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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
7 september 09:00-12:00, videomöte 
Närvarande: 
Fredrik Enlund, Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Srinivas Uppugunduri, Ulla-Karin 
Svensson, Pia Landberg, Ingrid Erlandsson, Jessica Eriksson, Ann-Louise Oander, Stefan 
Bragsjö, Linda Carlén-Hallström, Jerker Pernrud, Peter Söderkvist, Karsten Offenbartl, Annika 
Asketun, Helene Eriksson 

Frånvarande: Tommy Leijon, Katarina Notelid Claus, Per Sandström 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar 
Inga synpunkter på minnesanteckningarna från föregående möte (3 juni 2021). 

2. Patientrepresentanter har ordet 
Patient- och närståenderåd under vecka 35. Förordnande går ut för flertalet medlemmar, 
rekrytering av nya medlemmar pågår. 

3. Sammanhållna vårdprocesser 

a. Hur har vi arbetat med urologiprocesser (Ingrid Erlandsson) 
Ingrid berättar om och visar en presentation kring ”Hur har vi arbetat med 
urologiprocesser?” (se bifogad fil). 

b. Arbete i inklusion i levercancer med flera (Helene Eriksson) 

Helene arbetar som vårdadministratör på kirurgiska kliniken vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. För ett par år sedan kom SVF för lever- och 
gallvägscancer, samt ett register för levercancer. När man skulle migrera data 
efter ett plattformsbyte uppstod vissa frågetecken. Signaler kom från olika håll 
om att siffrorna inte stämde. Ett stort, manuellt arbete har gjorts för att bryta 
ner data på detaljnivå och sedan bygga upp allt igen för ett mer jämförbart 
resultat. Detta är tidskrävande och kräver mycket handpåläggning. Hur skulle 
man framåt kunna göra för att inte behöva ha denna typ av manuella bevakning? 

 
Frågor/ synpunkter:  

• Måste hitta ett sätt att få detta att fungera utan manuell bevakning. Det 
bör åtminstone ligga på fler personer så att det inte blir sårbart 

• KVÅ-koder måste registreras in för att kunna få ut rätt siffror. 
• Man måste kolla upp varför siffrorna inte stämmer, vad beror det på? 

Gå till botten med detaljer. 
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• Kolla på SVF och INCA sammantaget. Om inte ledtiderna fungerar så 
kommer inte kvaliteten heller att fungera. Viktigt att tänka på att SVF 
innefattar också de som väntar på besked, de som kanske inte har 
cancer. 

4. Screening och cancertestning 

a. Tarmcancerscreening 

Tarmcancerscreening rullas ut i hela landet enligt en turordningslista. Nationellt 
samordningskansli med bas i RCC Stockholm Gotland kommer att hantera 
utskick av provmaterial, analys och remittering till hemmaklinik för koloskopier. 
Sydöstra sjukvårdsregionen kommer att kunna starta upp screeningen under 
hösten 2021 (RÖ), våren 2022 (RKL) och hösten 2022 (RJL). 

b. OPT – rapport från pilot 
Uppstartsmöte nyligen; tittat på hur man vill jobba. Finns höga krav på att hela 
processen ska vara digital vilket kräver utvecklingsarbete för att kunna koppla 
ihop labinformationssytem med 1177-plattformen. Detta för att medborgare ska 
kunna få information och sedan lämna blodprov på valfri vårdcentral. Piloten 
förväntas att ge förslag på bra arbetsätt/flöde som sedan kan appliceras i alla tre 
regioner, teknik och att man har samma system i hela SÖRS. Diskussioner kring 
krav, processledarskap och tidsaspekter. 

c. Utrota cervixcancer-projekt 

Strax före sommaren beslutade Samverkansnämnden (SVN) att ställa sig bakom 
projektet att utrota cervixcancer och därmed driva ett aktivt sjukvårdsregionalt 
arbete och planera för ”Catch up”-vaccinationer för kvinnor mellan 22-26 år. 
RCC Sydöst fick i uppdrag att komma igång med detta projekt och har nu 
rekryterat en projektledare. En sjukvårdsregional gruppering som kan börja titta 
på detta har formats.  

5. Genomlysning av nivåstrukturering i SÖSR (Kartsen Offenbartl) 
Karsten har skrivit en rapport avseende nivåstruktureringen av vissa cancersjukdomar 
och dess effekter på övrig sjukvård, från läns- och länsdelssjukhusen i sydöstra 
sjukvårdsregionen till Universitetssjukhuset i Linköping. Karsten visar en presentation 
”Effekter av nivåstrukturering av cancer på länssjukvården” (se bifogad fil). 
 
Frågor/synpunkter: 

• Interaktion i journalsystem upplevs som ett stort problem när patienter t.ex. 
opereras i Linköping, men bor och har andra vårdbesök i t.ex. Kalmar. Om en 
patient går in i en regionsövergripande process, SÖSR borde vara huvudman 
över denna process. 
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• Kan man se att kvaliteten för patienternas slutprodukt har ökat i och med denna 
centralisering? Karstens syn är att det har varit till godo för patienterna och 
resultaten, men det är svårt om inte omöjligt att mäta. 

6. På gång i processarbete/forskning (Fredrik Enlund) 
Fredrik visar en presentation ”NAG Cancergenomik Expertgrupp/uppdatering” (se 
bifogad fil). Målstyrd behandling för att matcha rätt behandling med rätt patient. 
Utveckling av nationella riktlinjer för klinisk implementering av storskalig DNA-
sekvensering. 

7. Patologi i SÖSR 
Pågående diskussioner; hur vi går vidare i detta? Har vi utmaningar inom patologin 
inom alla eller bara vissa diagnoser? Är utmaningen lika stor i alla tre regioner eller är de 
större i någon enskild region?  

Ann-Louise är kontaktperson för detta; för en fortsättning bör vi ha en gemensam bild 
och utgångspunkt. Våra tre regioner registrerar olika, svårt att få fram jämförbar data. På 
SKR använder man QlikView, ett stöd för rapportering och analys av data. Skulle vi 
kunna använda oss av detta? Återkommer när vi fått deras utvärdering av verktyget. Det 
är viktigt att identifiera problemen för att kunna starta förbättringsarbete. Frågan är 
mycket viktig för patienterna.  

Styrgruppen anser att det är ett lovvärt initiativ och står helt bakom upplägget.  

8. Kunskapsråd kir och cancer 

a. Punkter att ta med till nästa möte 

• Mirjam Våtz har arbetat med ett projekt kring task shifting; 
framgångsfaktorer för koloskoperande sköterskor. 

• Nämna uppdragsbeskrivningar för RAG onkologi, hematologi, 
cancerläkemedel och barn. 

• Screeningfrågor; OPT, tarmcancerscreening och utrota cervixcancer-
projektet. 

b. Uppdragsbeskrivning för RAG onkologi, hematologi 

Vad är en arbetsgrupp och vad är en processgrupp? Vi håller på att ta fram 
uppdragsbeskrivningar för fyra regionala arbetsgrupper; onkologi, hematologi, 
cancerläkemedel och barncancer. Ett förslag till uppdragsbeskrivning för RAG 
onkologi har tagits fram (se bifogad fil). Förslaget tas till RAG onkologi för 
kompletteringar. Övriga grupper kan också titta på denna och se om de kan 
använda sig av samma. Detta för att kunna hålla en tydligare struktur. 
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9. Övriga frågor 

a. Konsekvensbeskrivning vårens VP (Annika Asketun) 

När vårdprogram har varit ute på remiss och remissvar har inkommit skickas ett 
gemensamt svar från regionledningen i SÖSR. Därefter tas vissa vårdprogram 
upp i RPO cancer. Det kan handla om vårdprogram med stor påverkan i SÖSR, 
med betydelse för t.ex. samverkan, diagnostik, jämlik vård. RPO cancer beslutar 
i vilket forum eller arbetsgrupp som frågan ska lyftas eller arbetas vidare med. 
Detta kommer att ske fyra gånger per år. 

Konsekvensbeskrivning för lunga, äggstock och mantelcell skickades ut 
tillsammans med agendan (se bifogade filer). 

b. Mammografiregister 

Det finns ett fungerande mammografiregister på INCA. Det är tänkt att 
information från mammografisystem ska tankas över till detta register. Vissa 
regioner har varit pilot och nu ska systemen implementeras i hela landet. Frågan 
har tagits upp med RAG radiologi och vi har format en mindre grupp i SÖSR 
för att kunna ta en diskussion med Sectra om abonnemangskostnader etc.  

10. Utloggning 
Nästa styrgruppsmöte blir äger rum den 12 oktober. 
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