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Minnesanteckningar Styrgruppsmöte RCC Sydöst, 

2022-10-21, fysiskt möte i Linköping 
 

Närvarande: Jerker, Ull-Karin Svensson, Anna Fyrenius, Göran Henriks, Per Sandström, Ingrid 

Erlandsson, Fredrik Enlund, Jessica Eriksson, Charlotte Carlsson, Srinivas Uppugunduri 

 

1. Inledning - Göran  

2. Föregående minnesanteckningar - Srinivas 

3. Patientrepresentanter har ordet – Ulla-Karin och Jerker  

Kort rapport från Palliation sydöst som ägde rum 20 oktober. 340 deltagare från hela 

sydöstra sjukvårdsområdet. Deltagarna representerade region, kommun och 

invånare.  

Nationell grupp för tidig upptäckt. Primärvården deltog. PNR har möte på måndag för 

att få till bättre struktur i jobbet. Det är flera nya deltagare och måndagens aktivitet 

blir en bra introduktion för nya deltagare. Srinivas inleder.  Det är viktigt att stötta 

processledarna att aktivt tänka in patienter i sina processgrupper. Kort rapport om 

studiebesök som RCC genomfört i Lund inom ramen för CCC1-arbetet.  

 

4. Ackreditering CCC – nuläge - Per Sandström 

Processen går framåt, mycket förankringsarbete främst i RÖ. RÖ har blivit är 

medlemmar i OECI2. 125 centra i världen är deltagare i nätverket.  

Det är ett omfattande arbete, kartläggning att göras – tidsperiod 6 – 9 månader. Det 

finns en del utmaningar i att nå ut till alla, just ny mycket dialog med ledning. 

Diskussion om organisationsstrukturen, där Universitetssjukhuset ansöker, 

projektledare anställd på RCC Sydöst. Det saknas idag resurser för administrativt stöd 

i ett omfattande arbete.  

                                                           
1 CCC=ComprehensivCancerCentrum 
2 OECI: läs mer om nätverket på www.oeci.eu    

http://www.oeci.eu/
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Det är ett stort arbete med att bli godkänd, det är starten på arbetet. Resan 

fortsätter sedan i att bli ett pågående arbete att efter godkännande upprätthålla 

kvaliteten.  

RÖ har hjälp av de andra ackrediterade sjukhuset. Främst mycket stöd från Norge, 

men även Sahlgrenska och Lund. Nordiskt möte planeras i mars, första dagen fokus 

på det svenska arbetet. RÖ är inbjudna.  

Mötet ser värdet i att stödja CCC-arbetet. Viktigt att hitta resurser som deltar i CCC-

arbetet. Dessa resurser är ännu inte namngivna.  

 

5. Fokusfrågor gruppövning  

Grupp 1 

 genetisk screening fungerar bra 

 Kvalitets uppföljning – SVF en del 

mängd 

 Prevention behöver hamna på 

agendan 

Grupp 2 

 Genetisk diagnostik istället för 
genetisk screening 

 SVF – kombinera med andra 
kvalitetsparametrar 

 Cancerrehabilitering – fortfarande 
ett prioriterade område. Något har 
hänt - positivt 

 Prevention – vad är RCCs roll 

 Samverkan – behöver specificeras 

 Patientdelaktighet 
 

Grupp 3 

• CCC arbete – tillhör agendan 

• RAG arbete – tillhör agendan 

• Patientdelaktighet –IPÖ, min 

vårdplan, patientens kunskapskanal 

• Prediktiv diagnostik 

• Gränsöverskridande samverkan, hur 

kan vi använda vi använda 

kunskapsstyrningsstrukturen, Nära 

vård 
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Sammanfattning av gruppövning med fyrfältare:  

RCCs styrgrupp kommer i fortsättning har följande fokusfrågor:  

 Kvalitetsuppföljning (inklusive SVF och andra mått) 

 Cancerrehabilitering/cancerprehabilitering  

 Prevention 

 Prediktiv diagnostik 

 Patientsamverkan/patientdelaktighet 

 Gränsöverskridande samverkan  

 

6. Vårdprogram – punkten utgår från dagens möte.  

 

7. Sammanhållna vårdprocesser 

 Processledare frågor – Processamordnarnas arbete med stöttning av processledare, 

framtagning och uppföljning av handlingsplaner och tankar kring processledarmöten 

kommer att presenteras mer i detalj vid nästa möte.  

 Förnyelse resultatrapport sydöstra- November rapporten kommer att innehålla 

PREM data. Publiceras på webb:en under november. Regionala rapporter - RCC 

Sydöst (cancercentrum.se) 

 Omstart urologi processer – Ingrid och Jessica rapporterade från RAG Urologi möte 

att arbete är i gång med att starta upp ett nätverk för prostatacancer med namngivna 

personer från varje region (vårdadministratör, läkare, sjuksköterska) 

 Införande av MPN – SÖSR har startat vårdförloppet sedan okt 2023. Arbetet utfört 

med en gemensam tidplan och hög grad av samverkan.  

o Rapport från RPO medicinsk Diagnostik – Fredrik Enlund har en pågående 

dialog med RPO medicinsk diagnostik om jämlik tillgång till genetiska analyser 

för MPN SVF och andra hematologiska utredningar. Idag skicka prover för 

dessa analyser till olika laboratorier i Sverige och utomlands bl.a. München. 

Frågan har väckts om vi kan ta hem analyser till SÖSR.  

 

https://cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/
https://cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/
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 Processledare  

o Processledare ärftlig cancer – Fredrik E har tagit upp frågan med RPO 

medicinsk diagnostik och föreslår att vi utser en processledare i ärftlig cancer i 

likhet med övriga RCC. Styrgruppen ställer sig bakom förslaget.  

o Gynekologisk cancer – Lisbeth Liest har aviserat att hon kliver av 

processledaruppdraget och just nu söks ersättare.  

 

Cancerrehabilitering 

a. Samverkan med föreningen Kropp och Sinne 

Det finns personer som visar intresse av att driva utveckling av en mötesplats 

som liknar Hjärtats hus i RJL. Detta är en frivillighetsorganisation som verkar 

för att hitta sammanhang och mening i vardagslivet. Detta är en utmanande 

fråga att hantera i vården. En workshop planeras för att försöka skapa 

koncept att använda i RKL och RÖ. Det är viktigt att hitta rätt format då det 

finns andra samhällsaktörer som verkar i samma kontext.  

 

2. Screening och cancertestning- uppdatering 

a. Tarmcancerscreening 

Fungerar bra med nationellt gemensamt kallelsekansli.  

b. OPT 

Pilotstart planerad till 2023-04-03. Arbetet rullar vidare och just nu söks 

kontaktpersoner som kan motsvara Charlotte i rollen som huvudprojektledare 

(övergripande, verksamhets perspektiv samt IT) i resp. region samt Daniel 

Anderberg i rollen som delprojektledare med huvudansvar för IT-delen. RÖ 

har återkommit med ett namn på IT-kontakt. Möte inplanerat för uppdatering 

av denna 9 november, det hade varit bra att då också kunna invitera övriga 

utsedda kontaktperson från RÖ och RKL (båda roller bör inkluderas – en 

person kan ha båda roller: huvudprojektledare, Charlotte, och IT-

projektledare, Daniel). 
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c. Utrota cervixcancer projektet 

Vaccin ska ges via ”vaccinerande enheter” i respektive region, beslutet är 

fattat i samverkan. Vissa utmaningar kvarstår dock i RJL som önskar använda 

en annan lösning för tidbokning av vaccinering.  

d. Övrigt om screening 

Lungcancerscreening 

SÖSR följer resultat av pågående projekt i Stockholm och frågan är under 

utredning på Socialstyrelsen. Vårt besked är att vi avvaktar resultatet från 

Stockholms piloten och sedan kommer överens nationellt om hur en sådan 

screening kan utformas.  

Bröstcancer  

Det finns en pågående diskussion om att ändra åldersgräns för 

bröstcancerscreening – detta är frågor för framtiden.  

3. Kunskapsråd kir och cancer  

Punkter till nästa möte för kunskapsrådet kirurgi och cancer.  

Uppföljningsenheten efter barncancer i sydöstra sjukvårdsregionen (UFE) 

o UFE – fortsatt långsiktig uppföljning i primärvård. Vårdprogrammet säger att 

vården ska följa upp barn som haft cancer. SÖSR var sist att komma igång 

med uppföljningsenhet. Charlotte Engvall har varit anställd och haft 

uppdraget att leda arbetet. Charlotte Engvall har tagit fram en skrivelse som 

beskriver problematiken med ansvarsfördelning för fortsatt uppföljning. 

Många patienter kräver regelbunden uppföljning och idag är det inte tydligt 

utpekad vilken enhet som bär ansvar för fortsatt uppföljningen. Kunskapsråd 

och RSL som behöver fatta riktningsbeslut på övergripande nivå för att 

aktuella invånare ska kunna följas upp i egen region med stöd av 

uppföljningsenheten.  

Beslut: Srinivas lyfter detta till Kunskapsråd Cancer och Kirurgi. Styrgruppen 

gör en skrivning.  

o OPT – projektet förflyttar sig framåt snabbt och söker nu kontaktpersoner 

från RÖ och RKL. Bland annat behöver frågan om möjlighet till gemensamt 
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kallelsekansli lyftas.  

 

4. Övriga frågor 

o Dialog RAG på styrgruppsmöte 

 RAG – Onkologi och Barn kommer delta och berätta om pågående 

aktiviteter och aktuella frågor  

 RAG – Hematologi och Läkemedel i vår.  

 Vi börjar med dessa fyra RAG:ar och utvärderar.  

 

5. Sammanfattning och utloggning 

Göran sammanfattar och bjuder in till nästa möte - 25 november – digitalt.  

 

Noterat av  

 

Charlotte Carlsson 


