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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
27 april 13:00-15:00, videomöte 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Jessica Eriksson, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, Pia 
Landberg, Srinivas Uppugunduri, Linda Carlén-Hallström, Jerker Pernrud, Peter Söderqvist, 
Fredrik Enlund, Ingrid Erlandsson, Katarina Notelid Claus, Anna Fyrenius, Ulla-Karin 
Svensson 

Frånvarande: Per Sandström, Stefan Bragsjö 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (30 mars 2021). 

2. Kunskapsspridning och remissrutiner RPO cancer (Annika 
Asketun) 
Annika Asketun presenterar förslag för förankring av vårdprogram för cancer i sydöstra 
sjukvårdsregionens (SÖRS) kunskapsstyrningsorganisation (se bifogat 
diskussionsunderlag).  

Förslag: Konsekvensbeskrivningar för nya vårdprogram skickas, svar tas in och 
sammanställs. Dessa skickas sedan till RCC Sydösts styrgrupp; där vi tar ställning till vad 
som behöver lyftas vidare till kunskapsrådet. 

Synpunkter/kommentarer: 

• Arbeta för att sammanställa det som kommer fram från flera olika vårdprogram. 
Hur ser konsekvenserna ut sammantaget? 

• Konsekvensanalyser och införande; vi måste veta att man i sjukvårdsregionen är 
överens om att man ska genomföra dessa förändringar. 

• Det ger mer tyngd om det kommer gemensamt svar från SÖRS, men det är 
viktigt att tänka på att det behöver gå relativt snabbt. 

 

Beslut: Tillvägagångssättet behöver standardiseras. Annika och Srinivas tar fram en 
flödesbeskrivning och ett årshjul. Detta presenteras på ett styrgruppsmöte efter 
sommaren. 

3. Covid-rapport, förskjuten vård – går det att planera? 
Srinivas Uppugunduri visar en PDF; ”Uppskjuten cancervård” (se bifogad bilaga). 
Datan är baserad på elektronisk anmälan patologilabben (B-anmälan). Alla labb gör det 
dock inte elektronisk, så från vår sjukvårdsregion finns för nuvarande bara Jönköping 
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representerat. Man har jämför 2019 med 2020. Mönster som beskrivs i tidigare 
rapporter är oförändrade. Minskning 2020 med samma period 2019 med drygt 7 %. 

Vi har tagit fram egen data för våra tre regioner för mars 2019 till mars 2020 jämfört 
med mars 2020 till mars 2021 (se bifogad fil ”Procentförändring för varje diagnos och 
län, canceranmälan”). 

En del av det som tappats kan härledas till exempelvis paus i screeningverksamhet, samt 
att patienter under pandemin har varit rädda att besöka sjukvården. Viktigt att ta höjd 
för att sänkningarna dessa år rimligen bör bli ökningar under nästa. Det är något vården 
måste rigga för. 

4. Precision medicine - uppföljning 
• Seminariet från december kommer att läggas upp på cancercentrum.se.  
• Det går snabbt inom detta område och det har kommit nya markörer för t.ex. 

lungcancer. Ett nytt seminarie planeras med uppdatering kring markörer, nya 
precisions-behandlingar som är på väg ut, samt involvering av kliniker. 

• Peter, Fredrik, Anna och Srinivas bokar möte om upplägg för nästa seminarie. 

5. Processledarmöte – rapport och diskussion 
Charlotte Carlsson berättar att man håller två processledarmöten per termin, det senaste 
den 22 april. Då diskuterades bl.a. 

• Kunskapsstyrning, hur vi som RCC relaterar in i det hela. 
• Mått och mätningar; hur fångar man upp de viktiga måtten? 
• Per Sandström berättade om hur man gemensamt inom SÖSR höjer lägstanivån 

inom gällande arbete med mått, mätningar och kvalitetsregister för 
bukspottkörtelcancer.  

• Charlotte visar bild över ”SVF SÖSR – mål 80 %” (se bifogad bild).  

6. Socialstyrelsens granskning av RCC:s arbete 
Göran Henriks visar presentation om Socialstyrelsens ”SoS Analys av RCC Sydöst” (se 
bifogad presentation). 

7. Cancermonitorering, utvecklingsprojekt RJL 
Utvecklingsprojekt i samarbete med Tamro och Scientific med kring hur man kan 
förbättra autonomin hos patienter med hjälp av teknik för uppföljning. Hur mår de? 
Patienterna kan kommunicera med sin vårdgivare om sinnesstämning, men också 
upplevelsen av sin fysiska status. Man ska utveckla ett instrument för telefonen som 
hjälper till att i flera cancerområden öka närheten mellan vårdtagare och vårdgivare och 
på så vis stärka autonomin. 

Synpunkter/kommentarer: 
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• Viktigt att det inte kommer för många verktyg från för många olika håll. Det är 
till för patienterna och det ska vara lätt att göra rätt. 

• Det finns en upparbetad kontakt med de som utvecklar min vårdplan och 
patientkontrakt, detta kan bli en resurs i det arbetet. 

8. Tarmcancerscreening 
En stegvis uppstart av tarmcancerscreening i SÖSR planeras, med start september 2021. 
Varje sjukvårdsregion har fått erbjudande om att utse en region för pilotinförande redan 
under 2021. Den regionala arbetsgruppen för implementering av tarmcancerscreening i 
SÖSR har föreslagit ett ordnat införande med start/pilot i Region Östergötland (RÖ). 
Planen är att börja med en grupp 60-åringar och succesivt utvidga åldersgruppen. 
Piloten i RÖ kan sedan generera lärdomar för att bygga upp motsvarande struktur i 
Kalmar och Jönköping, för att kunna komma igång under 2022.   

 

Införande av tarmcancerscreening är en stor logistisk utmaning som kommer att kräva 
utbyggnad av koloskopikapaciteten i alla regioner. Vi behöver ha fler koloskopister och 
har fått ett uppdrag från Kunskapsrådet kirurgi och cancer att ta reda på 
framgångsfaktorer för sjukhus som har lyckats med rekrytering av koloskoperande 
sköterskor. Mirjam Våtz har fått i uppgift att intervjua koloskoperande sjuksköterskor, 
berörda enhetschefer och andra nyckelpersoner för att bilda en uppfattning om hur vi 
kan främja kompetensförsörjning inom tarmcancerscreening. 

9. Barncancer 
Arbetet med uppföljningsmottagningen för barn och unga efter barncancer är i full gång 
och rutiner för arbetet börjar ta form. Bifogad bild visar hur många patienter 
mottagningen hittills har haft kontakt med. Samtliga besök är nybesök som vi träffat 
digitalt via VISIBA-systemet. Utöver dessa är det ett antal uppföljande besök samt 
telefonkontakter. Remissfunktionen börjar komma igång (3 remisser från annan 
vårdgivare). 

Totalt har brev skickats 51 personer i sydöstra sjukvårdsregionen, som erbjudits besök. 
Samtliga utskick skall följas upp med telefonsamtal eller kontakt via 1177. Här kan 
mycket justeras och förfinas med hjälp av 1177 vårdtjänster. Arbetet med att följa upp 
verksamheten pågår ständigt och vi har nu en vårdadministratör i teamet som kommer 
lägga fokus på detta. Från 1 maj finns en neuropsykolog i teamet och läkarrekryteringen 
pågår där vi har sökande.  

Sammanfattningsvis mottagningen igång och man börjar hitta former och rutiner i 
arbetet. Ett stort behov av kontakter med andra specialistfunktioner upplevs. 
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10. Kunskapsråd KIR och cancer 

a. Årsrapport från RAG Onkologi 

RAG onkologi kan testa att använda den handlingsplan som finns på SÖSR 
hemsida. Det är bra om alla RAG använder sig av samma mall. Tommy Leijon 
kollar detta förslag med RAG onkologi och återkommer. 

11. Patientrepresentant har ordet 
• Terminens sista möte hölls förra veckan. Förhoppningsvis kan man ha ett 

fysiskt möte i september. 
• Man måste hitta ersättare till de som avgår vid årsskiftet. 
• Digitala min vårdplan för bröst är igång i Kalmar, Ulla-Karin sitter med i 

arbetsgrupp.  
• Skrivelse till Folkhälsomyndigheten gällande prioritering av vaccination för vissa 

patienter med cancer är under utformning och har inte skickats än. 

12. Styrgruppsmöten hösten 2021 
• 7 september, kl. 9-12, video, endast ordinarie 
• 12 oktober, kl. 10-16, helst fysiskt, men kan bli digitalt, alla inkl. adjungerad 
• 10 nov, kl. 13-16, video, endast ordinarie 
• 14 dec, kl. 9-12, video, endast ordinarie 

13. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir digitalt och äger rum den 3 juni. 
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