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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
30 mars digitalt videomöte 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Jessica Eriksson, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, 
Srinivas Uppugunduri, Jerker Pernrud, Peter Söderqvist, Fredrik Enlund, Ingrid Erlandsson, 
Anna Fyrenius, Ulla-Karin Svensson, Stefan Bragsjö,  

Frånvarande: Pia Landberg, Linda Carlén-Hallström, Per Sandström, Katarina Notelid 

Adjungerad: Frida Forsberg, Monica Berg, Helene Wendell, Annika Asketun, Ulrika Odelram 
Wirén, Linda Bergström    

1. Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (28 jan 2021). 

2. Cancerrehabilitering i SÖSR – Vad har vi gjort 2020 och planer för 
2021 

Region Jönköpings län (RJL) Monica, Linda, Charlotte – (se bifogad bildspel) 

Skapat en modell som säkrar patientkontraktet, använda Hälsoskattning för 
cancerrehabilitering, för att fånga patientens behov. PCP-modellen gäller oavsett 
diagnos. Bedömning och implementering av rehabiliteringsbehov med hjälp av 
hälsoskattningen, Min vårdplan, rehabguide, rehabiliteringsplan, aktiva överlämning. Ett 
ökat behov inom rehabiliteringen ses, viktigt att beakta – vad händer gällande resurser.  

Man har skapat en generisk rehabguide, som stöd för kontakt-ssk, verksamheterna. 
Vilket ska bidra till ett mer jämlikt rehabilitering och stöd vid val av åtgärd (egenvård, 
primärvård, specialiserad vård).  

2021: Vill nu bredda utifrån patientens hela process, studera RJLs följsamhet till  NVP 
cancerrehabilitering när det gäller  primärvården och nära vård. Använda checklistan i 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering och Hälsoskattningsinstrument för att 
undersöka  hur patientens behov av cancerrehabilitering möts jämlikt - oavsett var 
patienten befinner sig, t.ex. bostadsort eller vilken vårdnivå.  

Region Kalmar län (RKL) Jessica, Helene (se bifogad bildspel) 

Ansökan 2019 innehöll två delar, kursen ” Mötesplast cancer” och 
”Kontaktsjuksköterskenätverket”. Pga pandemi och delvis svalt intresse från patienterna 
ställdes kursen in men nätverket har utvecklats till att nu även innehålla rehabprofessioner, 4 
st digitala möten med samsyn kring cancerrehabiliteringsprocessen, arbete med 
implementering av ”Hälsoskattning”, digitala min vårdplan, samverkan med föreningsliv 
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kring träning vid cancer, Rehab-guide, kartläggning via checklistan. Allt detta har lett fram 
till skapandet av ett bedömarteam inom cancerrehabiliteringen i Kalmar län. 

2021: Med ansökta medel vill man finansiera en samordnare för bedömarteamet. 

Region Östergötland (RÖ) Frida Forsberg rehabiliteringsläkare (se bifogad bildspel) 

Förstudie genomfördes under 2020. En omfattande inventering av cancerrehabiliteirngen 
genomfördes hos berörda kliniker som hanterar patienter med cancer i syfte att ta reda på  
vilka resurser finns? vilka behövs? Inventering visade att alla kliniker har väldigt olika behov. 
Man måste därför skräddarsy respektive kliniks lösning utifrån förutsättningar och behov i 
samråd med ledningen. FT och dietist är för liten i relation till cancerpatienternas behov. 
Kurator erbjuds sällan aktivt i ett senare skede. Sammantaget behöver  basala resurser 
förstärkas i RÖ.  

2021: Finansieringen ska täcka Fridas fortsätta arbete som projektledare:  
Implementering av arbetssätt och struktur kring cancerrehabilitering på kliniknivå enligt 
överenskommelse med HSN i RÖ, samordna resursfördelning kring cancerrehab,  införa 
standardiserad behovsinventering, fortbildning om cancerrehab, skapa professionsnätverk 

Bäckenrehabilitering- Ulrika O W och Annika A 

Arbete har pågått sedan 2016, nationellt och sjukvårdsregionalt. Ulrika Odelram Wiréen är 
SÖRS representant i nationella gruppen för bäckencancerrehabilitering En nationell 
vägledning är framtagen. Utbildningsinsatser har genomförts i primärvården inom SÖSR.  
Kopplat till den målbild som sattes för 2022 ses flera delar vara genomförda. 
Bäckencancerrehabilitering är en del i processen cancerrehabilitering och processledarna i 
respektive region införlivar det i sitt fortsatta arbete. 

Organisationen och remitteringsvägar behöver tydliggöras i några av regionerna, fortsatt 
arbete närmare primärvården och kommuner, sprida goda arbetssätt samt arbeta mer med 
prehabilitering. 

Diskussion 

Gemensamma nämnare: Hälsoskattning, rehab-guide, samordnare för rehabiliteringen, behov 
av utbildning.  

Reflektion: Mer arbete läggs på kontaktsjuksköterskorna.  Cancerbehandlingar kostar mycket 
men rehabiliteringen får inte kosta så mycket.  

Cancerrehabiliteringen är den viktigaste processen för våra patienter! 

Vilka är utmaningarna?  Fler resurser behövs av alla professionerna inom rehabiliteringen 

Viktigt att involvera läkarna!  

Behov av att gå ned på kliniknivå. Resursinbalans, vi måste lyfta behovet av rehab-
professionerna. 

Cancerrehabiliteringsprocessen ser så olika ut för de olika diagnoserna. 
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Vad innebär en cancerrehabiliteringsprocess för de olika patientgrupperna 

Vad är nästa steg? Lära av varandra, hur kan vi ta hjälp av varandra. Innovativa lösningar för 
att hitta bättre sätt att arbeta för att möta patienternas behov. Digitaliseringen och 1177 
viktig del i detta. Vi behöver tänka utanför boxen tillsammans för att bemöta de behov som 
patienten har, hur gör vi?  

3. Covid-rapport 
Covid påverkade på olika sätt. Minst effekt i RKL och RJL 

Ledtidsmässigt har vi förbättrat våra resultat. Inklusionen ligger i paritet med föregående 
år. 

Utmaningen ligger i att förbättra nationella ledtidsmålet och hantera flödet av 
uppskjuten vård. 

SVF-dialog digitalt planeras 3 juni. 

4. Precision medicine - uppföljning 
Tas upp på nästa möte 

5. Tarmcancerscreening 
Region Östergötland i pilot inom SÖSR. Planeras komma igång sept 2021. Planen är att 
RJL och RKL ska komma igång 2022. Samverkansnämnden har lyft att det är viktigt att 
RJL och RKL kan komma igång under 2022. Vad behöver regionerna göra för att vara 
redo?  

Strukturen behöver riggas med lokal projektledare, som ska tydliggöra behov och 
resurser. Lokal organisation för detta behövs i respektive region. SU kommer att ta upp 
detta i Kunskapsrådet och uppmana Kalmar och Jönköping att utse lokal projektledare 
och organisation för implementering av tarmcancerscreening under 2022.  

6. Organiserad prostatacancertestning (OPT) Ingrid Göran 
Pilotarbete pågår i RJL. Man har kartlagt behovet inom RJL. Stort behov av en 
projektledare, styrgrupp och tydliggörandet av nästa steg. Mål att processen ska bli så 
digitaliserad som möjlig. Det behöver lösas innan man går in i en aktiv pilot. 
Utmaningen definieras på olika sätt beroende på komplexiteten i processen och som en 
del i en helhet.  

Behov av att lösa IT-frågor. Piloten i RJL bygger mkt på digitaliseringen. 

Omvärldsbevakning: VGR igång med pilot på 2000 personer. Skåne ska ha ett 
webbinarium i maj.  
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7. Barncancer 
Stor satsning på barncancer och särskilt på uppföljningsmottagning för barn och unga 
vuxna. Arbete med projektet har pågåtts trots pandemin. Digitala mottagningsbesök är 
påbörjade för invånare i hela sydöstra och första patient togs emot för ca 2 veckor 
sedan. Rekrytering pågår av läkare. Det är mycket glädjande att även Sydöst är igång 
med uppföljningsmottagning och det vill vi uppmärksamma med ett nyhetsreportage 
under våren.  

8. Kunskapsråd kir och cancer 
Relation mellan RPO cancer och kunskapsrådet: RCC ordf i styrgruppen sitter med i 
Kunskapsrådet och chefen för RCC sitter med som adjungerad i kunskapsrådet. Cancer 
är ett funktionsområden från prevention till palliation. Viktigt att vi belyser olika 
områden genom att vara en RPO-organisation.  

a. Punkter att ta med till nästa möte med Kunskapsrådet 

• Coloncancerscreening 
• OPT 
• Barn 
• Cancerrehabilitering 

9. Patientrepresentant har ordet 
Förekomst av att remiss hamnat fel, vilket gör att utredningstiden förlängts 

Ulla-Karin:  Min Vårdplan; arbete pågår (i Sydöst)med framtagande an en utskriftsvänlig 
generell information som ska passa samtliga diagnoser och patienter som vill ha 
pappersutskrift av Min Vårdplan. 

Från patientföreningar arrangeras digital yoga och digital cirkelfys. 

 

10. Övriga frågor/ Mammografiscreening 
Socialstyrelsen rekommenderade i sina riktlinjer från 2014 inrättandet av ett 
kvalitetsregister för mammografi och skärpte sin skrivning 2016 till att 
”mammografiverksamheten i landet skall följas upp på nationell nivå”. För att underlätta 
anslutning för respektive region har RCC möjlighet att stötta med initiala 
investeringskostnader under 2021 per region. Diskussion pågår med RAG radiologi- 
kring anslutning i registret. 

  

11. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir digitalt och äger rum den 27 april. 
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