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Regionalt cancercentrum sydöst Styrgruppsmöte  

27 april 2022, videomöte 13.00 -16.00 
Närvarande: 
Jerker Pernrud, Sissi Hamnström, Ulla-Karin Svensson, Göran Hendriks, Srinivas 
Uppugunduri, Fredrik Enlund, Jessica Eriksson, Charlotte Carlsson, Pia Landberg, Peter 
Söderkvist, Ingrid Erlandsson, Tommy Leijon, Catarina Notelid 

 

1. Föregående minnesanteckningar  

 

2. Patientrepresentanter har ordet. 
Inget nytt utan återkommer i specifika punkter i agendan 
 

3. Fokusfrågor Hur går vi vidare? 
a. SVF och andra resultat – se bildspel 

            Numera produceras många rapporter nationellt förutom våra regionala. Kan vi  

            ändra de rapporter vi själva ansvarar för? Målgrupper är politiker, högre  

            tjänstemän, sjukvårdsmedarbetare. Förslaget är vi delar upp på texten på olika  

            löften i maj och november, data ligger för alla i båda. Hur kan vi vidareutveckla  

            stödet för vilka ledtider vi har. Vilka processmått vill vi mäta? 

            Beslut: Vi tar upp frågan igen på mötet 2/6 med fortsättning i september 

b. Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 

c. Prevention 

d. Genetisk screening 

e. Patientdelaktighet 

 

4. Vårdprogram och remissvar 
Annika Asketun – nu bättre system för att få in remissvar. Se beslut förra mötet. 

Behöver ändå fortsätta arbeta. Vilken roll har styrgruppen, varför ska vi ta upp 

frågorna? Är vår roll att lyfta åsikter som innebär förändringar till kunskapsrådet? 
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Annika ser att det behövs en kanal för att se saker som kommer upp inom flera olika 

vårdprogram.  

Beslut: Annika skriver en processbeskrivning och presenterar vid nästa möte  

 

5. Sammanhållna vårdprocesser  
Se bildspel 

a. Läget i SÖSR 
b. Registrerings workshops 
c. Omstart urologi processer. 

Srinivas fick igår information på RCC samverkan angående den nationella 

genomlysningen. En arbetsgrupp har utsetts se bildspel. Positiv feedback på 

genomlysningen från urologisverige. 

Beslut: Vi skickar över mallen till RAG urologi så att de kan fylla i det som man 

arbetat med. 

 

6. Ackreditering CCC – nuläge 
Stormöte i fredags, ett brainstormingmöte. Tre stycken patientrepresentanter deltog. 

Det diskuterade områden som är intressanta att arbeta vidare med.. Projektledare Erik 

Hilbom börjar 16/5. Besök planerat till Oslo 9/6, som var de första i Skandinavien att 

ackreditera sig för flera år sedan. Sissi undrade hur kommer patienterna att vara 

involverade? Inget är klart ännu så vi kunde inte ge svar om vad som förväntas av 

patientrepresentanterna 

 

7. RCC Styrgrupp – omstart möte i juni 
2 juni fysiskt i Linköping i RCC:s lokaler.  

Förslag att vi gör om den övning vi hade då avseende vad vi ska ha för focusområden. 

Vi behöver få nya adjungerade bl.a. för radiologi och patologi. Andra punkter för mötet 

*Cancerrehabilitering informera angående hur stimulansmedlen ska användas. 

*Processarbete vad ska vi mäta? Hur för vi processerna framåt. *Vilka övergripande 

frågor behöver vi prata om?  

Beslut: punkter för mötet  
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• Cancerrehabilitering informera angående hur stimulansmedlen ska användas. 

• Processarbete vad ska vi mäta? Hur för vi processerna framåt.  

• Vilka övergripande frågor behöver vi prata om?  

• Focusområden för styrgruppen, start i juni fortsättning i september då slutför vi 

frågan  

• Srinivas och Göran diskuterar vidare och återkommer till oss. 

 

8. Utvecklingskraft cancer 11:e maj 2022 
a. Program och värdskap 

           Allt under kontroll. Vi har redan tidigare gjort utsett eftermiddagens   

           moderatorer. Vi upplever det spännande med en helt digital konferens. Den  

           kommer att spelas in och läggas upp i två veckor på RCCs hemsida. Ett manus  

           för eftermiddagens moderatorer är i stort sett klart att skickas ut, 

 

9. Screening och cancertestning 
a. Tarmcancerscreening - se bildspel 

b. OPT – Charlotte – se bildspel  

c. Utrota cervixcancer projektet –se bildspel  

 

     10. Kunskapsråd kir och cancer 
  Beslut: Vi skickar vidare alla remissvar och tar upp de där vi förväntar betydande  

  förändringar. Se punkt 4 vårdprogram 

 

     11. Övriga frågor 
a. Uppdragsbeskrivning RAG onkologi 

RAG onkologi fysiskt möte heldag i måndags i Kalmar. Tommy återkopplar 

mailledes till Srinivas 

Uppdragsbeskrivning för RAG onkologi – Tommy återkommer 

 

     12  .Sammanfattning 
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