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Regionalt cancercentrum sydöst styrgruppsmöte  

2 juni, fysiskt möte på RCC i Linköping  
Närvarande: 

Ulla- Karin Svensson, Srinivas Uppugunduri, Göran Henriks, Fredrik Enlund, Tommy Leijon, 
Pia Landberg, Jessica Eriksson, Charlotte Carlsson, Anna Fyrenius, Lovisa Farnebo, Stefan 
Bragsjö 

 

Inledning av Srinivas som välkomnar till det första fysiska mötet efter styrgruppens första 
möte på Ekoxen för över 2 år sedan. Viktigt att vi får representation från radiologen och 
patologen, där våra tidigare representanter nu slutat. Anna, Lovisa och Ulla-Karin understryker 
det värdet. Den strategiska beslutsnivån har flyttats till kunskapsrådsnivå. Styrgruppens funktion 
här är att ge bra stöd till RCC sydöst, var och en är representant för sin kunskap och sin 
profession. Inget krav att man ska vara verksamhetschef eller ordförande i exp en RAG.  
Kommentar att vi bör få igång samverkan inom patologin i SÖSR för att gemensamt ta oss mot 
bättre ledtider. Påverkan bör ske på centrumchefsnivå 

 

1. Föregående minnesanteckningar  
Genomgång av Srinivas 

 

2. Patientrepresentanter har ordet. 
Ulla-Karin informerade från senaste PNR-mötet: Sissi avgår som ordförande, Ulla-

Karin går in som vice och Jerker P går in som ordförande efter Sissi fram till årsskiftet. 

Kort dragning av cancerrehabilitering, dragning från Bengt Ekwall gällande OPT.  

Lyfter vikten av att processledarna bjuder in PNR till processgruppsmöten. 

 

3. Fokusfrågor –  
Göran inleder med ”our shared purpouse”- se bildspel + sammanställning av grupparbete  

Indelning i tre grupper som fick i uppgift att gå genom systemkarta som togs fram 

2015/2016 och se vad som saknas.  

Se sammanställning över område som saknas och område som behöver bevakas (bild 6 

+ 7). Styrgruppen får kommentera och komplettera via mail.  
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Nästa steg i processen är att vi måste värdera strategiskt viktiga processer mot hur väl 

utvecklad/välfungerande dessa processer är i dag. Vi fortsätter på nästa styrgruppsmöte 

för att landa i vilka områden/punkter prioriterar vi behöver lyfta vid varje 

styrgruppsmöte. 

 

4. Sammanhållna vårdprocesser 
a. Redovisning av kartläggning patologi/radiologi 

Dragning av Pia se bildspel utifrån Ann-Louise Oanders uppdrag med frågorna:  

Finns det utmaningar mellan diagnoserna? 

Finns det utmaningar mellan regionerna? 

Data har tagits fram för RKL och RJL, bra att få fram fakta för en ökad förståelse, 

tanken är att analysera de övriga delprocesserna också. Hur ser det ut i de olika 

delprocesserna? För RÖ har inte data kunnat tas fram, man litar inte på datan. 

Patologen är dock intresserade av att kunna leverera svarstider men bromsas av att man 

har ROS och ska invänta BOS. 

Radiologen önskar tydligt uppdrag: vad ska göras? I vilket syfte? Vad vill vi uppnå? I 

ackrediteringsarbetet ska alla delprocesser beskrivas så det kommer att behöva göras.  

 

5. Ackreditering CCC – nuläge 
Arbetsgrupp skapad, projektledare tillsatt. Studiebesök i Oslo och Valencia. Därefter 
börjar det formella ansökningsförfarandet. 

 

6. Cancerrehabilitering  
a. Stimulansmedel – redovisning och framtida planer 

i. RJL – Se bildspel 

ii. RÖ – Frida Forsberg har kartlagt cancerrehabilitering genom intervju 

med medarbetare på 10 kliniker i RÖ. Därefter processutveckling på 

flertalet kliniker, tex Lungkliniken, ÖNH,  Bröstmottagningen och 

Sarkomcentrum utifrån patientens flöde. När gör vi vad och vem gör 

vad? Fortsatt dialog kring begreppet Cancerrehabilitering och 

Hälsofrämjande.- se bifogad rapport 



3 

 

Regionalt cancercentrum sydöst 

Universitetssjukhuset | 58185 Linköping 
Besök: Brigadgatan 21 | Telefon: 010-103 35 05  
E-post: rccsydost@regionostergotland.se | www.cancercentrum.se/sydost 

iii. RKL – se bildspel  
b. Diskussion – Vad ska vi fokusera på i SÖSR 

Förslag ansökningsperioden ska vara mars/april och att vi skapar projektkonto. 
Utmaningar inom IT och teknik för att kunna digitalisera.  

Målet ska vara att skapa generiska processer så att de lätt kan plockas upp av andra 
verksamheter. I RÖ är utmaningen att varje klinik har sin egen rehabpersonal, en 
gemensam organisation saknas.  

Vi hade dialog om hälsofrämjande alternativt rehabiliterande som är återskapande. 
Vad ska vi inom vården stå för och vad vill vi få samhället att ta – se ”Det 
rehabiliterande samhället” 

 

7. Utvecklingskraft cancer – reflektion och återkoppling 
Bordläggs till nästa möte 

 

8. Screening och cancertestning- uppdatering 
a. OPT 

Charlotte RJL pilot i SÖSR. Digitaliserar processen. Erbjuder männen att genomgå en 
organiserad prostatacancertestning- Plan att gå igång dec 2022 . RJL är just nu i 
processen med att kravställa funktionalitet för digitalisering, detta tillsammans med RCC 
Väst som är samordnare mot IT-leverantör. Avtal ska vara klart och underskrivet innan 
sommaren. En viktig princip i arbetet är att mannen ska uppleva hög grad av delaktighet 
och möjlighet att hantera sin OPT-process så självständigt som möjligt utifrån tydlig 
och begripbar information. Hög energi från samtliga involverade och RJL ligger i fas 
med tidplan.  
Kommentar efter mötet, 2022-06-09: RCC Väst återkopplar en leveransplan som inte 
motsvarar tidigare dialog och prel. tidplan. Detta beror på att resurser hos IT-företaget 
som utvecklar OPT-kallelsesystem tillsammans med RCC Väst har behövt prioritera 
utveckling av generiskt kallelsesystem, nationellt projekt i relation till OPT RJL.  
RJL bedömer ändå kunna genomföra planerad pilot med samma kohort 
dock med en något snävare tidplan, det betyder att ambitionen i RJL är att alla 
män födda 1973 ska erbjudas testning under 2023.  

b. Utrota cervixcancer projektet.  
Linda Joki leder den sjukvårdsregionala gruppen. Det är tänkt att KI 
bygger upp ett lager och regioner kan rekvirera från detta 
centrallager. Det är väldigt många Hur-frågor som behöver lösas. 
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Vem får beställa (alltså vem har delegation till ex inköp), vem ska 
vaccinera, ska betalning ske mot faktura etc. Arbete är i gång på alla 
punkter.  

 

9. Kunskapsråd kir och cancer  
a. Återkoppling från sista möte 

 Bordläggs till nästa möte 

 

10. Övriga frågor- 
a. Uppdragsbeskrivning RAG onkologi 

Bordläggs till nästa möte 

 

11. Sammanfattning och utloggning 
 Mycket uppskattat med fysiskt möte 
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