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Minnesanteckningar/rapport PNR Syd 2022-12-07 
Ansvarig för anteckningarna: Elisabeth Lewander 

Datum för möte: 2022-12-07 

Deltagare och gästföreläsare: Björn Ohlsson, Leif Andersson, Christina Landegren, Leif 
Eskelid, Johanna Norrman, Anette Johansson Sund, Kaj Fransson, Didrik von Porat, Carina 
Olsson, Anders Eidegård, Kicki Fohlin, Birger Pålsson, Heléne Öberg, Maria Rejmyr Davis 
och Elisabeth Lewander. 

Föregående minnesanteckningar: Inga synpunkter har kommit in. Lämnas till 
handlingarna. 

Inbjudna gäster, rapport: (förmiddagen) 

Björn Ohlsson (läkare med specialisering tarmkirurgi, avhandling om levermetastaser 
från tjock- och ändtarmscancer): 

Uppdraget, patientprocessarbete, SVF och samordning: 

Björn har arbetat heltid inom RCC sedan 2016 först som medicinsk rådgivare numera 
som medicinsk chef. En dag i veckan fortsatt kliniskt arbete i Blekinge. 

Ändtarmscancer, möjlig att ta bort? 
Risken för lokalrecidiv i slutet på 1900-talet var 30–40%. 

 
Från gårdagens palpation och operation till dagens MR, strålbehandling, operation och 
cytostatika. Innan operation är det viktigt att veta hur utbredd tumören är utanför 
tarmen. Idag kan vi med strålbehandling och cytostatika krympa tumörer som annars 
vore omöjliga att operera, och ibland försvinner tumörerna helt vid förbehandlingen. 
Idag är frekvensen av lokalrecidiv efter rektalcancerbehandling 3 % i Sverige. 
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2000-talets multidisciplinära cancervård ger bättre resultat men komplexiteten har ökat. 
Idag sker arbetet i processer inte i stuprör. Nationella kunskapsstöd blir alltmer aktuellt. 
Kontaktsjuksköterskor och cancerrehabilitering samt strukturer för forskningsstöd och 
patientsamverkan behöver dock öka. 

RCC:s historia började med en statlig utredning som tillsattes 2007 och ledde till ”En 
nationell cancerstrategi för framtiden” SOU 2009:11. De övergripande målen: minska 
risken för insjuknande, förbättra omhändertagandet, förlänga överlevnadstiden, 
förbättra livskvaliteten samt minska regionala och befolkningsmässiga skillnader. 

RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionen arbete och effektivisera 
vårdprocesserna inom cancervården. De 10 kriterierna för RCC:s arbete kom 2011. Att 
arbeta förebyggande. Hälsosamma levnadsvanor, hälsosamtal, med många ansvariga. 
RCC saknar idag uppdraget att kommunicera direkt gentemot befolkningen. Kanske kan 
det ske via FHM? Eller Socialstyrelsen? Någon form av nationell och rikstäckande 
kampanj? Vi minns den stora kampanjen ”6–8 skivor bröd om dagen”. 

”En välfungerande patientprocess (patientens väg från symtom till dess att sjuk-
vårdens resurser inte längre behövs) är RCC Syds viktigaste uppdrag och en av 
cancervårdens största utmaningar” Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019–2022 

Kunskapsstyrning, den för dagen bästa kunskapen ska komma patienten till del i varje del 
av patientprocessen och följas upp.  

De nationella vårdprogrammen ska uppdateras årligen. Inom RCC Syd har vi idag 28 
diagnosspecifika och 9 diagnosövergripande processer som leds av regionala 
patientprocessledare (RPPL). RCC:s organisation för patientprocessarbete är en lyckad 
och väl vald modell. De lokala processteamen med läkare, kontaksjuksköterska och 
koordinator är A och O. Regionalt patientprocessarbete bygger nätverk, ”Så här gör vi. 
Hur gör ni?”. 

SVF – vad händer sedan? Tankar finns över vägen framåt. 
SVF var en från början dansk import. Danmark hade vid den tiden (2006) lägre 
överlevnad än de andra nordiska länderna. En klok sundhetsminister, som läste en 
tidningsartikel om cancersjuka Lea och hennes långa väntan på behandling, satte fart på 
processen. 
SVF utgår från patientens perspektiv. Med målet att uppnå en jämställd vårdsituation   
samma i hela landet. 

Primärvårdens nyckelroll i processen har blivit allt viktigare. Vid misstanke om cancer är 
det PV:s roll att utföra primärutredning. Misstanke kontra välgrundad misstanke skiljer 
sig åt. Filterfunktionen är extra viktig när undersökning krävs inom slutenvård för att 
överhuvudtaget kunna bedöma risken för cancer. 

PREM är en viktig del i patientens upplevelse av SVF. 



3 

 

Regionalt cancercentrum syd    

Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund 
Besök: Scheelevägen 2  
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd 

Inklusionsmålet - Minst 70% av alla cancersjukdomar ska utredas inom SVF. En del 
patienter hamnar direkt i processen på grund av fynd vid akuta operationer eller att de 
är under till exempel PSA-uppföljning.  

Minst 80% ska starta sin behandling inom ledtiden. All SVF-data finns på RCC Syds 
webbsida. 

Birger Pålsson (docent, överläkare, adj. universitetslektor, ordförande i Nationella 
arbetsgruppen för kolorektalscreening, med mera): 

Screening för kolorektal cancer: 

Screening är att utgå från de som ännu inte är patienter. 

Alla 21 regioner är nu i gång. 

Från godartade/normala polyper till malign cancertumör. Utvecklingen tar cirka 10 år. 
Cellmissbildningar är ett förstadium. Vid 60 års ålder har 25% av befolkningen polyper. 
Ökar på grund av att vi blir både fler och äldre. Flest män drabbas. Ökat antal individer 
till cirka 6700 årligen. Vanligaste insjuknandeålder är 72 år för män 74 år för kvinnor. 
Idag den tredje vanligaste cancerformen. Ofta med diffusa symtom. Behandling idag: 
operation, cytostatika och antikroppar samt strålning vid ändtarmscancer. Överlevnad 
totalt 65% efter 5 år. 

Ju tidigare upptäckt ju större överlevnad. 

Stadium IV cirka 15% överlevnad efter 5 år. En del botade, en del som lever med cancer. 
Förr dog i princip samtliga av dessa cancerpatienter av sin tjock- och ändtarmscancer. 

Screeningen utgår från ett folkhälsoperspektiv utifrån en population utan symtom/ 
ärftlighet/tidigare cancer. En slags sållning. Samhället avgör vilka grupper som testas. En 
individ kan inte själv beställa en screeningprovtagning. 

Socialstyrelsen bestämde 2014 att ”Hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för 
tjock- och ändtarmscancer med test av blod i avföringen till män och kvinnor i åldern 60–
74 år”. Ett billigt sätt att förebygga allvarlig sjukdom. 

Opportunistisk och populationsbaserad screening äger rum i stora delar av Europa. I 
Sverige genomförs en organiserad populationsbaserad screening som är nationellt 
samordnad. Det ger mycket valuta för pengarna eftersom det leder till minskad 
dödlighet vid tidig upptäckt och minskat insjuknande genom direkt polypborttagande. 

Alla polyper och tarmcancer blöder. Mikroskopiskt blod är det som söks. Gränsvärden för 
kvinnor 40 µg/g och män 80 µg/g. Kvinnors tarmcancer är en lite tystare cancer (blöder 
mindre, cancern sitter högre upp i tarmen). 

FIT =fekalt immunokemiskt test för f-Hb. 
Positivt FIT = erbjudande om koloskopi 
1,66 miljoner ur befolkningen kommer att nås av erbjudandet när det är fullt utbyggt. 
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KI i Solna genomför alla tester för bästa möjliga kvalitet. 

GSK = gemensamt samordningskansli 

GAS = gemensamt administrativt stöd 

Inbjudan med prov-kit = 2,5–3% blir positiva  

Ej lämnat prov = skickas ut en påminnelse efter 8 veckor 

Negativt prov = skickas svarsbrev 

Felaktigt genomfört prov = leder till omprov 

Positivt prov = remiss för koloskopi, personen uppmanas ringa nummer som anges i 
svarsbrevet, om personen ej ringer, blir hen uppringd. 

Cirka 10% avstår koloskopi. 

Det finns ett nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancerscreening sedan 
september 2022. 

Under april 2019-oktober 2022 var deltagande 69% och positivt FIT: 3,5% 

 
• http://www.1177.se/sthlm-tarmcancerscreening 

• www.cancercentrum.se 

• www.cancerfonden.se 

 

Maria Rejmyr Davis: 

Sammanfattning av RCC:s verksamhet och arbete. Kunskapsstöd för dig som arbetar 
inom cancervården och samverkan, både regionalt och nationellt. 

• Uppdrag att ta fram kunskapsstöd för vården. NVP, Nationella kvalitetsregister 
NKR, SVF 31, MVP, Nationella regimbiblioteket NRB. 

http://www.1177.se/sthlm-tarmcancerscreening
http://www.cancercentrum.se/
http://www.cancerfonden.se/
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• Utbildningar 
• Uppdaterad Cancerplan för SSVR 2023–2025 klar i december 
• Överenskommelse för 2023 som bistår med 600 miljoner och ca 500 miljoner för 

2024 och åren därefter. 

PNR:s roll i cancervårdens utveckling.  

Dialog PNR-RCC: 

Samskapande: 

• Utbildning: kunskapshöjande, gruppmöten, dialog, uppdaterad webbutbildning 
• Kunskapsutbyte med kssk 
• Kontakta din cancersamordnare på ett sjukhus nära dig. En levande dialog kring, 

kssk, Hälsoskattning, cancerrehabilitering och Min vårdplan. 
• Stödja samverkan med Sus SUHCCC Referensråd och PNR 
• Möte/dialog med LPPL och RPPL 
• Hur nå de lokala teamen? 
• Långsiktigt projektarbete mellan PNR och RCC kanske kring Omvårdnadsfrågor 

utifrån patientens perspektiv? Behandlingsfokuserad vård idag.  I stället fokusera    
på hela patienten med cancer.  

• Samverkan RCC och PNR för den framtida hälso- och sjukvården 
• Möjlighet till dialog med politikerna som ju är de som beslutar om satsningar och 

pengar. Hur når vi politiken? Vilka budskap vill vi lyfta fram? Synliggöra och ensa 
vägar in i vården, problembilden och vilka insatser som behövs? 

• Mötesplatser för cancerberörda 
• Bristen på sjuksköterskor inom avancerad cancervård. Fördela resurser till 

vården. I stället för att höja skatten. 
• Behövs ett vårduppror/patientuppror? Påverka genom det nationella PNR och 

respektive patientföreningar/-organisationer/-förbund. 
• Socialstyrelsens rapport om och rekommendationer för RCC både nationellt och 

regionalt. 
• Vägen framåt 2023–2025. 
• RCC:s möjlighet att ta fram underlag till exempel antalet Min vårdplan för oss i 

PNR att föra fram till cancersamordnare och kontaktsjuksköterskor i vår närhet.  

Projekt Mötesplatser för Cancerberörda i Södra Sjukvårdsregionen: 

• Kraftens hus har en uppdaterad webbsida. 
• Stockholm har en lokal på gång. 
• Jämtland/Härjedalen har initierat behov och haft en workshop under hösten 
• RCC Syds styrgrupp önskar ett tydligare och mer konkret förslag från oss i PNR till 

nästa möte 16 februari för att kunna stödja en dragning i SRVN.  
• Bjuda in politiker till ett PNR-möte? 
• Skriva till politikerna? 



6 

 

Regionalt cancercentrum syd    

Medicon Village, hus 404 | 223 81 Lund 
Besök: Scheelevägen 2  
E-post: rccsyd@skane.se | www.cancercentrum.se/syd 

• Bjuda in någon från Kraftens hus/Ralph Harlid till styrgruppen/SRVN? 
• Ta del av Västra Götalands underlag inför starten av ett Kraftens hus. 
• Projektledare och finansiering behöver finnas så fort det är möjligt. 
• Allmänna arvsfonden, Kamprads stiftelse kan vara finansiella möjligheter. 
• Använda befintliga möteslokaler. 
• Christina skickar inbjudan till medlemmarna i Mötesplatsgruppen. 

Rapport från RCC Syd: 

• Utförligare rapport om PNR-enkäten kommer nästa möte. 
• Ett fysiskt heldagsmöte mellan PNR och SHCCC:s referensråd är planerat till den 

19/4. 
• Möjligheten att träffa primärvårdsrepresentanter och PNR för att främja en aktiv 

samverkan i stället för ett aktivt överlämnande. 

Övriga ämnen: 

Rapport från programgruppen nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. 
Språkgranskning och layout är på gång. Klart för remissrunda i februari och planeras vara 
klart för publicering i början på sommaren. 

När det gäller barn och unga med cancer är en utbildning för Långtidsuppföljning efter 
barncancer som vänder sig till skola, vård och Försäkringskassan Webbutbildning i ökad 
förståelse för sena komplikationer efter barncancer - RCC (cancercentrum.se)  

En nationell utbildning till primärvårdens professioner kring cancerrehabilitering har 
tagits fram och kommer att publiceras på RCC:s webb den 30/1 och även delas till 
regionernas lärplattformar. 

Kommande möte:  

26/1 08:30-12:00 teamsmöte med fokus kring mötesplatser 

1/3 08:30 -12:00 

19/4 heldag i Lund 

31/5 heldag, eventuellt i Blekinge 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-okad-forstaelse-for-sena-komplikationer-efter-barncancer/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/webbutbildning-i-okad-forstaelse-for-sena-komplikationer-efter-barncancer/
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