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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
28 januari 13:00-15:00, videomöte 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Jessica Eriksson, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, Pia 
Landberg, Stefan Brågsjö, Srinivas Uppugunduri, Linda Carlén-Hallström, Jerker Pernrud, Peter 
Söderqvist, Fredrik Enlund, Ingrid Erlandsson, Per Sandström, Katarina Notelid Claus, 
Christina Petersson 

Frånvarande: Anna Fyrenius, Ulla-Karin Svensson 

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

2. Fastställa Verksamhetsplan och årsrapport 2020 
Verksamhetsplan och årsrapport för 2020 fastställs. Skickas till kunskapsrådet, samt en

 förkortad variant av årsrapporten skickas till Socialstyrelsen. 

3. Automatöverföringsprojekt bröstcancerregister (Tomas Jerlmark) 
Tomas Jerlmark håller presentation om ”Automatisera överföring till kvalietsregister” 
(se bifogad fil). 
 
Runda bord-samtal/hearing om samordning mellan journal och digitalisering 
tillsammans med intresserade och berörda parter. Srinivas kollar på möjligheten till 
detta. 

4. Covid-19, nuläge 
Srinivas visar bilder över antal canceranmälningar i sydöstra sjukvårdsregionen uppdelat 
på år och månad för januari till december 2019-2020 (se bifogade filer). Man kan se en 
minskning av canceranmälningar totalt sett under denna period. 

De diagnoser där man tydligast kan se en minskning är bröst-, lung- och 
kolorektalcancer. Det ser lite olika ut i våra tre regioner. 

Region Jönköpings län: Läget är för tillfället under kontroll. Jönköpings 
smittskyddsläkare ser ingen minskad volym av patienter, men man har haft tillräckligt 
hög kapacitet för att klara situationen. En del Covid-platser avvecklas nu. I Jönköping 
har man genomfört ett spännande arbete med en algoritm för att upptäcka Covid-
patienter som är hemma efter 5 dagars feber och mycket svaga. Man skickar hem 
saturationsmätare till dessa patienter så att man kan fånga upp dessa innan de blir så 
sjuka att de kräver intensivvård. Det kan potentiellt minska trycket på intensivvården. 
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Region Östergötland: Man uppfattar det som att det minskar något enligt prognoserna. 
Något mindre tryck på vården, även om det fortfarande är väldigt hög belastning. 
Testningen har kommit igång ordentligt igen. Antalet insjuknade går ner, men det går 
långsammare denna våg än under den första. 

Region Kalmar län: Extremt hårt tryck, man har hittills legat en vecka efter övriga två 
regioner. All planerad vård har stängts ner då man behövt koncentrera sig på Covid-
vården. Vård som inte kan anstå har hållits igång. Hos patologen märks det att 
operationspreparat och biopsier går ner pga. färre provtagningar. Diagnostiken för 
cancer har upprätthållits under hela pandemin. 

Man har undersökt om man kan använda NGS-tekniken som vanligtvis används för 
cancer även för Corona-diagnostik; hur mutationsstammarna ter sig och hur vaccinet 
biter på dem etc.  

5. Nya överenskommelsen 2021 
Powerpoint-bilder gällande detta bifogas till minnesanteckningarna. 

6. Comprehensive cancer centres (Ackreditering av cancervården) 
Per Sandström visar presentation om Comprehensive cancer centres (se bifogad fil), ett 
europeiskt nätverk mellan cancercentrum i Europa och världen. Det är en lång process 
för att kunna bli medlem och en ansökan måste lämnas in. Efter godkänd ackreditering 
får man kalla sig ett Comprehensive cancer centre. Vår sjukvårdsregion med 
universitetssjukhus har ännu inte undersökt frågan. För att starta processen måste 
intresse finnas hos alla kliniker som bedriver cancervård, samt institutioner på 
Linköpings universitet som bedriver cancerforskning. 

Dialog kring hur man ska gå tillväga för att ansöka om medlemskap ska påbörjas. 
Srinivas bjuder in Per Sandström och Bergthor Björnsson till ett möte med Hans 
Hägglund för ömsesidig information. 

7. SoS och TLV:s nya uppdrag 
Srinivas visar presentation ”Nya uppdrag – förslag till väg framåt” gällande (se bifogad 
fil). 

8. Nivåstrukturering – remissvar 
Två års uppföljningar av nationella enheter för Lokalt avancerad pankreascancer och 
Perhilär gallgångscancer har tagits fram. Verksamheten för dessa diagnoser har varit 
nivåstrukturerad till två centra, Göteborg och Stockholm. Per Sandström och Bergthor 
Björnsson har besvarat remissen för Sydöstras räkning och vill förankra remissvar hos 
RCC.  

RCC Sydösts styrgrupp ställer sig bakom remissvar för 2 års uppföljning av lokalt 
avancerad pankreascancer och perhilär gallgångscancer. 
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9. Patientrepresentant har ordet 
• Jerker kontaktad av Radio Kalmar som genomförde en granskning av 

palliativregistret där det visat sig att bara var fjärde Covidpatient i livets slutskede 
faktiskt erbjudits brytpunktssamtal. Bland övriga patienter (ej Covid) hade en 
femtedel erbjudits brytpunktssamtal. Det påverkar patienten, men framför allt 
närstående gällande bearbetning i sorgearbetet. Självklart finns viss förståelse 
över att det under pandemin kunnat bli så. 

• Möte i Patient- och närståenderådet kommande vecka. Rådet har fått nya 
medlemmar, bland annat från Kalmar.  

• Jerker och ytterligare en patientrepresentant kommer vara med under den 
kommande RCC Sydösts processledardag. 

10. Övriga frågor 

a. Film om OPT 

Västra Götaland tar fram en film om organiserad prostatacancertestning (OPT) 
som även övriga regioner kan använda sig av. Vi tycker att det är en god idé och 
det kommer att ske inom ramen för projektet på RCC Sydöst.  

b. Pilot OPT 

Piloten kommer att ske i Jönköping. Koppling mellan 1177 och BOS behövs, 
jobbar på det. 

c. Pilot tarmcancerscreening 

Den sjukvårdsregionala gruppen har träffats och dialog pågår. Under 
framtagandet för det nationella kallelsekansliet har ett erbjudande gått ut om att 
en region per sjukvårdsregion kan delta i kommande pilot. Efter diskussion har 
man kommit fram till att det i sydöstra sjukvårdsregionen bör vara Region 
Östergötland. Srinivas rapporterar till Kunskapsrådet och RSL för information 
och beslut. 

d. Precisionsmedicin 

Försöka identifiera personer inom sydöstra sjukvårdsregionen som jobbar med 
detta. Man arbetar med denna typ av frågor inom Regionalt programområde 
medicinsk diagnostik. Fredrik sitter med i en sjukvårdsregional grupp om 
molekylär diagnostik. Struktur för denna typ av framtidsfrågor behövs. Fortsatt 
dialog kring detta. 
 
Tips på webbinarie om precision medicine som Genomic Medicine Sweden 
(GMS) höll och som finns inspelat: https://genomicmedicine.se/webbinarium/  

11. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir digitalt och äger rum den 30 mars. 

https://genomicmedicine.se/webbinarium/
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