler resp barnmorskemott som har fått uppdraget att 

vaccinera.  

9. Kunskapsråd kir och cancer  

a. Återkoppling från senaste mötet 

10. Övriga frågor- 

Uppdragsbeskrivning RAG onkologi – onkologi har en representant för onkologi i 

styrgrupp, viktigt att hitta hur kommunikation kan flöda. Göran och Srinivas -  

Strategiska beslut har lyfts till kunskapsrådet. RCCs roll är att belysa områden att utveckla 

vidare inom cancerområdet. RPO cancer har fyra: RAG onkologi, RAG barn, RAG 

cancerläkemedel, RAG hematologi. 

Hur bör vi arbeta med RAG:arna i SÖSR generellt?  

Två förslag:  

1. RAG kommer till styrgrupp en gång per termin.  

2. RCC ordförande + RCC verksamhetschef går till resp. RAG en gång per termin.  

Beslut: Vi arbetar vidare med förslag 1.  

Kommentar: Processledare behöver få tillgång till styrgruppen. Utveckla processledare, 

stabilt, över SÖSR, möjliggöra struktur där vi inte börjar om och om igen. Kan styrgruppen 

ge ett tydligt uppdrag till processamordnare att beskriva hur RCC Sydöst arbetar med 

processutveckling. Detta kan bli ett underlag för nästa steg.  

Srinivas visar ett årshjul som är framtaget som kan kompletteras med hur vi får med 

processledare/-möten integration mellan styrgrupp och processledare. 

Beslut: Processamordnare får beskriva upplägg och strukturstöd för styrgruppen vid nästa 

möte.  

 

Precisionsmedicin: Peter berättar att det finns en nyligen publicerad artikeln om införandet 

av precisionsmedicin, att beakta är att det kräver mycket resurser för att införa genomiska 

analyser. Internationellt GMS-möte i Stockholm i veckan om. Artikel bifogas. 

11. Sammanfattning och utloggning 

Göran sammanfattar, nästa möte fysiskt i Linköping.  

 



Noterat av  

Charlotte Carlsson  

 

  


