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Regionalt cancercentrum sydöst    
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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte 
12 oktober 10:00-15:00, videomöte 
Närvarande: 
Fredrik Enlund, Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Srinivas Uppugunduri, Ulla-Karin 
Svensson,  Ingrid Erlandsson, Jessica Eriksson, Ann-Louise Oander, Stefan Bragsjö,  
Jerker Pernrud , Peter Söderkvist, Tommy Leijon, Katarina Notelid, Lovisa Farnebo,  
Anna Fyrenius, Britt-Marie Holmqvist, Monica Arvidsson 

Frånvarande: Per Sandström, Pia Landberg, Anna Bodén, Björn Forsberg 

1. Inloggning: Föregående minnesanteckningar och övriga frågor 
 Inga synpunkter på förra anteckningarna. 

 Övriga frågor: 
 Ulla-Karin och Jessica informerade om att Nationell Min vårdplan cancer – 
 utskriftsversion – generella texter är ute på remissrunda. Veronica på RCC håller ihop 
 detta arbete. Bra om PNR och införandestödjare samlas för att lämna ett gemensamt 
 svar. Jessica kontaktar Veronica som får kalla samman arbetsgruppen. Deadline för 
 yttrande är 19 november. 

 Srinivas informerade om frågor som inkommit en rapport från Socialstyrelsen gällande 
 ”Analys av utvecklingen vid Regionala cancercentrum) . Se bilaga 1  

2. Patologi kartläggning i SÖSR  

a. Redovisning av ledtider  

  Vi har för avsikt att gå genom hela vårdförloppet, med start patologi vilket Ann-
  Louise  har fått i uppdrag att hålla i. Kartläggning har redan påbörjats.  
  Se bilaga 2 
  Ann-Louise har fått relevant data för SVF från Jönköping och Kalmar. RÖ  
  saknar  möjlighet att fånga SVF-markering och kan därmed inte få fram relevant 
  data. Ann-Louise har haft kontakt med chefen för Diagnostikcentrum (RÖ)  
  i detta ärende.  

  Frågor som togs upp i  gruppen var bla ”Vad har vi för utmaningar mellan olika 
  diagnoser” , ”Har någon region större utmaning?”  
  Srinivas visade dokument ”Redovisning för standardiserade vårdförlopp  
  Regionalt cancercentrum Sydöst2021”.  Se bilaga 3  
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b. Grupparbete -  hur går vi vidare, handlingsplan 

  Redovisning av grupparbeten. Se bilaga 4  

  För att kunna gå vidare föreslogs att Srinivas i samråd med Fredrik Enlund har 
  en dialog med RPO medicinsk diagnostik som i sin tur kan ge ett uppdrag till 
  RAG patologi för att till ex ta fram jämförbar data för specifikt  de diagnoser  
  som har sämst ledtid.  

  På mötet kom man fram till att varje enhet borde ge feedback till ”steget före ” 
  för att  på så sätt kunna stödja det fortsatta arbetet. Rätt data måste matas in för 
  att man i ”steget efter” ska kunna ta fram relevanta data. 

3. Barncancer 

a. På gång inom barncancer 

  Britt Marie Holmqvist, processledare barnonkologi om  vad som hänt inom  
  barncancerprocessen det gångna året.  
  Hon pratade bla hur man gått vidare med uppföljningsenheten vuxna efter  
  barncancer (UFM), som startades som ett pilotprojekt mars 2021. Nationella  
  grupper för barncancer pågår också. Se bilaga 5 
  Tommy informerade att UFM from nu organisatoriskt ligger under onkologen 
  US.  
  Christina Johansson som varit projektledare kliver i och med detta av sitt  
  uppdrag. 
  För att förstärka arbetet ytterligare har en ny barnonkologläkare Charlotte  
  Engvall anställts.   

  Barncancer har fått extrapengar under tre år av SKR. Varje region som bedriver 
  barnonkologi får ta del av pengarna. Srinivas flikade in att man ser optimistiskt 
  på fortsatt pengasatsning inom detta område. 

 

4. Omformulering Löften 
 Patientlöften har funnits med sedan starten SVF 2015.Srinivas visade bildspel. 
 Se bilaga 6 
 
 Löfte 1: 
 Här finns fyra olika förslag att ta ställning till. 
 Ulla-Karin framförde kommentar till detta löfte att behålla nuvarande löfte men ändra 
 till ”alla patienter med cancer”. Viktigt att ha i åtanke vem vi vänder oss till.  Lovisa 
 framförde att hon såg problem med ordet ”löfte”, det betyder att det är något som 
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 måste hållas vilket vi inte kan med säkerhet. Förslaget är att ersätta löfte med 
 målet/målsättning? 
 
 Löfte 2 : 
 Lovisa tycker att man borde behålla ordet ”best practice”, vilket även Fredrik höll med 
 om. 
 Det föreslagna ”behandling enligt bästa tillgängliga kunskap” är svårt att förstå 
 innebörden av, vilket även Anna höll med om. 
 Slutsats: Mötet enades om att man känner sig tillfreds med nuvarande formulering 
 
 Löfte 3 : 
 Mötet enades om att välja Sydöstra formulering ”Alla patienter med cancer ska vara 
 delaktiga och välinformerade genom hela vårdkedjan.”  
 Anna påpekade att innebörden i det andra förslaget som innehöll orden  ”vad patient 
 ska känna/uppleva” är svåra att förstå vad de egentligen innebär, varför sydöstra förslag 
 upplevdes som bättre formulerat. 
 Slutsats: Inga beslut fattades om omformulering av löften. Frågan får mogna och 
 kommer att tas upp på kommande möten. Vi är överens om att vi måste omformulera 
 alla 3 löften innan vi ber SVN att revidera våra patientlöften.  

5. Patientrepresentanter har ordet. 
 Ulla-Karin efterfrågar om det är möjligt att få hjälp av RCC i jakten på nya medlemmar 
 till PNR? Hon framförde även positiva feedback hon hört från drabbad patient gällande 
 fantastisk personal på onkologen. Hon har hört liknade kommentarer vid flertal tillfällen 
 tidigare också.   
 Ulla-Karin kommer att kika närmare på de generella texterna i Min Vårdplan , som 
 ligger ute på remissrunda. 
 Jerker meddelade att det kommer bli förändring bland PNR´s medlemmar vid årsskiftet, 
 då 8-10 medlemmar slutar av olika anledningar. PNR kommer att ha ett arbetsmöte ve 
 42. En fråga som kommer att tas upp där är frågan vilka de prioriterade målen för 2021-
 2022 är. Rekrytering av nya medlemmar har påbörjats. Man kommer att ta hjälp av 
 patientföreningar för att hitta lämpliga kandidater. Dock ser man en svårighet att 
 rekrytera yngre personer, då många av dessa jobbar deltid och har svårt att få ett 
 godkännande från Försäkringskassan att få delta i PNR-möten. 

 Tommy gjorde ett inlägg och sa att han upplever väldigt få klagomål från patienter 
 procentuellt sett. 

6. Redovisning av ATP arbete – Srinivas 
 Srinivas redovisade sitt arbete från ATP-kursen. På samma kurs deltog även Charlotte 
 och Stefan. Alla möten har varit digitala pga rådande pandemin. 
 Srinivas projekt handlar om Utveckling o standardisering MDK. Se bilaga 7  
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 Anna påpekade att hon sitter med i MDK varje vecka, och upplever stora tekniska 
 bekymmer vid dessa MDK, något som även Lovisa håller med om. Lunga och 
 huvud/halscancer  skulle önska en teknisk support vid MDK. Förslag på att ha en 
 bokningskalender kanske ? 
 Finns dock problem med detta då det inte finns någon person som är ansvarig för dessa 
 digitala MDK- rum. Det har även visat sig att andra instanser börjat använda dessa rum. 
 Tommy håller också med om teknikstrul. Ställer frågan om allt verkligen dras i MDK?  
 Det kanske måste bättre definieras om vad som ska tas upp på MDK. Charlotte undrar 
 vad kostnaden för en MDK är, många resurser som engageras och dyra kostnader – 
 men vad är dyrt i sammanhanget?   
 Slutsats: Anna tar kontakt med Mirjam Våtz för hjälp med teknikstrul. Alla som har 
 idéer kring att förbättra MDK uppmanas ta kontakt med Srinivas och Mirjam. 

7. Vägen framåt uppdatering, VP 2022 
 Arbete med både uppdatering av Vägen Framåt och framtagning av VP 2022 pågår. 
 Material kommer att skickas ut till alla RCC-styrgrupp inom kort av Srinivas. Återkoppla 
 om ni anser att något behöver kompletteras/ändras.  

8.  Sammanhållna vårdprocesser   
 Generella utmaningar – medskick från processledarna (data kompetens 
 helhetsperspektiv- utmaning att kunna se ur patiens vårdförlopp, kunna se utanför egna 
 regionen.) 

 Gruppdialoger 

a. Reflektion från hearing sept 7 
  Stor uppslutning på mötet Sammanhållna vårdprocesser 7 sept med Hans  
  Hägglund och Helena Brändström. Se bilaga 8 

b. Grupparbete - Förbättra inklusion i SÖSR 

  Se bilaga 9 

  Diskussionspunkter : 

• Var ligger de största problemen? Punktinsatser där.  
• Alt. Rikta in på diagnoser som ligger långt ifrån måluppfyllelsen till 70%-

målet? 
• Kan man titta på de diagnoser som är bra istället. Vad gör de som är så bra? 

Ta lärdom av varandra 
• Arbeta tillsammans med vårdadministratörer, processledare och läkare. 
• Vilka diagnoser ska vi börja med? De som är små kanske?    

        Se bilaga 70%- gränsen för olika diagnoser. Se bilaga 10 
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c. Grupparbete – Förbättra ledtider för medicinsk angelägna processer 
Se bilaga 11 
 

d. Grupparbete- fokusprocesser och processarbete framåt 
Se bilaga 12 
 
Diskussionspunkter: 
• Vi har tidigare fokuserat på 5 processer: Lunga, hud, gyn, prostata, 

bröstcancer. Ska vi hålla kvar dessa? 
• Säkerställa siffror i varje diagnos först? 
• Viktigt att ha kvar Lunga som fortsatt prio mål. 
• Möjlighet till att få SVF-data uppdatering oftare för att få bättre koll? 
Respektive processamordnare kanske kan hjälpa till? RÖ kan kontakt tas med 
Pia Landberg, Ann-Louise Oander som stöttar, i RKL Jessica Eriksson och i 
RJL Charlotte Carlsson.  
• Kan patienter registrera själv i SVF? Oklart hur skulle detta fungera rent  

  praktiskt? 
   

e. Sammanfattning av grupparbete  
Slutsatser:  
• Alla överens om att vi måste ha en dialog med alla processledare och får 

samsyn i hur vi ska nå inklusionsmål. 
• Vi föreslår att vi ska genomföra workshops med alla diagnoser med fokus på 

registreringsfrågor i likhet med Gyn processen. Vi måste börja titta på 
detaljfrågor, gäller alla diagnoser. 

• Fortsatt arbete med framtagning och kvalitetssäkring av patologiledtider. 
Samarbete med RAG patologi via RPO MD för att komma vidare i frågan.  

• Påbörja liknande kartläggning med radiologi 
• Komplettera våra 5 fokusprocesser med blåscancer som har stora 

utmaningar i hela SÖSR.  

9. Utloggning 
 Nästa möte är 10 november. 

 Fråga från Srinivas till alla: Finns det någon i RCC styrgrupp som kan tänka sig  
 att delta i nästa Processledarmötet som är den 24 november ? Inbjudan att   
 delta på mötet skickas ut inom kort.  

 Göran sammanfattade dagens möte som bra ur lärosynpunkt.  
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