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Minnesanteckningar Styrgruppsmöte RCC Sydöst, 
Agenda 10 nov, videomöte 13-16 
Närvarande: 
Charlotte Carlsson, Göran Henriks, Srinivas Uppugunduri, Ulla-Karin Svensson,  Ingrid 
Erlandsson, Ann-Louise Oander, Tommy Leijon, Martina Kent 
Anna Fyrenius,  Pia Landberg , Monica Arvidsson ,Jerker Pernrud, Fredrik Enlund, Per  
Sandström, Peter Söderkvist, Linda Joki 

Frånvarande:  Katarina Notelid ,Stefan Bragsjö, Jessica Eriksson  

 

Inloggning och föregående minnesanteckningar:  

            Pia framför synpunkter på punkt 4, Omformulering löften. Förslag om att en grupp bör    
            tillsättas för att arbeta med detta, men alla i RCC Styrgrupp bör ha insikt. Hur löser man   
            detta? I övrigt inga synpunkter på föregående protokoll. 
 

1. Patientrepresentanter har ordet. 
Första fysiska mötet på länge anordnas 9 december i Linköping. Inför kommande 

möten finns planer på att bjuda in någon av Processamordnarna. Rekrytering pågår av 

nya medlemmar till PNR, främst personer från Jönköping och Kalmar. Några av de som 

skulle avgått vid årsskiftet har lovat stanna kvar några månader för att lotsa in de nya 

medlemmarna. Man önskar sätta ut en platsannons angående nyrekrytering i RCC 

nyhetsbrev  och Hälsotidningen i Jönköping. Frågan ställdes om det finns någon 

motsvarande tidning i Kalmar? Fredrik Enlund kontrollerar detta och återkopplar till 

Jerker. 

Ulla-Karin rapporterade från ett möte hon deltagit i att man i Sydöstra regionen har 

väldigt dåliga siffor vad gäller väntetider för bröstrekonstruktion. Göran ber Ulla-Karin 

återkomma till Pia och Srinivas med var man kan återfinna denna statistik.  

            Srinivas informerade om att det gjorts en internrevision om hur man har hanterat SVF i   

            Östergötland, där revisorerna nu har återkommit med en bra rapport. Frågan har ställts  

            hur regionstyrelsen har fullföljt sitt uppdrag? Det har redan varit ett förmöte där Pia,  

            Marie Lagerfelt och Srinivas deltagit tillsammans med vårddirektörena och Stefan  

            Franzén (Medicinsk direktör, RÖ). Förslag på handlingsplan har inkommit- Stefan  

            Franzén ska återkomma om fortsättningen av detta. 
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2. VP 2022 
a. Handlingsplan RPO Cancer 2022                                

Ska presenteras för Kunskapsrådet. Det finns redan en bra mall för detta  

( se bilaga 1 ) 

Verksamhetsplanen: Srinivas visar VO 2022 .Vill ha synpunkter gällande 

Kvalitetssäkring och Utveckla procesledarskap. Ett förslag som framfördes var 

att någon från RCC Styrgrupp skulle kunna delta i de kommande 

processledarmötena, omvänt skulle processledarna bli inbjudna att delta i 

styrgruppsmötena.  

 

3. Sammanhållna vårdprocesser-  
a. Summering från förra mötet 

Charlotte visar pp om fortsatt fokus på inklusionsmålet 70% SVF ( se bilaga 2 ).  

b. Fortsatt arbete – Göran inleder 

Göran visar pp om en patientresa från ortopeden - patient i relation till hela vårt 

system (se bilaga 3). Diskussion i gruppen kring Nationella kunskapsstyrningen. 

Hur ska man tex få till vårdövergången mellan de olika enheterna, tex från barn- 

till vuxenhabilitering. Hur ska vi skapa förutsättning för att få till samspel mellan 

olika serviceplatser? RCC måste ses som en stödorganisation för coacher 

/processledare inom SVF under kommande året. 

c. Diskussion om processarbete 

    Grupparbeten ( se bilaga 4 ). 

     Srinivas påminner ännu en gång att det är angeläget att någon från RCC     

             Styrgrupp deltar i det digitala Processledarmötet 24 november.  

  

4. Patologi och radiologi i SÖSR  
a. Summering från tidigare möte 

Srinivas visar pp angående ledtider för olika diagnoser (se bilaga 5). 

Diskussion i gruppen kring rapportering av ledtiderna från de olika regionerna. 

Östergötland har ej kunnat leverera av olika orsaker. Srinivas och Ann-Louise 

rapporterade från ett möte med diagnostikcentrum i Östergötland. Man hade 
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olika synpunkter hur man skulle mäta ledtider, och mötet avslutades med att 

gruppen vill avvakta tydligare projektdirektiv från RÖ kring vad som behöver 

prioriteras. 

Finns andra patologenheter som inte kan leverera, eller är  RÖ ensamma att inte 

kunna leverera data? Denna fråga måste lyftas i Kunskapsrådet.  Ann-Louise 

menar att alla tre regionerna behöver hjälp för att få till en mätning utan för 

mycket handpåläggning.  

Beslut: Detta ska tas upp som en punkt på Kunskapsrådets möte nästa vecka  

b. Start kartläggning radiologi 

Samma problematik som för patologi ledtider. Bordläggs så länge.  

c. Hur går vi vidare? 

    Punkten om svårigheter att ta fram benchmarking data för patologi och 
    radiologi lyfts till KR cancer och kirurgi. Srinivas har en dialog med Fredrik om   
             kontakt med RPO medicinsk diagnostik om fortsättning. 
 

5. Utvecklingskraft cancer, 11:e maj 2022 
Srinivas visade pp (se bilaga 6). 

Srinivas uppmanar alla att redan nu boka in 11 maj 2022. Mötet kommer att vara helt 

digitalt denna gång. Titta på den preliminära agendan som finns i bilagan. De som har 

idéer på ämnen som kan tas upp kan maila Srinivas. Senast under december kommer en 

”Save the date” att skickas ut. Eftersom mötet är helt digitalt kan man hoppas på att ett 

större antal som kan delta denna gång. 

 

6. Screening och cancertestning 
a. Tarmcancerscreening –  dragning från RÖ 

Srinivas visar pp från Rikard Svernlöv ( se bilaga 6 ). 

Jerker ställde en fråga om vad som händer med de patienter som är 72 år just 

nu. Kommer de att kallas inom en 5-årsperiod? Srinivas ska försöka undersöka 

vad som ligger till grund för vilken ordning man valt att kalla de olika 

åldersgrupperna.  
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b. OPT – Rapport från pilot.  

Ett erbjudande om testning ska påbörjas 2022. Projektledaren är utsedd och 

projektgruppen håller på formas. RCC är en del av detta projekt som en 

koordinerande instans ( se bilaga 2 ). 
c. Utrota cervixcancer projektet – Linda Joki 

Linda presenterar sig själv och sitt uppdrag gällande projektet ”Utrota 

cervixcancer”. Bildspel över projektet visas ( se bilaga 7 ). 

Det finns en kostnadskalkyl över själva vaccinkostnaderna, men Göran påpekar 

att det vore en önskvärt med en kalkyl över andra kostnader, för att kunna 

lämna dessa vidare till Regionerna. Frågan ställs om man även tänker vaccinera 

männen? Pga rådande brist på vaccin så har man valt att börja med kvinnorna. 

Dock har man påbörjat en vaccinering av pojkar i tidig skolålder.  

 
7. Rökfritt Sverige – info   

Bordläggs 

 

8. Utmaningar i Palliativa processen i SÖSR – Martina Kent  
Martina visar pp (se bilaga 8 ). 

Via länken här nedan till Svenska Palliativregistrets hemsida kan man välja vad man vill 

titta på, tex täckningsgrad eller spindeldiagram Hemsidan är: 

https://palliativregistret.se/ och man går till: Utdataportalen- Dödsfallsenkäten. 

 

9. Kunskapsråd kir och cancer - 
a. Punkter att ta med till nästa möte 

Bordläggs 

b. Uppdragsbeskrivning för RAG onkologi, hematologi, barn och 
cancerläkemedel 

Tommy Leijon får i uppdrag att ta med utkast till uppdragsbeskrivningen till 

RAG onkologi och diskussion och synpunkter ( se bilaga 9 ). 
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10. Övriga frågor-  
Karstens rapport om Nivåstrukturering har skickats till alla i styrgruppen och godkändes 

på mötet. 

Beslut: Ska redovisas på Kunskapsrådet för cancer och kirurgi 

a. Mammografiregister  

Bordläggs 

b. Strålterapiregister  

Bordläggs 

11. Sammanfattning och utloggning  
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