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Regionalt cancercentrum sydöst    

Universitetssjukhuset | 581 85 Linköping    
Besök: Brigadgatan 21 | Telefon: 013-103 35 05  
E-post: rccsydost@regionostergotland.se | www.cancercentrum.se/sydost 

Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
3 juni 13:00-16:00, videomöte 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Srinivas Uppugunduri, Ulla-Karin Svensson, Tommy 
Leijon, Pia Landberg, Ingrid Erlandsson, Jessica Eriksson, Lovisa Farnebo, Katarina Notelid 
Claus, Per Sandström, Ann-Louise Oander, Stefan Bragsjö, Linda Carlén-Hallström 

Frånvarande: Fredrik Enlund, Jerker Pernrud, Peter Söderkvist, Björn Forsberg 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (27 april 2021). 

2. Patientrepresentanter har ordet 
• Patient- och närståenderåd möte den 22 april, nästa i september. Mötena är 

fortsatt digitala. Det blir dessvärre inte möjlighet till samma typ av dialog som 
när man ses fysiskt, utan mer informationsmöten. 

• Ulla-Karin är med i arbetet med min vårdplan bröstcancer i Region 
Östergötland. Det har börjat i liten skala under denna vecka (kirurgdelen, 
onkologen påbörjas efter sommaren). Man har också undersökt möjligheten till 
en kortare och mer utskriftsvänlig version av min vårdplan, men beslut 
nationellt om att man inte vill ha regionala varianter. 

• Cancerföreningarnas möten har under året varit digitala, om man alls haft 
möten. Lite träningsaktiviteter och föreläsningar har förekommit. 

3. Covid-19, inverkan på cancervård (Johan Ahlgren RCC Mellan) 
Johan visar en presentation ”Coronapandemins påverkan på cancervården 2021-06-03” 
(se bifogad fil). Data är hämtad från Cancerregistret, nationella kvalitetsregister och 
SVF-databasen. 

Rapporterna finns publicerade på cancercentrum.se. 

4. Sammanhållna vårdprocesser 

a. Senaste rapport om inklusion och ledtider (Processamordnare) 

Charlotte visar en presentation om SVF RCC Sydöst och hur sydöstra 
sjukvårdsregionen lever upp till våra ledtidsmål (se bifogad fil).  

Dessa rapporter är viktiga att visa, belysa och sprida vidare i olika sammanhang. 
Reflektion kring vad som behöver göras i de vårdförlopp som inte når målet om 
70 % och vem som ska göra det. 

https://cancercentrum.se/samverkan/covid-19/uppskjuten-cancervard/
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b. Medskick från processledare 

Gemensamma utmaningar; MDK, cancerrehabilitering, registereringsfrågor, 
patologi. Se bifogad presentation. 

5. Organiserad prostatacancertestning (OPT) – rapport från pilot 
Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

6. Kunskapsråd kir och cancer 

a. Punkter att ta med till nästa möte 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

b. Uppdragsbeskrivning för RAG onkologi, hematologi (breakout rooms) 

Vilket stöd kan man förvänta sig av RPO cancer? Vad har de olika RAG för 
uppdrag, vad ska man göra och varför ska man träffas? Respektive RAG tar 
minnesanteckningar som läggs upp på sydöstra sjukvårdsregionens hemsida. 
Annika Asketun har haft kontakt med övriga kunskapsstyrningsorganisationen 
angående uppdragsbeskrivning för RAG. Hon presenterar hur RPO Medicinsk 
diagnostik har organiserat sitt arbete med åtta RAG:ar.  

Beslut: 

• RPO Cancer tar fram ett förslag till generell uppdragsbeskrivning för alla 
4 RAG (onkologi, hematologi, barncancer och cancerläkemedel) som 
finns under RPO Cancer. Göran Henriks förankrar detta med 
nyckelpersoner inom kunskapsstyrningsorganisation. Framtagna 
riktlinjer och rutiner tas fram och återkopplas till styrgruppen. 

• Gruppernas arbete synliggörs genom att minnesanteckningar från möten 
som publiceras på sydöstra sjukvårdsregionens hemsida. 

• Fortsättningsvis har vi en stående punkt om ömsesidig information om 
RAG onkologi och vid behov även övriga RAG 

• Alla RAG bereds möjlighet att ca 1/termin eller år. Uppdatera RCC 
Sydösts styrgrupp om aktuella frågor. 

 

7. Tarmcancerscreening 

a. Task-shifting – sammanställning av intervjuer (Mirjam Våtz) 

Mirjam visar en presentation om skoperande sjuksköterskor (se bifogad fil). Det 
är en sammanställning av intervjuer kring vad jobbet innebär och hur man kan 
göra det attraktivt. Kunskapsrådet behövde underlag med framgångsfaktor för 
task-shifting. Man ska nu rapportera tillbaka till Kunskapsrådet, samt regionala 
gruppen för tarmcancerscreening. 
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b. Mammografiregister 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

8. Patologi i SÖSR – Utmaningar och handlingsplan (Anna Bodén) 
Anna visar en presentation ”Patologi i SÖSR – utmaningar och handlingsplan” (se 
bifogad fil). Gruppdialoger: 

• Grupp 1: 
o Viktigt med bra SVF-statisk för att kunna identifiera flaskhalsar. 
o Skillnader mellan RÖ, RJL och RKL kring systemstöd och kopplingar 

till SVF-proverna.  
o I RKL och RJL tydlig spårbarhet som gör att SVF kan prioriteras. Inte 

samma spårbarhet i RÖ. 
o I RÖ märks remisser med "akut" och "SVF", men kan inte prioriteras? 
o Viktigt med en fungerande process i alla delar för att inte förlora i 

nivåstruktureringen. 
o Ett gemensamt patologisystem inom SÖSR efterfrågas, med liknande 

koppling som mellan ROS och Cosmic. 
o I RÖ är inte patologiproverna kopplade till SVF-/diagnoskoderna vilket 

för det svårt att få fram ledtider. 
• Grupp 2: 

o Ledtider är en viktig fråga. 
o Revisionsbyråerna har kommit fram till visa processer som inte fungerar.  
o Möte i höst där man genomlysa ledtider. Hur ligger det till i respektive 

region? Hur ser det ut i variationerna? Konkreta detaljer behövs. 
o Förslag: Bröst-prostatacancer och kolorectal-huvudhalscancer. 

9. Övriga frågor 

a. Kunskapsspridning och remissrutiner RPO Cancer (Annika Asketun) 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

b. Mammografiregister 

Punkten ajourneras till nästa styrgruppsmöte. 

10. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir digitalt och äger rum den 12 september. 
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