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Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) är en kunskaps- och serviceorganisation i 

sydöstra sjukvårdsregionen, som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum har 

skapats för att utveckla cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv. 

RCC Sydöst ansvarar för insamling, statistik och analys av kvalitetsregisterdata och stödjer 

cancerforskning och vårdprogramarbete, såväl regionalt som nationellt. Regionalt 

biobankscentrum är knutet till RCC Sydöst. 
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1. Uppdrag, verksamhetsidé och vision  
 

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) arbetar på uppdrag från 

Regionsjukvårdsledningen (RSL), där RCC Sydöst utgör RSL:s systemstöd för utveckling av 

cancervården inom sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala cancercentrum (RCC) har sina mål 

utifrån utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11)”, som pekar på 

att RCC ska arbeta för att cancerpatientens resa genom vården blir sammanhållen, effektiv 

och utan onödiga väntetider.  

Visioner 
”Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det” – RCC Sydöst bidrar till detta 

genom att stödja samarbete med olika vårdinstanser och driva en ständig utveckling och 

förbättring av patientens cancervård lokalt, regionalt och nationellt. 

Patientlöften 
RCC Sydöst arbetar för att färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva och leva 

längre med bibehållen livskvalitet. För att nå målen och uppfylla visionen har regionens 

samverkansnämnd enats om sex löften till patienterna och invånarna i vår region. 
 
 

1. Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor (om inte 

SVF anger annat) 

2. Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best 

practice  

3. Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela 

vårdkedjan  

4. Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett 

bostadsort  

5. Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande 

screeningprogram  

6. Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom 

cancerområdet  

Den här verksamhetsplanen består av två delar varav den första delen beskriver uppdrag och 

handlingsplaner för hur RCC Sydöst ska kunna stödja utvecklingen av cancersjukvården i 

sydöstra sjukvårdsregionen. Varje patientlöfte efterföljs av en inledande text och en 

handlingsplan. Den andra delen beskriver specifik verksamhetsplan för RCC Sydösts kansli 

och arbetsområden som till övervägande del ska utvecklas och utföras av medarbetare som är 

stationerade på Brigadgatan i Linköping. 

RCC Sydöst inkluderar kanslimedarbetare med tvärprofessionell kompetens, procentuellt 

kontraktsbundna processledare och processamordnare, patient- och närståenderåd samt 

ledningsgrupp. 

 

 

 

http://cancercentrum.se/sydost/om-oss/
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Löfte 1: Alla cancerpatienter i regionen ska påbörja 
behandling inom fyra veckor (om inte SVF anger annat) 

Standardiserade vårdförlopp 
RCC Sydösts roll är att vara ett kompetenscentrum för att driva och stödja arbetet för en god 

cancervård. Sydöstra sjukvårdsregionen nyttjar gemensamt den infrastruktur som byggts upp 

genom RCCs bildande. RCC Sydöst fortsätter att stödja landsting/region i sydöstra 

sjukvårdsregionen med att förbereda, införa och förvalta Standardiserat vårdförlopp (SVF) 

under 2018. Detta sker bland annat genom regelbunden kontakt och samordning med 

processamordnarna och SVF-projektledare i varje län. 

Genom medverkan i den nationella gruppen på SKL, s.k. implementeringsgruppen hämtar 

RCC Sydöst hem information till sjukvårdsregionen och delar med sig av erfarenheter till 

andra sjukvårdsregioner vilket bidrar till utveckling av kommande förlopp. Under 2017 och 

2018 kommer primärvårdens medverkan att belysas extra. RCC Sydöst har tillsatt en 

processledare som arbetar specifikt mot primärvården. 

Inom sydöstra sjukvårdsregionen har regionsjukvårdsledningen (RSL) gett fortsatt uppdrag 

till IT-enheterna i de tre regionerna/landstingen att utveckla de tekniska möjligheterna för 

implementering och uppföljning av SVF. 

 

Processledarskap RCC Sydöst 
Regionala cancercentrum arbetar för att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv, 

vilket ställer krav på ett mer processorienterat arbetssätt. På RCC Sydöst har vi ett antal 

processledare och processamordnare som ansvarar för olika processer. Processen innefattar 

alla aktiviteter som leder till att diagnosen ställs eller utesluts, behandling, rehabilitering och 

palliativa insatser. Även förebyggande verksamheter involveras i detta synsätt.  

Regionala processledare och processamordnare leder arbetet med att förbättra processen för 

cancerpatienter inom sin cancerdiagnos- eller diagnosövergripande cancerprocess (Aktuella 

processledare). Under 2018 kommer RCC Sydösts ledningsgrupp att bevaka det fortsatta 

arbetet med prostatacancerprocessen och påbörja arbete med ett nytt fokusområde 

bröstcancerprocessen, där ett uppstartsmöte kommer att genomföras i början av året. 

Handlingsplan 
 

Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Diagnostisk 

tillgänglighet  

Utredning av 

behovet av PET-CT  

Implementera 

förslag enligt 

utredningen 

Minska 

cancerpatienters 

väntan på 

undersökningstider 

och svar. 

Etablerande PET-CT i 

Jönköping och Kalmar 

RMPG Diagnostik 

SVF  Bevaka och 

medverka i arbetet 

med SVF nationellt 

SVF - Förbättra 

samordning inom 

RCC Sydöst och 

nationellt 

 

Rapport från 

projektledaren 

Verksamhetschef, 

regional 

projektsamordnare  

Regelbunden 

avstämning regionalt 

och nationellt 

Stöd i 

implementering av 

SVF, RCC Sydöst  

 

Regelbunden 

avstämning minst en 

gång per månad 

Verksamhetschef, 

regional 

projektsamordnare 

lokala 

projektledare SVF 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/processledare-och-processamordnare-rcc-sydost.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/om-rcc/sydost/pdf/processledare-och-processamordnare-rcc-sydost.pdf
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Handlingsplan och 

uppföljningsplan för 

SVF 

Sätta mål för ledtider 

2018 och 2019  för 

respektive SVF-

förlopp 

Handlingsplan mars 

och uppföljningsplan 

november 

Verksamhetschef, 

regional 

projektsamordnare, 

lokala 

projektledare SVF 

Vidareutveckla och 

anpassa resultat-

redovisningen av 

SVF ledtider 

Uppföljning av SVF 

ledtider 

Varje kvartal läges- 

beskrivning 

presenteras för RCCs 

ledningsgrupp 

 

Statistiker, lokala 

projektledare SVF 

och 

processamordnare  

 Vara behjälpliga vid 

uppföljning av 

sydöstra regionens 

resultat för SVF i 

mer detaljerade 

former 

Bättre förståelse och 

analys av regionens 

SVF resultat 

Stäms av i möte 

mellan berörda 

Statistiker, lokala 

projektledare SVF 

Processledarskap 

RCC Sydöst 
Processledardagar 
 

Utveckla 

processledarskap 

inom RCC Sydöst 

Möte minst två gånger 

per termin  
Verksamhetschef, 

processamordnare, 

verksamhetsutveck

lare  Individuellt stöd till 

regionala 

processledare utifrån 

hela processen – 

stöd i 

förbättringsarbete 

Utveckla 

processledarskap 

inom RCC Sydöst 

Uppföljning i samband 

med processledare 

dagar 

Fortsatt uppföljning 

av 

prostatacancerproces

sen i varje län.  

 

Specifik fokus och 

stöttning av 

prostatacancer-

processen 

Redovisning till RCCs 

ledningsgrupp under 

sen vår 2018 

 

Verksamhetschef, 

processledare, 

RCCs 

ledningsgrupp 

Arbete med 

bröstcancer-

processen ska 

påbörjas 

Specifik fokus och 

stöttning 

avbröstcancer-

processen  

Möte i mars 2018 Verksamhetschef, 

processledare, 

RCCs 

ledningsgrupp 

 Utveckla ett 

arbetssätt för 

strukturerat 

samarbete mellan 

processledare och 

RCC Sydösts olika 

professioner  

Förbättrat stöd till 

processledare i 

utvecklingsarbete 

och få ökat grepp om 

processen 

Prova arbetssätt på två 

utvalda processer, med 

fokus på samverkan 

inför 

sjukvårdsregionala 

möten 

Processledare, 

statistiker, 

vårdprogramhand-

läggare, 

registeradministra-

tör, cancer rehab-

processledare 
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Löfte 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och 
behandling enligt Best practice 

Kunskapsstöd till processledare och cancervården  
RCC Sydöst kansli ansvarar för ett av de i Sverige sex regionala tumörregister och levererar 

årligen databeståndet för sydöstra sjukvårdsregionen till Socialstyrelsen. Vi har regionalt 

ansvar för mer än 30 olika kvalitetsregister och vårdprogram. RCC Sydöst kansli har 

nationellt ansvar för svenska kvalitetsregistret för malignt melanom, bukspottkörtelcancer och 

för endokrina buktumörer (GEP- NET). Kvalitetsregistret för GEP-NET driftsattes under 

2017. RCC Sydöst kansli har huvudansvar för att stödja framtagande och revidering av de 

nationella vårdprogrammen för malignt melanom, bukspottkörtelcancer, endokrina 

buktumörer och cancer utan känd primärtumör (CUP). Vi är även stödjande vid framtagande 

av det nya nationella vårdprogrammet för Akut onkologi som påbörjats i slutet av 2017. Vi 

har regionalt ansvar för spridning, implementering och uppföljning av de nationella 

vårdprogrammen inom cancer. 

Regional expertgrupp cancerläkemedel 
Den regionala expertgruppen arbetar för en rationell och jämlik hantering av införandet av 

nya cancerläkemedel inom sjukvårdsregionen. Under de senaste åren har representanter från 

gruppen även arbetat nationellt med frågor rörande ordnat införande. Det arbetet drivs främst 

inom Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel (NAC) som rapporterar till NT-rådet (nya 

terapier) och RCC samverkan. Allt fler läkemedelsfrågor hanteras nationellt, men kräver 

regional förankring och implementering. Expertgruppen kommer att fortsätta arbeta med 

såväl regionala som nationella frågor för att säkerställa att alla cancerpatienter erbjuds 

behandling enligt best practice. 

För att utvärdera att rätt patienter får rätt läkemedel och säkerställa jämlik tillgång är det av 

stor vikt att kunna följa upp läkemedelsbehandlingarna på ett strukturerat sätt. Genom åren 

har det funnits nationella ansatser att skapa gemensamt register för uppföljning av 

cancerläkemedel. Såväl organisatoriska som juridiska hinder har gjort att ett heltäckande 

register inte kommit till stånd. En nystart av ett läkemedelsregister påbörjades 2017. 

Uppföljning av ett begränsat antal, huvudsakligen nya, cancerläkemedel testas i en pilot under 

hösten 2017. Målet är att därefter utöka antalet läkemedel som följs i detta register. Lokala 

implementeringsgrupper som säkerställer inrapportering från de olika RCC inrättas. 

Breddinförande av läkemedelsregister genomför i början av 2018. Statistiker på RCC kommer 

att sammanställa regionala och nationella uppföljningsrapporter 2 ggr/år. 

 

Cancerrehabilitering  
Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Insatserna ska ge patienten och 

de närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt genom hela 

vårdkedjan. 

Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till 

rehabiliteringsinsatser utifrån sina unika situationer, behov och egna resurser, vilka kan skifta 

under processen. Cancerrehabilitering innebär att se hela människan i sitt sammanhang. 

För att kunna arbeta närmare verksamheten med olika cancerrehabiliteringsfrågor har 

RCC Sydöst sedan 2017 ett nytt arbetssätt med en processledare med sammanhållande 

funktion och 3 lokala processledare för cancerrehabilitering. Detta arbetssätt har varit 

framgångsrikt och fortsätter med små justeringar. Implementering av vårdprogrammet för 

cancerrehabilitering fortsätter under 2018. Medicinska fakulteten kommer att erbjuda en 7,5p 
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kurs för kontaktsjuksköterskor under vårterminen 2018. Flera medarbetare från RCC Sydöst 

kommer att vara föreläsare.  

 

Arbete med bäckencancerrehabilitering kommer att fortsätta under 2018, detta införlivas i 

arbetet med cancerrehabilitering. Fokus blir att arbeta efter den målbild och femårsplan för 

funktionella besvär i bäckenregionen efter cancer, som togs fram under 2017 i Sydöstra 

sjukvårdsregionen.  Under 2018 kommer huvudområdena vara att alla börjar införa 

strukturerad kartläggning av patientens behov och arbete med information och 

kunskapsspridning till vårdpersonal och patienter i hela vårdkedjan. Syftet är att så långt det 

är möjligt likställa och förbättra kvaliteten på omhändertagande och rehabilitering vid 

bäckenkomplikationer efter cancerbehandling samt utveckla och främja kunskapsuppbyggnad 

inom området i sydöstra sjukvårdsregionen. Representanter från RCC Sydöst deltar även i det 

nationella arbetet med framtagande av kunskapsunderlag till vården. 

Handlingsplan 
Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Kunskapsstyrning 

 
Cancerläkemedel 

Vi ska öka tydligheten 

för hur 

cancerläkemedel ska 

användas och 

finansieras. 

 

Cancerläkemedel RCC 

Sydöst 

Jämlik tillgång till 

och rationell 

användning av 

cancerläkemedel 

Regelbundna möten 

för ordnat införande 

av cancerläkemedel, 

varje månad 

Processledare 

cancerläkemedel, 

regional 

expertgrupp 

cancerläkemedel 

Nationell 

representation i NAC 

gruppen 

Jämlik tillgång till 

och rationell 

användning av 

cancerläkemedel 

Rapport från 

nationella 

arbetsgruppen rörande 

läkemedelsregister 

 

Processledare 

cancerläkemedel  

Nystart 

Läkemedelsregistret 

Jämlik 

användning av 

cancerläkemedel  

Framtagning av 

regionala och 

nationella rapporter 2 

ggr/år  

Verksamhetschef, 

implementeringsgr

upp för RCCs 

läkemedelsregister. 

Kunskapsstyrning 

 

Vårdprogram 

Stödja 

kunskapsstyrning via 

befintliga och nya 

vårdprogram 

 

Spridning av 

vårdprogram genom 

exempelvis 

remissrundor 4ggr/år 

enligt framtagen rutin 

 

 

Förankring av 

vårdprogram  

Avstämning med 

samordnare i 

respektive län 2ggr/år 

 

 

Vårdprogramshand

läggare i 

samverkan med 

processledare/regio

nala representanter  

Uppdatera kontrakt 

med sydöst VPG 

representanter och 

klinikledningar 

Säkra deltagande i 

VP arbete 

Klart juni 2018 Verksamhetschef, 

vårdprogram-

handläggare 

 
Vårddokumentation 

och IT-stöd 

  

Möten med eSPIR 

eSPIR, sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Stödja 

utvecklingen av 

gemensamt IT-

stöd och samlad 

vård-

dokumentation 

Information till RCCs 

ledningsgrupp dec 

2018 

Verksamhetschef, 

processamordnare i 

samverkan med 

eSPIR 

  

http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/
http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43553
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43553
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Utveckling av 

cancerrehabilitering   

Se 

Cancerrehabilitering 

RCC Sydöst 

Utreda behov av 

cancerrehabiliterings-

ombud/processgrupp 

Jämlik cancer-

rehabilitering i 

Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

med information 

på 1177 

Juni 2018 Processledare 

cancer-

rehabilitering  

 Stödja verksamheterna 

med implementering av 

vårdprogramet för 

cancerrehabilitering 

Skapa en struktur 

för att kunna följa 

upp hur 

vårdprogrammets 

riktlinjer följs 

Presentera en 

lägesbeskrivning av 

arbetet, samt en plan 

för fortsatt arbete,  

dec 2018 

Processledare 

cancerrehabili-

tering, 

verksamhetsutveck

lare  

Bäckenrehabilitering 

 

 

Delta och stödja 

projektet kring 

rehabilitering av 

bäckenskador vid 

cancersjukdomar 

Stödja 

multiprofessionell

a grupper i 

respektive län, 

mot uppsatt 

målsättning 2022 

Halvårsvis uppföljning 

av projektplan 

Processledare 

cancerrehabiliterin

g, 

verksamhetsutveck

lare  

MDK  

Utveckling av 

multidisciplinär 

konferens (MDK) 

inom cancervården 

 

Utse projektledare för 

utvecklings-aktiviteter 

 

Beslut och 

implementering av 

sjukvårdsregionala 

riktlinjer för MDK 

 

Beslut och 

implementering av 

sjukvårdsregional 

MDK standard 

gällande teknik, ljud 

och bild 

 

Utveckla regional IT 

plattform för MDK 

 

 

Standardisera 

arbetssätt för 

MDK i Sydöst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlätta och 

stötta MDK arbete 

Rapport från RCC 

utsedd MDK – 

Arbetsgrupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete och rapport 

från eSPIR 

 

MDK – 

Arbetsgrupp 

VC RCC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MDK-arbetsgrupp 

och eSPIR 

 

Nationell 

nivåstrukturering 

och regional 

arbetsfördelning 

 

 

Nationell 

nivåstrukturering – 

beslut och 

implementering av 

eventuella nya initiativ 

under 2018 

 

 

Regional 

arbetsfördelning - 

Implementering av 

regional 

arbetsfördelning av 

njurcancer och 

cystektmier 

 

RSL och RSN ska 

kunna fatta beslut 

om såväl nationell 

som regional 

arbetsfördelning 

/nivåstrukturering  

 

 

Regional 

arbetsfördelning 

av viss urologisk 

verksamhet 

 

Arbetsfördelning 

inom patologi 

Kontinuerlig 

avstämning på 

ledningsmöte 

 

 

 

 

 

Regelbundna möten 

för RCCs arbetsgrupp 

för regional 

arbetsfördelning 

Verksamhetschef, 

RCCs 

ledningsgrupp 

Bevaka 

undanträngnings-

effekter inom 

cancervården 

Genomföra 

forskningsstudie om 

införande av SVF 

Analysera ev. 

undanträngnings-

effekter inom 

cancervården för 

Sydöstra 

Publicerad 

forskningsrapport 

Verksamhetschef i 

samarbete med 

LiU och forskare 

från Sydöstra 

regionen 

 

 

http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/
http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/rehabilitering/
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Löfte 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och 
delaktiga genom hela vårdkedjan 

Patient och närståendeperspektivet 
Sedan hösten 2011 finns det ett patient- och närståenderåd i RCC Sydöst. Patientföreträdarna 

har som huvuduppgift att bevaka patientperspektivet i alla regionens utvecklingsarbeten för 

att förbättra cancervården. Patient- och närståendeföreträdarna (16st) har två platser i RCC 

Sydösts ledningsgrupp och kommer att fortsätta arbeta med ledningsgruppen under 2018. 

Gruppen kommer även under 2018 att fungera som referensgrupp i vårdutvecklingsfrågor 

inom hela sydöstra sjukvårdsregionen. Rådet kommer vara drivande i uppbyggnaden av 

mötesplatser för cancerpatienter så som mötesplatsen Hjärtats rum i Linköping och liknande 

mötesplats i Kalmar.  

Min vårdplan  
För att öka patienternas delaktighet och självbestämande är ambitionen att alla patienter i 

cancervården ska erbjudas en skriftlig vårdplan. Den ska upprättas tillsammans mellan 

vårdgivaren och patienten. Representanter från RCC Sydöst deltar i det nationella arbetet med 

att skapa en IT-baserad plattform för Min vårdplan, som kan användas för kommunikation 

mellan patienten och vården. Beslut om breddinförande under 2018 kommer att fattas av RCC 

i samverkan. 

Att mäta patientens erfarenheter  
RCC Sydöst stödjer arbete med ”Patient Reported Experience Measures” (PREM), det vill 

säga kvalitetsmått som beskriver hur patienterna upplever vården samt ”Patient Reported 

Outcome Measures (PROM) som beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Målet 

är att mäta hur nöjda patienterna är med vården och tillgängligheten.  

 

Ett nationellt projekt för uppföljningen av standardiserade vårdförlopp via en PREM-enkät 

koordineras sedan hösten 2017 av en projektledare från RCC Sydöst. En statistiker från RCC 

Sydöst har även tillsatts för att analysera svaren. Detta arbete kommer att fördjupas under 

2018.  

RCC Sydöst kommer arbeta i dialog med landstingen för att på bästa sätt skapa ett 

engagemang på berörda enheter och en grund för förbättringsarbete baserat på 

resultaten. RCC Sydöst kommer även fortsättningsvis arbeta löpande med att stödja de 

kvalitetsregister som vill arbeta med PROM och PREM. En strategisk utvecklingsfråga inför 

framtiden är att upprätthålla PROM/PREM-ambitionen i sydöstra sjukvårdsregionen inklusive 

forskning. Vi har för avsikt att specialisera oss i PROM-PREM frågor relaterad till SVF och 

kvalitetsregister. En nationell arbetsgrupp har bildats, som kontinuerligt kan utveckla 

enkätverktyg och datainsamlingsmetod, organisera enkätlogistik och datauttag samt 

kommunicera resultat med linjeorganisationen. Denna grupp leds från RCC Sydöst. 
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Handlingsplan 
 

Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Patientinvolvering 
genom patient och 

närståenderåd 

 

 

Möte med patient- 

och närståenderådet 

för att skapa 

delaktighet och 

patientinflytande 

Möte 4ggr/år December 2018 Processledare, 

Patient- och 

närståenderådet 

och berörd RCC-

personal 

Utbildning  Utbildade 

patientrepresentanter 

December 2018 Processledare, 

Patient- och 

närståenderådet 

och berörd RCC-

personal 

Koordinera 

nationella möten 

med bara 

patientrepresentanter 

Gemensam träff för 

patientföreträdare 

Möte 2ggr/år via video Processledare, 

Patient- och 

närståenderådet  

Involvera patienter i 

vårdprocessarbete t 

ex nivåstrukturering, 

SVF mm 

Öka 

patientinvolvering i 

utformning av 

cancervård 

Fortlöpande Processledare och 

lokala 

projektledare SVF 

 Rekrytering av nya 

representanter till 

PNR 

God representativitet 

med avseende på 

ålder, kön, 

utbildningsgrad, 

etniskt ursprung och 

diagnos inom PNR  

December 2018 Berörd RCC-

personal 

Min Vårdplan Stödja införande av 

digital ”Min 

vårdplan” i RCC 

Sydöst, efter 

nationellt framtagen 

implementeringsplan 

Alla patienter ska 

erbjudas Min 

vårdplan i någon 

form 

 

PREM-enkät SVF, 

KVÅ-koder, 2ggr/år  

 

Processledare 

cancer-

rehabilitering  

Kontaktsjuk-

sköterskefunktion  

Säkerställa att 

patienter har tillgång 

till 

kontaktsjuksköterska 

Säkerställa stöd till 

cancerpatienter   

Återkoppling från 

kvalitetsregister i 

diagnosspecifika 

resultatredovisningen 

och patientföreträdare 

2ggr/år 

Statistiker, 

processledare 

cancerrehabiliterin

g och Patient- och 

närståenderådet 

Kunskapsnod Sydöst 

för PROM/PREM 

 

 

 

Säkerställa att alla 

personer som startat 

SVF enligt kriterier 

för PREM-enkät 

SVF får en enkät 

Utveckla 

användandet av 

PREM-enkät och 

dess resultat  

 

Återkoppling från 

PREM-enkät 

Lokal projekt-

ledare SVF, 

PREM-ansvariga i 

respektive län, 

nationell 

projektledare 

PROM/PREM 

Leda/delta i det 

nationella arbetet om 

PREM som verktyg 

för att utvärdera 

SVF 

Utveckla 

användandet av 

PREM-enkät och 

dess resultat  

 

Rapport från 

projektgruppen 

Nationell 

projektledare 

PROM/PREM, 

nationell statistiker 

PREM, 

regional och lokal 

projektledare SVF  

 Leda arbetet med 

analys av PREM-

data för SVF 

Erbjuda landstingen 

PREM-data för 

uppföljning och 

verksamhetsförbättra

nde åtgärder. 

Rapport från 

projektgruppen 

Nationell 

projektledare 

PROM/PREM, 

nationell statistiker 

PREM 
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 Leda möten 

avseende RCCs 

strategiska arbete 

med PROM och 

PREM. 

Ökad kvalitet i 

användandet av 

patientrapporterade 

mått 

Rapport från 

nationella gruppen 

Nationell 

projektledare 

PROM/PREM 

 Kontinuerlig 

avstämning med 

berörda 

kvalitetsregister om 

vilket stöd som 

behövs 

Ökad kvalitet i 

användandet av 

patientrapporterade 

mått 

Samordning bland 

kvalitetsregister 

Våren 2018 Nationell 

projektledare 

PROM/PREM 

Mötesplatser för 

personer med cancer 

utanför hälso- och 

sjukvård  

Vara ett fortsatt stöd 

vid utveckling av 

mötesplatser inom 

hela sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Skapa mötesplatser i 

Sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Dec 2018 Patient- och 

närståenderådet, 

processledare 

cancerrehabili-

tering 
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Löfte 4: Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god 
palliativ vård oavsett bostadsort 
 

I den sydöstra sjukvårdsregionen avlider årligen 10 000 människor, av dessa är det en av fyra 

som dör av cancer. Flertalet är i behov av palliativa insatser under kortare eller längre 

perioder, oavsett var de vårdas. God palliativ vård är mätbar genom kvalitetsindikatorerna 

som man hämtar från Svenska palliativ registret. Sedan 2012 finns en regional processgrupp 

med deltagare från sydöstra sjukvårdsregionen som tillsammans med sammankallande 

processledare analyserar utdata från Svenska palliativ registret. Det visar tyvärr på 

ojämlikheter i regionen och i de olika vårdverksamheterna. Vi går dock mot en mera jämlik 

vård, skillnaderna har minskat senaste åren men det finns fortfarande mycket att förbättra. 

Många cancerpatienter vårdas exempelvis den sista delen av sina liv på regionens sjukhus där 

palliativ kompetens idag inte fullt ut är synlig. Inom den kommunala vården har en positiv 

utvecklingen skett för patienterna i livets slutskede. 

 

För att uppfylla målet om god palliativ vård för alla patienter oavsett bostadsort är ett viktigt 

mål inför framtiden att palliativ kompetens ska finnas tillgänglig inom olika vårdaktiviteter så 

som vid multidisciplinär konferens, tidigt i cancerutredning eller vid komplexa problem. 

Palliativ vård bör integreras i övriga verksamheter. De palliativa cancerpatienterna vårdas i 

alla vårdformer och därför måste den palliativa kunskapen höjas inom alla områden för att nå 

en mer jämlik vård. Utdata från registret visar att det inom palliativa specialistenheter finns 

hög kunskap i god palliativ vård, den kunskapen bör spridas i övriga delar av vården. I stora 

delar av sydöstra sjukvårdsregionen finns nu en fungerande ombudsverksamhet med 

gemensamma nätverksträffar som förutsättning för att behålla en god kvalité.  

 

Under 2018 kommer vården i sydöstra sjukvårdsregionen få tillgång till Betaniastiftelsens 

webbutbildning i Palliativ vård, som riktar sig till all vårdpersonal. Den årliga regionala 

konferensen Palliation Sydöst anordnas av RCC Sydöst under hösten 2018 i Jönköping. Den 

är en del i att sprida kunskap och minska skillnaderna i god palliativ vård i livets slutskede i 

den sydöstra sjukvårdsregionen. 

Handlingsplan 
 

Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Främja jämlik 

palliativ vård  

 

Följa upp 

verksamheterna i 

sydöstra 

sjukvårdsregionen 

med stöd av 

Palliativregistret  

Jämlik, god palliativ 

vård i sydöstra 

sjukvådsregionen 

Svenska 

Palliativregistret 

Processledare och 

processgruppen i 

Palliativ vård och 

etablerat nätverk 

RCC Sydöst 

Etablera kontakt och 

delta i andra 

processer.  

Öka samverkan med 

processen för 

palliation och övriga 

processer  

Cancerrehabilitering 

och palliativ vård, 

RCC Sydöst 

Processgrupp och 

processledare för 

Palliativ vård  

Erbjuda webbaserad 

utbildning i palliativ 

vård 

Sprida webbaserad 

utbildning 

 2018 Processledare för 

palliation med 

berörd personal på 

RCC Sydöst 

 

https://data.palliativ.se/app/utdata/changeReg.aspx
https://data.palliativ.se/app/utdata/changeReg.aspx
http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/
http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/
http://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/rehabilitering-och-palliativ-vard/
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Löfte 5: Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande 
insatser och välfungerande screeningprogram 
 

Cancerprevention 
De preventiva insatserna i den nationella cancerstrategin konkretiseras i 

Cancerpreventionsplanen. Dokumentet visar hur insjuknandet i cancer och dess kostnader 

påverkas av levnadsvanor såsom tobaksrökning, alkoholkonsumtion, fysisk inaktivitet, 

kostvanor och solvanor samt andra yttre faktorer. Dokumenten ger också tydliga regionala 

översikter på hur olika levnadsvanor är fördelade i olika kommuner, vilket kan ge ytterligare 

en fingervisning om var man klokast bör fokusera sina resurser. Förhoppningen är att 

cancerpreventionsplanerna tas i bruk av olika aktörer inom hälso- och sjukvården och 

tjänstemän på kommunal och regional nivå och används för att prioritera och planera 

folkhälsoarbetet.  

 
Screening för cancer leder till högre andel av tidig upptäckt av cancersjukdom. Det är en av 

orsakerna till hög överlevnad i vissa cancersjukdomar som till exempel bröst- och 

livmoderhalscancer. Information och kunskapsspridning om screening, som når ut till alla 

grupper i samhället, är betydelsefullt för att uppnå högt deltagande och kostnadseffektivitet. 

Screening är resurskrävande organisatoriskt eftersom det är en stor målgrupp som ska nås 

med kallelse till närmsta screeningenhet. Hög kvalité genom hela screeningprocessen är 

viktigt för att uppnå den önskade effekten med tidig upptäckt av cancer.  
 

Cervixcancerprevention  
RCC Sydöst jobbar med att underlätta implementeringen av det nya nationella 

vårdprogrammet för cervixcancerprevention. En hög täckningsgrad är förutsättningen för ett 

välfungerande screeningprogram. Deltagande efter kallelse samt att alla kallningsbara kvinnor 

blir kallade i rätt tid är grunden för detta. Hög tillgänglighet och lätta 

boknings/omboknings/avbokningsmöjligheter är av yttersta vikt. IT-system inklusive 

kallelsesystem som kan tillgodose screeningprogrammets alla funktioner måste utvecklas. 

Grupper av kvinnor som ej deltar i rekommenderad omfattning i screeningprogrammet är de 

med störst risk att utveckla höggradiga cellförändringar och cervixcancer, de bör därför 

uppmärksammas på särskilt sätt. 

 

Bröstcancerprevention  

Under 2018 kommer gemensamma rutiner för bröstcancerscreening, samverkan vid screening 

och selektering av utomlänskvinnor att tas fram inom Sydöstra regionen. Vi kommer arbeta 

vidare med att hitta optimal teknisk lösning som möjliggör samverkan om bildgranskning i 

Sydöstra sjukvårdsregionen.  Mer forskning behövs inom kunskapsområdet för att kunna 

erbjuda bästa möjliga kvalité och metoder för screening. Arbete kommer att påbörjas för att 

skapa partnerskap i regionen där två mammografiverksamheter eftergranskar varandras 

intervallcancrar.  

Tarmcancerscreening 
  

SCREESCO är en nationell studie där två metoder för screening jämförs med att inte screena. 

I SCREESCO studien är det koloskopiundersökningens effekt på tarmcancer som undersöks 

samtidigt med ett nyare och bättre test för blod i avföringen, FIT (OC Sensor®). 
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Studiegruppen anser att screening bör införas i Sverige och kommer att ta fram en 

handlingsplan för nationell införande med avrapportering före årsskiftet 2017 och slutlig 

rapportering juni 2018. Flera delar, såsom arbete med kallelsesystem och koloskopiregister 

kan troligen startas under 2018.  

 
Handlingsplan 
Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Preventionsplan 

 

Följa upp 

implementering av 

preventionsplan 

Praktisk 

implementering av 

cancer-

preventionsplan  

 

Rapport ska inkomma 

från Sydöstra 

sjukvårdsregionens län 

hur implementeringen 

har skett, juni 2018 

Ordförande RMPG 

hälsofrämjande 

strategier  

Cancerscreening 

 

Cervixcancer-

screening 

 

Se bilaga 1 Dec 2018 Processledare för 

cervixcancer-

screening 

Bröstcancer-

screening 

 

Se bilaga 2 Dec 2018 Processledare för 

bröstcancer-

screening 

Tarmcancer-

screening 

Behovsinventering 

av koloskopiresurser 

och enhetliga rutiner 

i Sydöstra regionen. 

Resultatet 

rapporteras till RSL 

för fortsatt 

handläggning och 

beslut i resp 

linjeorganisation. 

 

 

 

Öka beredskap och 

medvetenhet inför 

breddinförande av 

tarmcancer 

screening  

Uppföljning 1 

ggr/termin i RCCs 

ledningsgrupp  

Verksamhetschef, 

RCCs 

ledningsgrupp  
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Löfte 6: Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera 
patientnära forskning inom cancerområdet  
  
RCC Sydöst arbetar mot specifika mål för stöd och utveckling av klinisk cancerforskning. 

RCC Sydöst stödjer uppstart och bildning av ett regionalt nätverk för att öka antalet kliniska 

läkemedelsprövningar i sydöstra sjukvårdsregionen och erbjuda patienter lika möjligheter att 

delta i pågående forskningsstudier, oberoende av var i regionen man bor, RCC Sydöst är 

ansvarig att samordna och organisera träffarna för nätverket för forskningssjuksköterskor 

under 2018. Ett nationellt samarbete med representanter från RCC har utvecklat en nationell 

databas där alla pågående studier inom cancer är samlade. Databasen är tillgänglig på RCC i 

samverkans hemsida. Databasen är främst tänkt för profession men även patienter och andra 

intresserade har möjlighet att använda sidan. 

 

RCC samverkan har initierat en diskussion om fortsatt arbete med forskningsfrågor, 

framförallt om det finns ett behov av en så kallad beredningsgrupp för forskningsfrågor 

inklusive kliniskstudier som kan förebereda ev. forskningsrelaterade frågor på uppdrag av 

RCC i samverkan.  

 

RCC Sydöst är aktivt involverad i uppbyggnad av infrastruktur för insamling av blod och 

vävnadsprover som en del av Precision Medicin initiativ via Sjöbergstiftelse. Fortsatt arbete 

kommer involvera bland annat enskilda processledare och forskningssjuksköterska vid RCC 

Sydöst.     

 

 

RCC är dessutom direkt involverat i forskning inom patientrapporterade utfallsmått. Denna 

forskning, som berör livskvalitet och funktionsförmåga hos melanompatienter, bedrivs i 

samarbete med Umeå Universitet. 

  

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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Handlingsplan 
Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Stödja och främja 

uppbyggnad av 

infrastruktur för 

patientnära 

forskning 
 

Samverkan mellan 

Forum sydost, KPE 

och RCCs 

forskningssjuk-

sköterska 

Samarbeta med att 

ordna regionala 

träffar för 

forskningssjuksköter

skor  

Regionalt möte 1 

ggr/år 

Verksamhetschef, 

LiU företrädare, 

forsknings-

sjuksköterska  

Uppbyggnad 

Forskningsnätverk 

sydöst 

Samordna 

forskningssjuk-

sköterskenätverk för 

cancerstudier i 

regionen  

 

Ordna regionala möten 

1 ggr/termin 

Forsknings-

sjuksköterska  

 Samordna 

styrdokument. 

Skapa gemensam 

tillgänglighet för 

KPE i regionen. 

Standardiserat 

arbetsätt inom 

Sydöstra regionen 

Fortlöpande vid 

nätverksträffar 

Forsknings-

sjuksköterska, 

berörd personal på 

RCC Sydösts 

kansli  

 Framtagning av 

gemensamt avtal för 

ekonomisk åtagande 

Standardiserat 

arbetsätt inom 

Sydöstra regionen 

Fortlöpande vid 

nätverksträffar 

Forsknings-

sjuksköterska  

 

 

Verka för en 

regionövergripande 

apoteksdistributions-

avtal 

Standardiserat 

arbetsätt inom 

Sydöstra regionen 

Fortlöpande vid 

nätverksträffar 

Forsknings-

sjuksköterska  

Regional samverkan 

inom 

cancerforskning  

Fortsatt arbete med 

sjukvårdsintegrerad 

provinsamling i hela 

sydöstra 

sjukvårdsregionen  

Infrastruktur för 

biobanking (dvs 

insamling och 

tillgång till prov)   

 

Dec 2018 Chef Regionalt 

biobankcentrum, 

verksamhetschef, 

LiU företrädare, 

forsknings-

sjuksköterska  

Nod för 

individanpassad 

behandling (precision 

medicine, 

Sjöbergstiftelse) 

 

Deltagande i 

arbetsgruppsmöte 

för lungcancer  

Etablera 

biobankningsrutin 

för respektive 

cancerdiagnos  

- vid diagnos 

- under behandling 

- vid recidiv 

 

 

 

Etablerande av nod 

för precision 

medicine 

(Sjöbergstiftelse) 

 

Att detta är infört i 

vårdprogram för 

lungcancer 

 

Dec 2018 Verksamhetschef, 

chef Regionalt 

biobankcentrum, 

berörd 

processledare och 

ledamöter i RCCs 

ledningsgrupp 

Nordisk 

forskningssamverkan 

kring SVF 

 

Delta i nationella 

möten. 

 

Medverka i 

regionala projekt 

Öka följeforskning 

inom SVF 

Dec 2018 Verksamhetschef, 

forskare från 

Futurum, LIU och 

Linnéuniversitetet  

 Delta i 

internationella 

möten och nätverk 

Bidra till initieringen 

av regionala, 

nationella och 

internationella 

projekt. 

Dec 2018 Berörd RCC-

personal, forskare 

från Futurum, LIU 

och 

Linnéuniversitetet 
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Jämlik möjlighet till 

patientdeltagande i 

kliniska studier 

Databasen – 

Cancerstudier i 

Sverige 

Fortsätt underhåll 

och 

informationsspridnin

g av databasen 

Fortlöpande Processledare, 

nationella gruppen 

för databasen för 

cancerstudier 

 NASKC – nationellt 

nätverk för klinisk 

cancerforskning 

Ta fram förslag för 

arbetsuppgifter för 

nätverket och 

förankra i RCC 

samverkan 

Rapport till RCC 

samverkan 

Processledare och 

NASKC-gruppen  

Aktiv medverkan i 

patientnära 

forskning 

Driva/medverka vid 

forskningsprojekt 

inom 

patientrapporterade 

utfallsmått 

Bidra med ny 

kunskap inom 

området. 

Löpande Verksamhetschef, 

berörd RCC-

personal 

 

 
Fokusområden för uppföljning vid varje ledningsgruppsmöte 
Ledningsgrupp har bestämt att följa upp nedanstående områden på ett strukturerat sett vid 

varje ledningsgruppsmöte 

 SVF 

 Kvalitetsuppföljning 

 Vårdprogram 

 Cancerrehabilitering 

 MDK 

 Forskning 
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Verksamhetsplan RCC Sydösts kansli  
 
Verksamhetsplanen för RCC Sydösts kansli beskriver arbetsområden som till övervägande del 

ska utvecklas och utföras av medarbetare som är stationerade på Brigadgatan i Linköping, 

RCC Sydösts kansli. Detta eftersom uppdragen främst berör den direkta kansliverksamheten. 

Inom vissa arbetsområden och projekt kommer även andra professioner knutna till RCC 

Sydöst samt medlemmar i ledningsgruppen att involveras. 

Kunskapsstöd till processledare och cancervården  
RCC Sydösts kansli ansvarar för ett av de i Sverige sex regionala tumörregister och levererar 

årligen databeståndet för sydöstra sjukvårdsregionen till Socialstyrelsen. Vi har regionalt 

ansvar för mer än 30 olika kvalitetsregister och vårdprogram.  

RCC Sydöst kansli har nationellt ansvar för svenska kvalitetsregistret för malignt melanom, 

bukspottkörtelcancer och för endokrina buktumörer (GEP- NET). Prioriterat arbete under 

2018 är utvecklingen av arbetsrutiner för de regionala och nationella stödteamen för 

kvalitetsregistren. 

RCC Sydöst kansli har huvudansvar för att stödja framtagande och revidering av de nationella 

vårdprogrammen för malignt melanom, bukspottkörtelcancer, GEP-NET och cancer utan 

känd primärtumör (CUP). Vi är även stödjande vid framtagande av det nya nationella 

vårdprogrammet för Akut cancer som påbörjades under hösten av 2017. Vi har regionalt 

ansvar för spridning, implementering och uppföljning av de nationella vårdprogrammen inom 

cancer.   

  

Kunskapsspridning är ett av de viktigaste uppdrag som RCC Sydöst har, detta genomförs 

bland annat via publicering av olika typer av rapporter på hemsidan. RCC Sydöst kommer att 

publicera Resultatredovisningen två gånger under 2018 och redovisar även resultat från 

pågående arbete inom SVF i sydöstra sjukvårdsregionen. Dessa resultatredovisningar belyser 

cancervårdens aktuella måluppfyllelse utefter patientlöftena och utveckling över tid och avser 

att initiera förbättringsarbete. 

 

I samarbete med RCC Syd har vi publicerat statistik på hemsidan för olika indikatorer, som är 

tillgänglig för vårdens medarbetare och allmänheten. Vi kallar den Online-statistik, den 

kommer fortsätta att marknadsföras och anpassas i samarbete med processledarna under 2018.  

RCC Sydöst vill nå ut med vad vi arbetar med och på vilket sätt vi kan vara till hjälp för våra 

kunder.  Detta gör vi bland annat genom platsbesök på berörda kliniker, enskilt eller i grupp 

och presenterar vår verksamhet samt tar in förbättringsförslag. 

 

Cancerregistret 
En gemensam, nationell registerlösning (CanINCA) för det regionala arbetet med insamling, 

bearbetning och kodning av canceranmälningar till Socialstyrelsens hälsodataregister 

lanserades april 2017. I samband med start av CanINCA infördes även ett nationellt stödteam 

för cancerregistret inom RCC. Det nationella stödteamet har till syfte att såväl utveckla 

registerlösning som att arbeta med kodningsfrågor. En del projekt har startats för detta. T ex 

ska ett utbildningspaket för nya kodare/handläggare till cancerregistret tas fram. RCC Sydöst 

finns representerat i det nationella stödteamet för cancerregistret i form av en 

registeradministratör på 20 % samt en ordförande/samordnare på 80 % (samfinansierat av 

samtliga RCC i landet) 
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Regionalt biobankcentrum (RBC)  
Regionalt Biobankscentrum (RBC) ingår i RCC sydösts kansli och har sydöstra 

sjukvårdsregionens uppdrag att samordna frågor som berörs av biobankslagen. RBC är ett 

centralt stöd till sjukvårdsregionens biobankssamordnare, vårdgivare, forskare, 

läkemedelsföretag och allmänhet. För samråd angående planering och styrning av RBCs 

verksamhet finns ett Regionalt biobanksråd med två representanter från varje landsting/region 

i sjukvårdsregionen och en representant från Universitetet i Linköping. 
 

Övergripande handlingsplan för RCC Sydösts kansli 
 
Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Kompetens-

försörjning  

 

Utbildningar 

 

Utbildning för 

kontaksjuk-

sköterskor, 

medicinska fakultet, 

LIU 

Bidra med 

kompetens i form av 

föreläsare till 

kontaktsjuksköterske 

utbildningen 

Juni 2018 Sammanhållande 

processledare 

cancer-

rehabilitering, 

RCC Sydöst 

medarbetare 

Utbildning för SVF 

koordinator  

Utreda behov och ge 

förslag på utbildning 

i RCC Sydöst regi 

Dec 2018 

 

Processledare 

cancer-

rehabilitering 

Utbildning 

Cytostatikakörkort 

Utreda 

förutsättningar för 

utbildning i RCC 

Sydöst regi 

Dec 2018 Verksamhetschef 

E-utbildning i 

palliativ vård 

Informera och stödja 

verksamheterna att 

använda 

Betaniastiftelsens 

utbildning i palliativ 

vård  

Juni och Dec 2018 Processledare 

Palliativ vård 

Sjukvårdsregional 

cancerrehabiliterings

dag  

Ordna möten varje 

höst 

HT 2018 Processledare 

cancer-

rehabilitering 

 Palliation sydöst Kompetens-

utveckling inom 

Palliation 

HT 2018 Processledare 

palliativ vård och 

arbetsgrupp 

Vårddokumentation, 

datauttag och IT-stöd 

 

 

Fortlöpande kontakt 

med eSPIR 

  

Stödja utvecklingen 

av elektronisk 

kommunikation 

mellan 

kvalitetsregister och 

cosmic  

eSPIR bjuds in till 

processledardag en 

gång per termin 

Verksamhetschef, 

processamordnare  

Kvalitetsregister 

 

Kvalitetsindikatorer i 

vårdprogram och 

kvalitetsregister 

 

 

Bevaka nationella 

kvalitetsindikatorer 

för Melanom och 

Pankreas och GEP-

NET  

Årlig inventering 

 

Undersöka om 

indikatorn mäts 

 

Utveckla mätmetod 

för indikatorer som 

 

 

Utveckling av 

kvalitetsregister för 

Pankreas och 

Melanom och GEP-

NET 

 

 

Arbetsgrupp ska 

bildas, första kvartalet 

2018. Därefter följas 

upp två gånger per år 

 

 

Vårdprogramhandl

äggare 

Nationella 

stödteamet 
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ännu inte mäts 

 

Få tillgång till 

ytterligare datakällor 

för indikatorfångst 

 

 

Stödja processledare i 

registerarbete 

Inventera vilka 

regionala 

rapporter/mallar som 

finns för regional 

processledarrollen i 

INCA 

 Stötta processledare Inventering klar maj 

2018 

Statistiker 

 Utveckla 

resultatredovisning 

som underlag till 

respektive 

processledare för att 

följa respektive 

klinisk process 

 

 

Stöd i 

processutveckling 

Dialog med 

processledare inkl. 

patientföreträdare 

Statistiker vid 

RCC Sydöst, 

processamordnare,

RCC Sydöst, 

processledare 

 Fortsatt arbete i 

stödteam för 

nationella register 

och cancerregistret 

Standardiserade 

arbetssätt 

 

Stödteamarbete sker 

enligt framtagna 

rutiner, avstämning 

två gånger per år 

Enhetschef och 

stödteam för 

nationella register 

och cancerregistret 

Stödja de nationella 

kvalitetsregistren som 

vi ansvarar för 

Skapa struktur och 

rutiner för årlig 

framtagning av 

utvecklingsplan och 

samarbetsavtal 

mellan Pankreas, 

Melanom och GEP-

NETs styrgrupper 

och RCC Sydöst 

Rutin framtagen Augusti 2018 Nationella 

stödteamet 

tillsammans med 

registerhållare 

Kvalitetsuppföljning, 

RCC Sydöst 

Visning av 

resultatredovisning 

och on-linestatistik 

till verksamheter   

Uppföljnings-

dialoger utifrån on-

linestatistik  

Löpande via webben, 

2 ggr/år via Resultat-

redovisning/nyhets-

brev,  

2 ggr via regional 

processgrupp, 

Besök på olika 

kliniker i sydöstra 

regionen minst 1 

ggr/år 

Verksamhetschef 

och statistiker 

RCC Sydöst 

Kommunikation 

 

 

Stödja processledare 

vid informations-

spridning  

 God 

kommunikation och 

marknadsföring 

1 ggr/termin på 

processledardagar 
Kommunikatör 

RCC Sydöst 

 

 

 

 

 

 

  

RCC nyhetsbrev God kommunikation 

och marknadsföring 

Nyhetsbrev minst 

6gånger per år   
Kontinuerlig 

utveckling av RCC 

Sydöst webbsida 

God kommunikation 

och marknadsföring 

Fortlöpande 

 Presentera goda 

exempel av 

förbättringsarbeten 

via 

webben/nyhetsbrev. 

God kommunikation 

och marknadsföring 

Rapportera till 

ledningen hur många 

förbättringsarbeten 

som publicerats under 

året, Dec 2018 

http://www.ocsyd.se/kvalitetsdata/webrapport3/
http://www.ocsyd.se/kvalitetsdata/webrapport3/
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 Bevaka behovet av 

olika typer av 

rapporter till olika 

kundsegment och 

erbjuda dessa.  

 

God kommunikation 

och marknadsföring 

Regelbunden 

avstämning med 3-4 

mån intervall. 

Kommunikatör 

tillsammans med 

utvecklings grupp  

 Uppföljning och 

planering för fortsatt 

kommunikativa 

insatser efter 

bearbetning av svar 

från utskickad enkät 

om RCC Sydöst 

Anpassa fortsatt 

kommunikativt 

arbete mot kunder 

efter kartlagt behov 

Mars och September 

2018 

Kommunikatör 

tillsammans med 

utvecklingsgrupp 

 Presentera RCC 

Sydösts verksamhet i 

olika forum  

Fler ska känna till 

RCC Sydösts 

verksamhet 

Genomföra besök, 

presentera 

sammanställning 

årsvis  

Alla på RCC 

Sydösts kansli 

Administration 

 

Samordning av 

möten 

Erbjuda 

administrativ stöd 

till processledare, 

LG med mera 

Fortlöpande Kansli-

administratör vid 

RCC Sydöst 

 

 
Medarbetare 
 

Målen för RCC Sydöst som en enhet inom CVU ska vara så pass tydliga att medarbetarna får 

förståelse för hur hen bidrar till att uppfylla dem. Arbetet ska kännas meningsfullt och 

medarbetare ska få kontinuerlig återkoppling av sin chef och av kollegor. 

RCC Sydöst skall vara en attraktiv arbetsplats bl.a. genom samarbete baserat på logiska 

grupperingar kring kvalitetsregister och vårdprogram.  

Medarbetarna skall visa god förmåga till betydande ansvarstagande inom respektive område.  

RCC Sydöst ska genom inre miljöarbete och utbildning verka för att vara en hälsofrämjande 

arbetsplats. 

 

Arbetet med medarbetarperspektivet innefattar även CVU:s strategiska mål och 

framgångfaktorer: 

 Ett aktivt medarbetarskap 

 Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 

 Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat 

 

RCC Sydöst skall ha väl fungerande kommunikation mellan chef och medarbetare. 

Löneprocessen skall systematiskt förankras hos medarbetarna och vara knutna till individuella 

utvecklingsplaner. Egna initiativ skall uppmuntras och stödjas så att verksamheten blir 

dynamisk. 

Fortlöpande kompetensutveckling inom RCC Sydöst är nödvändig och högprioriterad.  

 

Kompetensutvecklingen består ofta av traditionella föreläsningar. Som ett steg i den 

individuella kompetensutvecklingen för varje medarbetarare har ledningen som mål att alla 

medarbetare inom Regionalt cancercentrum sydöst ska kunna vara ambassadörer för 

verksamheten. Detta genom att exempelvis besöka berörda kliniker, enskilt eller i grupp för 

att presentera verksamheten och diskutera utvecklingsmöjligheter bland annat med hjälp av 
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kvalitetsregisterdata. Andra möjligheter kan vara studiebesök eller hospitering. Denna kontakt 

tror vi kommer stärka varje medarbetare i sin roll och även bidra till att varje medarbetare på 

RCC Sydöst stärks i sin uppgift att omvärdsbevaka och ge varje medarbetare ett vidare 

omvärldsperspektiv. Det kommer också att ge varje medarbetare en större möjlighet till att 

skapa kontaktnät som kan främja kommande utvecklingsarbeten. 

 

RCC Sydöst bedriver utvecklingsarbete genom fasta utvecklingsgrupper och projektgrupper 

som tillsätts vid behov.  

Regionalt cancercentrum sydöst har diskuterat resultatet från medarbetaruppföljningen internt 

på ett APT. Medarbetarna har arbetat fram förslag till åtgärder i och enats om en 

handlingsplan. Resultatet har medfört ett fortsatt arbete med fokus på arbetsmiljö vilket 

innefattar områdena öppet klimat, och stress och tillräckligt med tid. 

Som ett led i att minska stress och effektivisera mötestid har ett styrdokument och 

strukturerad mall tagits fram, implementering påbörjats under hösten 2017.  Förslag ska tas 

fram för omstrukturering av befintliga utvecklingsgrupper och prioriteringar av 

utvecklingsprojekt. Vi planerar även att genomföra utbildningar i ämnen som, eget ansvar för 

sin arbetssituation och hälsa och inom området hur man kan arbeta med att strukturera sitt 

eget arbete, för att ytterligare kunna minska stressen hos medarbetarna. 

 

 

Område Aktiviteter Mål Deltagare Status 

Kopplingen 

mellan hälsa och 

arbetssituation 

Utbildning inom 

områdena hälsa och 

arbetssituation 

Minskad upplevd 

stress 

Ge medarbetarna 

redskap att 

påverka sin hälsa 

genom ökad 

kunskap inom 

området  

Samtliga 

medarbetare 

erbjuds att delta i 

föreläsningen, 

fortsatt eget arbete 

efter behov 

Påbörjas under 

första kvartalet 

2018 

Struktur och 

prioritering av 

arbetsuppgifter 

Utbildning kring 

strukturering av 

arbete 

De som har 

behov ska få 

verktyg för att 

kunna strukturera 

sitt arbete 

De medarbetare på 

RCC som har 

behov av hjälp 

med struktur 

Påbörjas under 

första kvartalet 

2018 

Skapa 

effektivare 

möten på RCC 

Sydöst 

Implementera en ny 

mötesstruktur med 

riktlinjer inför mötet, 

under mötet och för 

minnesanteckningar  

Påbörjas hösten 

2017 

uppföljning varje 

kvartal under 

2018 redovisning 

på APT 

Samtliga 

medarbetare 

använder mallen. 

Arbetsgruppen 

som tagit fram 

mallen följer upp 

om mötesreglerna 

efterföljs  

Pågår 

Ökad 

arbetsglädje: 

Reflektera och 

sprida en positiv 

känsla över vad 

som har varit 

roligt på jobbet 

sista månaden 

 Stående punkt vid 

varje APT, reflektion 

och möjlighet för 

alla att sprida sina 

positiva erfarenheter  

En gång i 

månaden, vid 

varje APT 

Alla medarbetare Pågår 

Skapa förståelse 

för varandras 

Vid interna 

fortbildningstillfällen 

2ggr per år 

(utökas vid 

Alla medarbetare Pågående 
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arbetsuppgifter presenterar 

medarbetarna deras 

aktuella 

arbetsuppgifter 

behov) 

 
 

Ekonomi      
 

RCC Sydöst har goda ekonomiska förutsättningar för 2018. Ekonomin har stabiliserat tack 

vare god uppföljning och kontroll över personalkostnader. Vi har haft vakanser för några 

processledareposter bland annat för bröstcancer och cancerprevention. Vi har även haft byte 

av administratör och enhetschef på kansliet och då uppstår oftast en lucka innan nyrekryterad 

person är på plats. Vi har fått extramedel för satsning på bäckenrehabilitering och har haft 

medel kvar från tidigare satsning på multidisciplinära konferenser. INCA kostnader fördelas 

solidariskt mellan alla RCC. Vi har haft en ökning av INCA kostander under året pga. ökade 

behov av inhyrda konsulter i olika utvecklingsprojekt.  RCC ledningsgrupp har beslutat att 

fokusera på bröstcancer och prostatacancer. Processledaretid för bröstcancer och 

prostatacancer höjs till 30 % och delas mellan två discipliner per process. Vi har också för 

avsikt at rekrytera processledare för bröstcancer, övre GI och övrig urologi. Vi förväntar att få 

beslut om fortsatt stöd från staten för uppbyggnad av RCC och fortsatt satsning på SVF.  

Sammantaget visar vi ett överskott för 2017 som flyttas över till 2018. 

 

Trots goda ekonomiska utsikter för 2018 så finns det fortfarande orosmoln i form av 

oklarheter efter avslutad registersatsning och osäkerhet kring långsiktig finansiering för RCC 

i form av stadsbidrag efter 2018. Nuvarande överskott är särskilt värdefull som buffert och 

kan användas för att förmildra konsekvenser av oförutsedda finansiella förändringar framöver.   

 

Strategi:  
Ekonomistyrning via ett aktivt och genomtänkt arbetssätt. 

Framgångsfaktor  Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 

Verksamheten är anpassad efter 

intäkter. 

Årsbudget hålls Hålla budget 

Ekonomi under kontroll Regelbundna ekonomiuppföljningar 

under året 

4 st 

 

Statsbidragsbudget är i balans Lönekostnader för nya anställda och 

övriga projektkostnader för 47004 

konto hålls i balans 

Inte högre 

kostnad än 

statsbidraget 
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Bilaga 1. Handlingsplan för cervixcancerscreening 

 

Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Cervixcancer- 

Prevention: 
    

Underlätta 

implementeringen av 

det nya nationella 

vårdprogrammet för 

cervixcancer-

prevention 

 Att hela SÖ regionen 

har infört det nya 

nationella 

vårdprogrammet 

under 2018 

Kontinuerlig 

uppföljning under året, 

se årssnurra 

 

Styrgrupperna i 

resp 

landsting/region 

Processledaren i 

cervixcancerprev-

ention i samarbete 

med styrgrupperna 

Arbeta vidare med 

förslaget om 

gemensamt 

kallelsekansli  

Bevaka pågående 

utredning från CMIT  

Gemensamt 

kallelsekansli 

 Processledaren i 

cervixcancerpreve

ntion i samarbete 

med styrgrupperna 

Arbeta vidare med 

förslaget om 

gemensamt 

kallelsesystem 

Bevaka pågående 

utredning från CMIT  

Gemensamt 

kallelsesystem 

 Processledaren i 

cervixcancerpreve

ntion i samarbete 

med styrgrupperna 

Presentera gemensam 

AUDIT under 2018 

Insamling av data 

under våren 2018 

Identifiera faktorer i 

vårdprogrammet 

som måste förbättras 

för att minska 

cervixcancerincidens

en 

Presentation på 

höstens gemensamma 

regionmöte 

Processledare, 

statistiker på RCC 

Sprida och förbättra 

kvalitetsrapporten från 

Cytburken 

 Publicering under 

våren/sommaren 

2018  

 Processledaren i 

cervixcancerpreve

ntion i samarbete 

med styrgrupperna 

Uppmärksamma 

underscreenade 

populationer 

 Kunna erbjuda 

alternativa metoder 

tex HPV självtest 

 Processledaren i 

cervixcancerpreve

ntion i samarbete 

med styrgrupperna 

Bevaka och sprida 

täckningsgraden för 

HPV vaccinationen på 

kommunnivå 

 Förbättra 

täckningsgraden i 

undervaccinerade 

områden 

 Processledaren i 

cervixcancerprev-

ention i samarbete 

med styrgrupperna 
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Bilaga 2. Handlingsplan för bröstcancerscreening 

 
Område Aktiviteter Mål Uppföljning Ansvarig 

Gemensamma rutiner 

för screening inom 

Sydöstra regionen 

Skapa en 

arbetsgrupp för 

mammografi-

screeningverksamhet 

i sjukvårdsregionen 

Ta fram 

gemensamma 

riktlinjer och ansvara 

för implementering 

av dessa 

Gemensamma 

riktlinjer och rutiner 

är framtagna  

Via styrgruppen för 

bröstcancerscreening i 

sydöstra 

sjukvårdsregionen 

under sista kvartalet 

2018 

Styrgruppen för 

bröstcancerscreeni

ng i sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Upparbeta 

gemensamma rutiner 

och samverkan vid 

screening och 

selektering av 

utomlänskvinnor 

Alla mammografi-

enheter/avdelningar i 

sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Alla län erbjuder 

screeningundersökni

ng för kvinnor med 

kallelse från ett 

annat län  

Via styrgruppen för 

bröstcancerscreening i 

sydöstra 

sjukvårdsregionen 

under sista kvartalet 

2018 

Styrgruppen för 

bröstcancerscreeni

ng i sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Kvalitetsarbete kring 

vilka kvalitetsvariabler 

för bröstcancer 

screeningen som ska 

mätas och rapporteras 

årsvis i sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Upparbeta 

gemensamma rutiner 

för: 

 rapportering av 

kvalitetsvariabler för 

–bröstcancer-

screeningen  

 -intervallcancer 

 

Rutiner finns 

framtagna för 

kvalitetsvariablerna 

Via styrgruppen för 

bröstcancerscreening i 

sydöstra 

sjukvårdsregionen 

både under 2018  

Styrgruppen för 

bröstcancerscreeni

ng i sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Fortsatt arbete med att 

hitta optimal teknisk 

lösning som möjliggör 

samverkan om bild 

granskning i sydöstra 

sjukvårdsregionen 

Fortsatt arbete med 

att skapa  

gemensamma rutiner 

för utredning av 

utomlänskvinnor 

som selekteras från 

screeningen. 

 

Gemensamma 

rutiner för utredning 

av utomlänskvinnor 

finns 

Sista kvartalet 2018 

Styrgruppen för 

bröstcancerscreeni

ng i sydöstra 

sjukvårdsregionen 

RMPG diagnostik? 

IT-avdelningarna i 

sydöstra 

sjukvårdsregionen 

 

 

 


