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Uppdrag, verksamhetsidé och 
vision 
Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) är en kunskaps- och serviceorganisation i sydöstra 
sjukvårdsregionen, som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum ska driva, utveckla och 
stödja cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlikhetsperspektiv. RCC Sydöst arbetar på uppdrag 
från RSL (regionsjukvårdsledningen sydöstra sjukvårdsregionen) och ansvarar för insamling, kodning, 
sammanställning och analys av cancer- och kvalitetsregisterdata och stödjer cancerforskning och 
vårdprogramarbete, såväl regionalt som nationellt. RCC Sydöst levererar canceranmälningar från sydöstra 
sjukvårdsregionen till Socialstyrelsen en gång per år. 
 
För att tydliggöra och stärka det nationella samarbetet har RCC i samverkan tagit fram en gemensam, 
nationell inriktning som samlar RCC:s ståndpunkter, mål och aktiviteter – Vägen framåt. RCC:s 
gemensamma inriktning bygger på den nationella cancerstrategin och innehållet i regeringens långsiktiga 
inriktning för det nationella arbetet med cancervården. 

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 sydöstra sjukvårdsregionen 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 patienter med cancer i regionen ska få behandling inom fyra veckor (om inte SVF anger 
annat) 

2. Alla patienter med cancer ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice  
3. Alla patienter med cancer ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan  
4. Alla patienter med cancer 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  

  

https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/mal-och-inriktning/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/mal-och-inriktning/nationella-cancerstrategin/
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Verksamhetsplan RCC Sydöst 
Verksamhetsplanen för RCC Sydöst beskriver både arbetsområden som till övervägande del ska utvecklas 
och utföras av medarbetare som är kopplade till RCC Sydösts kansli i Linköping, samt arbetsområden och 
projekt som involverar även andra professioner knutna till RCC Sydöst och medlemmar i styrgruppen. 
RCC Sydöst har tagit fram en regional utvecklingsplan för cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen 2020-
2023 – Vägen framåt RCC Sydöst – med utgångspunkt i det nationella måldokumentet. Handlingsplanen 
nedan specificerar de mål som förväntas genomföras under 2021. 

Kunskapsstöd till processledare och cancervården 
RCC Sydöst är regionalt ansvariga för nationella vårdprogram och kvalitetsregister inom cancerområdet. 
RCC Sydöst är också nationellt ansvariga för ett par av dessa, vilka står att läsa under löfte 2. RPO cancer 
(regionalt programområde cancer) är en del av kunskapsstyrningsorganisationen i den sydöstra 
sjukvårdsregionen. Spridning av ny kunskap genom t.ex. vårdprogrammen innebär en samverkan mellan 
övriga programområden, ett samarbete i ständig utveckling. RPO cancer och RCC Sydöst är samma sak 
och i denna verksamhetsplan benämner vi det oftast som RCC Sydöst då det är en mer väletablerad 
benämning. RCC Sydöst har en styrgrupp som består av representanter från de olika regionala 
programområden (RPO) där cancer ingår. 
 
RCC Sydöst publicerar Resultatredovisningen två gånger per år (maj och november). Den belyser 
cancervårdens aktuella måluppfyllelse utifrån patientlöftena och utveckling över tid och avser att initiera 
förbättringsarbete. Det finns också interaktiva rapporter för de flesta kvalitetsregister. Här redovisas 
svensk cancervård med möjlighet att skräddarsy sin egen rapport. De interaktiva rapporterna är framtagna 
och uppdateras av nationella stödteam. De visar nationellt framtagna indikatorer och är aktuella för 
respektive register. 

Cancerregistret 
Alla vårdgivare i Sverige, såväl regioner, kommuner som privata vårdgivare, har en uppgiftsskyldighet att 
rapportera in nya cancerfall till Cancerregistret, ett hälsodataregister hos Socialstyrelsen. RCC Sydöst har 
ett sjukvårdsregionalt uppdrag att samla in, koda och avrapportera canceranmälningar som rapporterats på 
invånare i sydöstra sjukvårdsregionen. RCC Sydöst finns representerat i det nationella stödteamet för 
cancerregistret i form av registeradministratörer samt en ordförande/samordnare. 

Regionalt biobankscentrum (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 sydöstra 
sjukvårdsregionens biobankssamordnare, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet. För 
samråd angående planering och styrning av RBC:s verksamhet finns ett Regionalt biobanksråd med två 
representanter från varje region i sydöstra sjukvårdsregionen och en representant från Linköpings 
universitet. 

https://www.cancercentrum.se/mellansverige/om-oss/mal-och-inriktning/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerregistret/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Regionalt-biobankscentrum-sydostra-sjukvardsregionen/


  

 

Fokusområden för uppföljning vid varje styrgruppsmöte 
RCC Sydösts styrgrupp har bestämt sex områden som kommer att vara återkommande punkter på 
agendan vid varje styrgruppsmöte: 

• SVF 
• Cancerrehabilitering/Cancerprehabilitering 
• Prevention 
• Genetisk screening 
• Patientdelaktighet 
• Samverkan 

Kommunikation 
RCC Sydösts verksamhet syns i våra olika kanaler, både sjukvårdsregionalt och nationellt, där vi förmedlar 
vårt budskap. Cancercentrum.se har både nationella och regionala sidor och förvaltas och utvecklas 
gemensamt av landets sex RCC. RCC Sydöst skickar ut ett nyhetsbrev med aktuella nyheter en gång per 
månad. Vi presenterar också vår verksamhet i andra forum så som konferenser, events och vid olika typer 
av platsbesök.  



 

6 

Löfte 1  

Alla patienter med cancer i regionen ska påbörja behandling 
inom fyra veckor (om inte SVF anger annat) 

Standardiserade vårdförlopp 
RCC Sydöst stödjer sydöstra sjukvårdsregionens (SÖSR) tre regioner i förvaltning och utveckling av 
arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Regionernas processledare, processamordnare och SVF-
ansvariga arbetar regelbundet med samordning inom området. 
 
Genom nationell samverkan mellan alla RCC via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delar vi 
erfarenheter med varandra, vilket bidrar till utveckling av SVF. 

Processledarskap RCC Sydöst 
RCC arbetar för att utveckla cancervården utifrån patientens perspektiv, vilket kräver ett processorienterat 
arbetssätt. På RCC Sydöst finns sjukvårdsregionala processledare och processamordnare inom olika 
cancerdiagnoser eller diagnosövergripande cancerprocesser. Det innefattar alla aktiviteter som leder till att 
diagnosen ställs eller utesluts, behandling, rehabilitering och palliativa insatser. Även förebyggande 
verksamheter involveras.  
 
Handlingsplan löfte 1 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
SVF 

Bevaka, stödja och samordna 
arbetet med SVF nationellt och 
inom SÖSR. 

• Återkoppling till 
regional SVF-
ansvarig 

• Regelbunden 
avstämning regionalt 
och nationellt. 
 

Kontinuerligt Verksamhetschef 
Repr. Nationella nätverket för 
SVF-samordning 
SVF-samordnare (SÖSR) 

Arbeta mot att nå nationella 
målnivåer för SVF. 

• Följa och 
kommunicera 
resultat ur den 
nationella 
resultatrapporten 
”Sammanställning av 
2020-målen” (Mål: 
70% inom utsatt tid 
och 80% av 
patienterna ska 
genomgå SVF).  

• Intern uppföljning i 
resp. region 

Kontinuerligt Verksamhetschef 
Statistiker 
Processledare 
Processamordnare 
SVF-ansvarig i resp. region 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/


  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
• Stående punkt i 

agendan, RCC 
Sydösts styrgrupp 

• Kontinuerlig dialog 
med huvudmännen 
och verksamheterna 
kring resultat och 
måluppfyllelse. 

• Se till att det i alla tre 
regionerna finns 
personer med tydligt 
uppdrag kring SVF-
arbete. 

• Stödja processledare 
inom SÖSR för 
utveckling för att nå 
nationella SVF-mål 
 

Öka användandet av SVF- och 
kvalitetsregisterdata 
 

• Utveckling av 
Resultatredovisninge
n 

• Kartlägga och belysa 
för processledare 
vilken statistik som 
finns tillgänglig. 

• Dialog mellan 
processledare och 
regionala stödteam 
för att tydliggöra 
möjlighet till hjälp 
och utveckling. 
 

Kontinuerligt Statistiker 
Processledare 
Processamordnare 
Verksamhetsutvecklare 
 

Tydliggöra och stödja tolkning 
av SVF-data för att nå 
nationella målnivåer. 

Vara behjälpliga vid 
uppföljning av 
SÖSR:s resultat för 
SVF i mer 
detaljerade former. 
 

Vid behov Statistiker 
Processledare 
Processamordnare 
SVF-ansvarig i resp. region 

Processledarskap och processutveckling RCC Sydöst 

Processorienterat arbetssätt i 
hela SÖSR utifrån patientens  
vårdförlopp. 
 

• Tydlig aktivitetsplan 
• Skapande av 

regionala 
processgrupper. 
 

Kontinuerligt Verksamhetschef 
Processamordnare 
Processledare 

Utveckla processledarskapet 
inom SÖSR och få en samsyn 
kring processorienterat 
arbetssätt. 
 

• Processledardagar 
• Individuellt stöd till 

regionala 
processledare 

• Stödja 
förbättringsarbete 

Avstämmning 2-
4 ggr/år 

Verksamhetschef 
Processamordnare 
RCC Sydöst styrgrupp 
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
• Användning av 

gemensam 
plattform/samarbetsy
ta inom SÖSR. 

• Skapa och tydliggöra 
regionala nätverk 
och kontaktpersoner 
per region för 
processledaren att 
samarbeta med.  
 

Arbeta med att utveckla 2-3 
prioriterade cancerprocesser. 

Workshops 1ggn/process/år Verksamhetschef 
Processledare 
Processamordnare 
RCC Sydösts styrgrupp 
 

Möjligöra för processledare att 
synliggöra sin process för 
styrgruppen. 

Via hearing på 
styrgruppsmöte 

1-2 
processledare 2 
ggr/år 

Verksamhetschef 
RCC Styrgrupp 
Processamordnare 
 

 

  



  

 

Löfte 2  

Alla patienter med cancer ska erbjudas diagnostik och 
behandling enligt Best practice 

Kunskapsstöd till processledare och cancervården 
RCC Sydöst har sjukvårdsregionalt ansvar för bl.a. nationella vårdprogram, kvalitetsregister inklusive 
presentation av utdata, samt vårdutveckling i form av lokalt och regionalt processarbete. Utöver detta har 
RCC Sydöst nationellt ansvar för svenska kvalitetsregistren för: 

• Malignt melanom 
• Bukspottkörtelcancer (pankreas) 
• Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) 

 
RCC Sydöst ansvarar för framtagande och revidering av följande vårdprogram: 

• Akut onkologi 
• Binjuretumörer  
• Buksarkom 
• Bukspottkörtelcancer (pankreas) 
• Cancer utan känd primärtumör (CUP) 
• Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) 
• Malignt melanom 
• Merkellcellstumörer 
• Skivepitelcancer i huden 

Multidisciplinär konferens (MDK) 
Multidisciplinär konferens (MDK) är ett viktigt inslag i bedömningen och behandlingen av patienter med 
cancer. Under en MDK diskuterar flera specialiteter och professioner en patients behandlingsalternativ för 
att få bästa behandlingsresultat. 

Regional expertgrupp cancerläkemedel 
Den regionala expertgruppen för cancerläkemedel arbetar för en rationell och jämlik hantering av 
införandet av nya cancerläkemedel inom sydöstra sjukvårdsregionen. Nationellt sker det främst inom 
Nationella Arbetsgruppen Cancerläkemedel (NAC) som rapporterar till NT-rådet (Nya Terapier) och RCC 
i samverkan. Allt fler läkemedelsfrågor hanteras nationellt, men kräver regional förankring och 
implementering.  

Expertgruppen kommer under 2021 ställas inför utmaningar då kapaciteten för hälsoekonomiska 
värderingar inom det ordnade införandet av nya läkemedel är begränsad på nationell nivå. Den regionala 
processen kan behöva anpassa sig utifrån dessa förutsättningar. 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/vardprocesser/multidisciplinar-konferens/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/regionala-expertgruppens-utlatanden/
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För att utvärdera att patienter får rätt läkemedel och säkerställa jämlik tillgång är det av stor vikt att kunna 
följa upp läkemedelsbehandlingarna på ett strukturerat sätt. Det registreras i ”Register för 
cancerläkemedel” och RCC Sydöst har en välfungerande inrapportering.  

Barn och unga 
Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Sedan 1980-talet har 
överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever omkring 85 procent av barnen. 

Våren 2021 kommer en uppföljningsenhet för barncancer att startas upp i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och fokus ligger på övergången från barn- till vuxenvård 
och en trygg och aktiv överlämning. Uppföljningsenheten kommer att vara placerad vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. 

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. 

Nivåstrukturering 
RCC Sydöst kommer fortsatt att arbeta med både nationell nivåstrukturering och avsluta inledd 
genomlysning av tidigare genomförd regional nivåstrukturering. Projektledaren för regional 
nivåstrukturering fick i uppdrag att, i samverkan med regionernas lokala sjukvårdshuvudmän, genomföra 
en konsekvensanalys av de effekter som denna haft på övergripande och lokal nivå inom sydöstra 
sjukvårdsregionens operations- och akutsjukvård. När Covid-19-pandemin och smittspridningen är mindre 
kommer förhoppningsvis arbetet med patientintervjuer kopplat till nivåstrukturering att kunna slutföras. 
RCC Sydöst kommer även fortsättningsvis vara involverade i nationell nivåstrukturering som leds av 
Socialstyrelsen. 

RCC:s roll förändrades under 2020 när Socialstyrelsen blev huvudansvarig för högspecialiserad vård. RCC 
i samverkan fick i likhet med andra berörda NPO:er (nationella programområden) möjlighet att föreslå 
representanter i olika sakkunniggrupper. Arbete pågår i följande arbetsgrupper:  

• Binjurebarkscancer, Neuroendokrina tumörer samt Feokromocytom och abdominella paragangliom 
• Avancerad matstrupskirurgi, benign och malign inklusive rekonstruktion.  
• Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd. 

Handlingsplan löfte 2 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Cancer- och kvalitetsregister 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/kvalitetsregister/
https://www.cancercentrum.se/sydost/cancerdiagnoser/barn/
https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/nyheter/2020/februari/uppfoljningsenhet-for-barncancer-oppnar-i-sydostra-sjukvardsregionen/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/


  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Tydliga och strukturerade svar 
från patologenheterna i SÖSR. 
 

Dialog med 
regionens patologilab 
angående 
användning av 
framtagna 
svarsmallar. 
 

2021 
 
 
 
 

Registeradministratörer 
Prouktägare 

Uppföljning av elektroniska 
PAD till cancerregistret. 
 

Dialog kring alla tre 
regioners 
elektroniska PAD. 
 

2021 Registeradministratörer 
Produktägare 
 

Arbeta för att data i cancer- 
och kvalitetsregister är aktuell 
och tillåter analys i realtid. 
 

• Utveckling av 
arbetsmetoder 
genom arbete med 
ständiga 
förbättringar. 

• Behålla max två 
veckor ledtid för 
hantering av indata i 
cancer- och 
kvalitetsregister. 

• Öka flexibiliteten i 
registeradministratör
sgruppen genom att 
man har kunskap om 
fler register. 
 

Kontinuerligt Registeradministratörer 
Verksamhetschef 
Enhetschef 
Verksamhetsutvecklare 

Öka inrapportering till cancer- 
och kvalitetsregister.  
 

• Analysera och agera 
på Topplistans 
resultat. 

• Vid platsbesök eller 
andra aktiviteter 
stimulera till 
förbättrad 
inrapportering. 
 

Kontinuerligt Registeradministratörer 
Övrig personal RCC Sydöst 
kansli 

Öka elektronisk anmälan från 
vårdenheter till cancerregistret. 
 
Pappersanmälningar målnivå: 
2020: Max 1000 st 
2021: Max 500 st 
2022: Max 250 st 
2023: Max 100 st 
 

• Puffa för elektronisk 
canceranmälan vid 
platsbesök eller 
andra aktiviteter. 

• Kontinuerlig 
uppföljning av 
antalet (månadsvis). 
inrapporterade fall. 

• Reagera på 
tendenser. 
 

Månadsvis Registeradministratörer 
Statistiker 

Standardisera arbetssätt 
mellan RCC för cancer- och 
kvalitetsregister. 

Delta aktivt i 
nationella 
arbetsgrupper för 
cancer- och 
kvalitetsregister. 

Kvartalsvis Registeradministratörer 
Enhetschef 
Statistiker 
Produktägare 
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
 

Sprida information om 
interaktiva rapporter, samt att 
dagsfärsk data finns att nå via 
INCA. 
 

Informera vid 
platsbesök eller 
andra aktiviteter. 

Kontinuerligt RCC Sydöst kansli 

Utveckla arbetet i stödteam för 
nationella kvalitetsregister. 
 

Ny nationell grupp 
har skapats. 

Höst 2020-2021 
Kontinuerligt 

Produktägare 
Berörda i nationella stödteam 
Enhetschef 
 

Strålterapiregister 

Stödja driftsättning av Svenska 
strålterapiregistret. 

Förankra och vid 
behov ta fram 
regional struktur för 
SÖSR. 
 

2021 Produktägare 
Verksamhetsutvecklare 
Verksamhetschef 

Patientöversikt (IPÖ) 

Stötta införandet av 
patientöversikter för de första 
8 cancerdiagnoserna i SÖSR; 
bröst, prostata, myelom, 
melanom, lunga, njure, 
äggstock, hjärna och 
ryggmärg.  
 

• Förankra och följa 
upp införandet av 
dessa 8 diagnoser. 

• Verka som länk 
mellan nationell 
arbetsgrupp och 
berörda kliniker i 
SÖSR. 

 

2021 Produktägare 
Verksamhetsutvecklare 
Verksamhetschef 

Stödja införandet av PROM i 
IPÖ för melanom 

Bidra med kunskap 
och handlingsplan. 
 

2020 Q3-2021 
Q1 

PROM/PREM-ansvarig 
 

Vårdprogram 

Stödja framtagande och 
revidering av vårdprogram.  
 

• Samordna arbetet. 
• Samverka med 

berörda nationella 
vårdprogramgrupper. 
 

Kontinuerligt Vårdprogramshandläggare 

Sprida och stödja 
implementering av 
vårdprogram. 
 

Kommunikation vid 
remissrundor och 
publicering. 
 

Kontinuerligt Vårdprogramshandläggare 
Processledare 
Kommunikatör 

Samverkan inom 
kunskapsstyrningsorganisation
en i SÖSR för att likrikta 
kunskapsspridning. 
 

• Avstämning med 
övriga RPO och 
processtödjare. 

• Sammanfatta 
vårdprogrammens 
konsekvensbeskrivni
ngars påverkan för 
RCC Sydösts 
styrgrupp. 
 

Två ggr/år eller 
vid behov. 
 
2 ggr/år, Q2 och 
Q4 

Verksamhetsutvecklare 
Vårdprogramhandläggare 
 



  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Verka för att vårdprogram 
används inom grund- och 
vidareutbildning i SÖSR. 
 

Kontakt med grund- 
och vidareutbildning 
gällande hur 
användandet ser ut. 
 

2021, Q1 Vårdprogramhandläggare 

MDK 

Skapa effektiva och 
välfungerande MDK. 

Stödja 
processer/MDK som 
önskar förbättra och 
utveckla sin 
konferens. 

 

Kontinuerligt Projektledare MDK 
Processledare 

Underlätta bokningar av och 
förändringar i befintlig bokning 
för MDK. Samt underlätta att 
identifiera tider för att kunna 
starta ny MDK. 
 

• Skapa en 
gemensam 
bokningskalender för 
MDK som kan nås 
inom hela SÖSR. 

• Uppdatera 
adressböcker så att 
de finns tillgängliga i 
alla MDK-rum i 
SÖSR. 
 

2020-2021 Projektledare MDK 

Likvärdig teknisk standard i 
MDK-rum inom SÖSR. 
 

• Ombyggnad 
• Inköp teknik 

VT 2021 (RÖ 
och RJL, RKL 
längre fram). 
 

Projektledare MDK 
IT-tekniker i resp. region 

Utveckla mallar så att samtliga 
regioner kan använda sig av 
sökord som "Inför MDK" och 
"Efter MDK" i journalen med 
en automatisk överföring till 
Nationella patientöversikten 
(NPÖ). 
 

Genom att öppna 
vägar mellan journal 
och NPÖ. 

2021 RÖ (RJL 
och RKL är 
klara) 

Projektledare MDK 
e-SPIR (regional 
samverkansgrupp kring e-hälsa 
och digitalisering) 
Cosmic-ansvariga i resp. region 

Regional expertgrupp cancerläkemedel 

Jämlik tillgång till och rationell 
användning av 
cancerläkemedel. 
 

• Nationell repr. i 
NAC-gruppen. 

• Regelbundna möten 
för ordnat införande 
av cancerläkemedel i 
SÖSR. 

• Rapport från 
nationella 
arbetsgruppen 
rörande 
läkemedelsregister. 
 

Avstämning 
varje månad, i 
samband med 
expertgruppsmöt
en av aktuella 
ärenden och hur 
användning av 
cancerläkemedel 
utvecklas. 

Processledare cancerläkemedel 
Regional expertgrupp 
cancerläkemedel 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/cancerlakemedel/regionala-expertgruppens-utlatanden/
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Ytterligare öka och underhålla 
en god rapportering från 
SÖSR:s registreringar i 
läkemedelsregistret. 
 

• Följa upp 
användandet av 
cancerläkemedel i 
SÖSR, med hjälp av 
”register för 
cancerläkemedel/läk
emedelsmodulen”. 

• Granska rapporter 
gällande 
rapporteringsfrekven
s från RCC i 
samverkan. 
 

Halvårsvis, i 
samband med 
rapporter från 
nationella 
registret 

Processledare cancerläkemedel 
Verksamhetschef 
Implementeringsgrupp SÖSR 
för Register för 
cancerläkemedel 

Delta i diskussioner och 
utveckling av arbetssätt; 
gränslandet molekylär 
diagnostik och läkemedel. 
 

Samråd med 
expertgrupperingar 
inom SÖSR som 
ansvarar för 
diagnostik. 
 

Kontinuerligt Processledare cancerläkemedel 
Regionala expertgruppen 
cancerläkemedel 

Barn och unga 

Barncancervården ska ha 
samma förutsättningar som 
vuxencancervården att 
samverka nationellt kring 
vårdens utveckling. 

• Samarbete 
länssjukhus 
Västervik; stärka 
kompetens. 

• Fortsatt arbete med 
Min Vårdplan 1177. 

• Pilotprojekt 
Barnonkologi 
Genomic Medicine 
Sweden (GMS), 
lokal förankring samt 
stora GMS-projektet. 

• Upprätthålla och 
förbättra kompetens 
läkare och 
sjuksköterskor; 
rekrytera 
sjuksköterskor. 
 

2021 Processledare barncancer 

Alla som har behandlats för 
cancer som barn erbjuds 
bedömning på en 
specialiserad 
uppföljningsenhet och åtgärder 
efter behov. 

• Regional uppföljning 
barncancer inklusive 
enkät till ungdomar 
inför avslutning av 
vården på barnklinik 
och överflyttning till 
vuxenvård. 

• Läkemedelshanterin
g, rekrytering 
farmaceut. 

2021 Projektledare enhet för 
uppföljning av barncancer 



  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
• Förbättring 

barncancerregistret 
inför överflytt till 
INCA, tillägg av 
PROM/PREM/Nya 
variabler. 
 

Utveckla uppföljningen före 18 
års ålder av barncancer i 
Sverige. 
 

Samarbete inom 
Nationell 
arbetsgrupp (NAG). 

2020-2021 Processledare barncancer 
Barnavdelning för onkologi 
neurokirurgi och diabetes 
(BOND) 
 

Inventering av resurser för 
rehabilitering av barn som dels 
haft hjärntumörer men även 
andra cancersjukdomar. 
 

• Samarbete NAG. 
• Enkät till alla sjukhus 

som behandlar/följer 
upp barncancer 

2020-2021 Processledare barncancer 
 

Fastställa basstandard för 
uppföljningsmottagningar för 
vuxna som haft cancer som 
barn. 
 

Samarbete NAG 2020-2021 Processledare barncancer 
 

Cancerrehabilitering 

Implementering av 
vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering. 
 

• Följa upp 
användning av 
checklistan. 

• Förankring och 
dialog med berörda 
kliniker. 
 

2021, Q1-Q2 
(nya VP) 
Kontinuerligt 

Processledare 
cancerrehabilitering 

Öka och sprida kunskap om 
cancerrehabilitering i SÖSR. 

• Utbildningsdagar 
• Föreläsningar på 

grund- och 
vidareutbildning 

• Regionalt stödteam 
• Samverkan med 

RCC Sydösts övriga 
processledare 
 

Kontinuerligt Processledare 
cancerrehabilitering 

Öka kompetensen om 
komplementär- och 
integrativmedicinska metoder 
hos professionerna. 
 

• Sprida information 
om nationell 
utbildning. 

• Vid behov göra en 
regional 
utbildningsinsats. 
 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
Kommunikatör 
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Hälsoskattningsinstrumentet 
ska konsekvent anvädas för 
att patienter med cancer ska få 
sitt rehabiliteringsbehov 
bedömt regelbundet. 
 

• Hälsoskattningsinstr
umentet finns 
tillgängligt via Min 
Vårdplan. 

• Används strukturerat 
och konsekvent på 
flera 
cancerbehandlande 
kliniker och i hela 
patientens process. 
 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
Processamordnare 

Stödja samverkan kring 
rehabilitering mellan 
kommuner och regioner men 
också mellan olika vårdformer. 

Införa rutin för 
rehabiliteringsplan 
med aktiva 
överlämningar utifrån 
patientens 
självskattade behov. 
 

2021, Q3-Q4 Processledare 
cancerrehabilitering 

Inventera behov av MDK för 
patienter med avancerade 
rehabiliteringsbehov i SÖSR. 
 

• Inventera och 
definiera vad som 
finns idag. 

• Sprida kunskap om 
Forum Pelvicum 
Speciale 
(biverkningar efter 
bäckencancer). 
 

2021, Q3-Q4 Processledare 
cancerrehabilitering 

Strukturerad samverkan med 
aktörer utanför hälso- och 
sjukvården för tillgång till fysisk 
och psykosocial egenvård för 
patienter med cancer. 
 

Samverkan med 
friskvårdsaktörer och 
patientföreingar. 

Kontinuerligt Processledare 
cancerrehabilitering 
PNR 

Stödja professionens 
användande av FYSS (fysiskt 
aktivitet i sjukdomsprevention 
och sjukdomsbehandling) och 
FAR (Fysisk aktivitet på 
recept). 
 

• Utbildning kring 
FYSS och FAR 

• Samverkan mellan 
patientgrupper, 
friskvårdsaktörer och 
kliniker. 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 

Se till att de register som RCC 
Sydöst är nationellt ansvariga 
för har med kvalitetsvariabler 
för cancerrehabilitering. 
 

Bevaka RCC 
Sydösts register för 
att hålla dem 
uppdaterade. 

Kontinuerligt Processledare 
cancerrehabilitering 

Sträva efter att 
cancerrehabiliteringsvariabler 
ska ingå i 
resultatredovisningen i de 
diagnosspecifika 
redovisningarna. 
 

Diskussion om 
resultatredovisninge
ns innehåll. 

Maj 2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
Statistiker 



  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Stimulansprojekt 
cancerrehabilitering Kalmar, 
RÖ, JKPG. 
 

Framtagande 
och/eller uppdatering 
av projektplaner. 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
Projektledare 
stimulansprojekten 
Verksamhetschef 
Verksamhetsutvecklare 
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Löfte 3 

Alla patienter med cancer ska vara välinformerade och delaktiga 
genom hela vårdkedjan 

Patient- och närståendeperspektivet 
Patient- och närståenderådets (PNR) huvuduppgift är att bevaka patientperspektivet i alla SÖRS 
utvecklingsarbeten för att förbättra cancervården. PNR har två representanter i RCC Sydösts styrgrupp. 

Min vårdplan 
Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. 
Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt 
att öka deras trygghet. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital form. Min vårdplan i digital 
form, per diagnos eller övergripande diagnosgrupp, kommer att tillgängliggöras via 1177 vårdguiden. Nio 
olika diagnoser kommer att vara tillgängliga för verksamheter att börja erbjuda sina patienter under 2021. 

En projektledare per region finns för införandet av Min vårdplan på 1177. Projektledaren samverkar med 
arbetsgrupper inom SÖRS och nationellt. 

Att mäta patienters erfarenheter 
RCC Sydöst stödjer arbete med ”Patient Reported Experience Measures” (PREM), dvs. kvalitetsmått som 
beskriver hur patienterna upplever vården, samt ”Patient Reported Outcome Measures (PROM) som 
beskriver funktion och livskvalitet hos patienterna. Målet är att mäta upplevelse och effekt av vården ur ett 
patientperspektiv. Arbetet med patientrapporterade mått är en strategiskt viktig fråga och en nyckelfaktor i 
arbetet med patientcentrerad vård. 
 
Handlingsplan löfte 3 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Patientinvolvering 

Upprätthålla det regionala 
arbetet med PNR RCC 
Sydöst. 
 

Löpande möten. Kontinuerligt PNR 
PNR-samordnare 

Patienter och närstående 
involveras i arbetsgrupper 
gällande uppföljning och 
utveckling av cancervården. 
 

Skapa rutin för att 
bjuda in patienter och 
närstående. 

Kontinuerligt PNR 
PNR-samordnare 
Processledare 
RCC Sydösts styrgrupp 

https://www.cancercentrum.se/sydost/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/patient-och-narstaenderadet-sydost/
https://www.cancercentrum.se/sydost/patient-och-narstaende/min-vardplan/min-vardplan-pa-1177/roster-om-min-vardplan-via-1177/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/patientrapporterade-matt/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/patientrapporterade-matt/


  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Alla patienter med cancer 
informeras om möjligheten till 
ny medicinsk bedömning. 
 

Hänvisa till sida om 
ny medicinsk 
bedömning på 
1177.se 
 

Kontinuerligt PNR 
PNR-samordnare 

Anhörigstöd • Undersök vilken 
riktlinje för 
anhörigstöd som 
finns idag. 

• Tillhandahålla 
befintliga broschyrer 
om anhörigstöd. 

• Diskutera spridning 
av info kring 
anhörigstöd med 
PNR 
 

 PNR 
PNR-samordnare 

Stötta skapande av 
mötesforum för patienter och 
närstående. 
 

• Diskussion med 
patientföreningar 

• Diskussion med 
företrädare från resp. 
region. 
 

2021 PNR 
PNR-samordnare 

Min vårdplan 

Alla patienter ska erbjudas 
”Min vårdplan” i någon form. 
 

Stödja införande av 
digital MVP i SÖSR, 
enligt nationell och 
regional 
implementeringsplan. 
 

2021 (påbörjat 
2020 Q4) 

Regionala projektledare 
Processledare 
cancerrehabilitering och för 
berörda diagnoser 
 

Kontaktsjuksköterska (KSSK) 

Utveckla och stärka 
kontaktsjuksköterskefunktione
n med fokus på aktiva 
överlämningar och Min 
vårdplan. 
 

• Säkra 
kommunikationsväga
r till KSSK 

• Nätverksträffar 
• Breddinförande av 

digital MVP 
 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
Regionala projektledare för 
MVP 

Fortsätta uppbyggnaden av 
KSSK-nätverk i SÖSR. 
 

Digitala och fysiska 
träffar. 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
 

Inventera vilka diagnosgrupper 
som saknar KSSK och försöka 
påverka där det finns brister. 
 

Vid klinikdialoger, 
processarbeten och i 
dialog med RCC:s 
processledare 

2021 Processledare 
cancerrehabilitering 
 

Delta i och sprida information 
om KSSK-utbildningen. 
 

Samarbete med 
medicinska 
fakulteten, LiU. 

2021, Q1 
(kontinuerligt) 

Processledare 
cancerrehabilitering 

PROM/PREM 

https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/ny-medicinsk-bedomning/
https://www.1177.se/Ostergotland/sa-fungerar-varden/om-du-inte-ar-nojd/ny-medicinsk-bedomning/
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Nationell uppföljning av SVF 
via PREM-enkät. 

RCC Sydöst arbetar 
för en utökad dialog 
med vården, lokalt, 
regionalt och 
nationellt för att 
skapa engagemang 
för resultatet och en 
grund för 
förbättringsarbete. 
 

Kontinuerligt PROM/PREM-ansvarig 
Statistiker 

PROM och PREM används 
kontinuerligt för uppföljning i 
minst hälften av alla 
vårdprocesser med 
processledare i SÖSR. 
 

Via arbete med 
processledare. 

2021, Q4 PROM/PREM-ansvarig 
Processledare 

Löpande stödja de 
kvalitetsregister som vill arbeta 
med PROM och PREM. 
 

Enligt 
uppdragsbeskrivning 
för Nationella 
arbetsgruppen för 
patientrapporterade 
mått (NAPM). 
 

Kontinuerligt PROM/PREM-ansvarig 

Fortsatt arbete med 
utvärdering av patienternas 
erfarenheter av 
nivåstrukturering, regional och 
nationell nivå. 
 

Stötta nationell 
undersökning, samt 
planera, genomföra 
och analysera 
patientintervjuer i 
SÖSR. 
 

2020 Q1-2021 
Q1 

PROM/PREM-ansvarig 
Statistiker 

Inkludera patientrapporterade 
mått i resultatredovisningen 
och de nationella stödteamen, 
samt i det regionala arbetet 
tillsammans med 
processledare. 
 

Skapa kapitel för 
PROM/PREM i 
diagnosspecifika 
resultatredovisningar. 

2021, Q1 PROM/PREM-ansvarig 
Statistiker 

  



  

 

Löfte 4 

Alla patienter med cancer 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 palliativregistret. 

I SÖSR finns en regional processgrupp inom palliativ vård som tillsammans med sammankallande 
processledare analyserar och agerar på utdata från Svenska palliativregistret. Vi går mot en mer jämlik vård, 
men det finns fortfarande förbättringsområden. Många patienter med cancer vårdas exempelvis den sista 
delen av sina liv på regionens sjukhus där palliativ kompetens idag inte är lika prioriterad som utanför 
sjukhusen i den kommunala vården. Kunskapen bör spridas i alla delar av vården. 

Handlingsplan löfte 4 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Främja jämlik palliativ vård 

Öka täckningsgraden i 
svenska pallitivregistret 
 

• Sprida vikten av att 
registrera i 
palliativregistret. 

• Samverkan med 
palliativregistret. 
 

Kontinuerligt Processledare palliativ vård 
Processgrupp palliativ vård 
Palliativa ombud 
RCC Sydöst 
 

Öka och sprida kunskap om 
och inom Palliativ vård. 

• Planera och 
genomföra 
konferensen 
Palliation Sydöst 

• Ombudsverksamhet 
med gemensamma 
nätverksträffar 

• Utbildningsmaterial 
till personal t.ex. 
webbutbildningen 
"Palliation ABC". 

• Info om material 
riktat till patient och 
närstående kopplat 
till palliativ vård på 
1177. 

• Öka kompetensen 
om och förståelsen 
för brytpunktssamtal. 
 

Höst 2021 
 
 
 
Kontinuerligt 

Processledare palliativ vård 
Arbetsgrupp Palliation Sydöst 
 
 
Processledare palliativ vård 
Processgrupp palliativ vård 
Palliativa ombud 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/palliativ-vard/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/vard-i-slutet-av-livet/palliativ-vard--vard-i-slutet-av-livet/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/vard-i-slutet-av-livet/palliativ-vard--vard-i-slutet-av-livet/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/vard-i-slutet-av-livet/palliativ-vard--vard-i-slutet-av-livet/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/vard-i-slutet-av-livet/palliativ-vard--vard-i-slutet-av-livet/
https://www.1177.se/Ostergotland/behandling--hjalpmedel/vard-i-slutet-av-livet/palliativ-vard--vard-i-slutet-av-livet/


 

22 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Palliativ kompetens tillgänglig 
vid olika vårdaktiviteter t.ex. 
MDK eller komplex 
cancerutredning. 
 

• Planera och 
diskutera hur 
samverkan kan ske. 

 Våren 2021 Processledare palliativ vård 
Processamordnare 
MDK projektledare 
 

Utveckla den palliativa 
konsultverksamheten i hela 
SÖSR. 
 

• Lyfta frågan i RPO 
Cancer. 

• Lyfta och bevaka 
frågan i RÖ i 
samband med 
omorganisation. 
 

Första kvartalet 
2021 

Processledare palliativ vård 
Processgruppsdeltagare från 
RÖ 
 
 

RCC Sydöst kan stödja 
samverkan mellan alla berörda 
aktörer kring palliativa insatser 
inom den nära vården. 
 

• I  processgruppen 
och i 
nätverksträffarna 
diskutera 
samverkansfrågor. 
 

Kontinuerligt Processledare palliativ vård 
 

Arbeta för att skapa 
anpassade palliativa 
korttidsplatser i sydöstra 
sjukvårdsregionens 
kommuner. 
 

• Lyfta frågan i RPO 
Cancer i samband 
med 
verksamhetsbesök 

2021 Processledare palliativ vård 
 

 

  



  

 

Löfte 5 

Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och 
välfungerande screeningprogram 

Cancerprevention 
Förebyggande insatser är mycket viktiga för att motverka prognosen om en kraftig ökning av antalet 
cancerfall. Arbete med cancerpreventionsfrågor i SÖSR sker genom samarbete med övriga processledare, 
RPO hälsofrämjande och andra aktörer. 

Screening för cancer leder till tidigare upptäckt av cancersjukdom, vilket leder till högre 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 organisatoriskt resurskrävande eftersom det är en stor målgrupp som ska 
nås med kallelse till närmsta screeningenhet. Hög kvalitet genom hela screeningprocessen är viktigt för att 
uppnå den önskade effekten med tidig upptäckt av cancer. Läs mer om prevention och tidig upptäckt i 
måldokumentet Vägen framåt. 

Handlingsplan löfte 5 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Cancerprevention 

Öka följsamheten till EU-kodex 
mot cancer. 
 

• Undersök regionala 
möjligheter att 
samverka med t.ex. 
hälsokommunikatör, 
brobyggare och RPO 
hälsofrämjande för 
att på så vis sprida 
information om EU-
kodexen till 
befolkningen (inkl. 
andra språk). 
• Skapa en plattform 

för att samla 
material, evidens, 
projekt, arbetssätt för 
goda exempel och 
initiativ. 
 

VT 2021 Processledare 
cancerprevention 
RPO hälsofrämjande 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/
https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/mal-och-inriktning/
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Hälso- och sjukvårdspersonal 
inom cancerområdet ska ha 
kunskap och kompetens för att 
uppmärksamma ohälsosamma 
levnadsvanor. De ska också 
kunna ge råd vid 
ohälsosamma levnadsvanor. 
 

• Kunskapsspridning 
• Utbildningsinsatser i 

samverkan med 
regionala aktörer. 

• Alla som under en 
cancerprocess möter 
patienten ger samma 
budskap kring 
levnadsvanor och 
egenvård. 
 

Start VT 2021 Processledare 
cancerprevention 
Processledare 
cancerrehabilitering  
Kontaktssjuksköterskor 
 
I samverkan med RPO 
hälsofrämjande.  

Hälso- och sjukvårdspersonal 
ska ha tydliga och kända 
rutiner för åtgärd och 
remittering kopplat till 
ohälsosamma levnadsvanor. 
 

Kunskapsspridning; 
Utbildningsinsatser i 
samverkan med 
regionala aktörer 
med fokus på 
dokumentation. 
 
 

Start VT 2021 
 

Processledare 
cancerprevention 
Processledare 
cancerrehabilitering  
Kontaktssjuksköterskor 
 
I samverkan med RPO 
hälsofrämjande. 
 

Delta i implementering av 
tobaks- och alkoholfri 
operation vid elektiv 
cancerkirurgi. 
 

Kunskapsspridning 
om tobaks- och 
alkoholfri operation 
riktat till opererande 
kliniker - i samverkan 
med regionala 
aktörer. 
 

VT 2021 Processledare 
cancerprevention 
Processledare 
Kontaktssjuksköterskor 
 
I samverkan med RPO 
hälsofrämjande. 

Följa upp arbetet avseende 
tobaksfri operation, med fokus 
på elektiv kirurgi vid 
cancersjukdom. 
 

Dialog med 
verksamhetschefer 
på opererande 
kliniker. 

2021 Processledare 
cancerprevention 
 
I samverkan med RPO 
hälsofrämjande. 
 

Cervixcancerprevention 

Bevaka orsakerna till den 
rapporterade ökningen av 
cervixcancerfall och se om 
förändringar i vårdprogram 
behövs. 
 

Följa rapporter från 
bl.a. NkCx. 

Årligen via 
nationella data. 

Processledare 
cervixcancerprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region 

Presentera gemensam AUDIT 
(nationell kartläggning) under 
2021. Identifiera faktorer i 
vårdprogrammet som måste 
förbättras för att minska 
cervixcancer-incidensen. 
 

• Insamling av data 
under våren 2021. 

• Publicering NKCx 
årsrapport. 

Gemensamt 
regionmöte höst 
2021. 

Processledare 
cervixcancerprevention 
Statistiker 



  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Sprida och förbättra 
kvalitetsrapporten från 
Cytburken. 
 

• Genomgång 
regionalt 
referensgruppsmöte, 
samt inom respektive 
styrgrupp. 

• Återkoppla till 
Cytburken eventuellt 
förbättringsförslag. 

 

Publicering 
vår/sommar 
2021. 

Processledare 
cervixcancerprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region 
 

Uppmärksamma 
underscreenade populationer 

Kunna erbjuda 
alternativa metoder, 
t.ex. HPV-självtest 
 

Implementering 
2021, självtest. 

Processledare 
cervixcancerprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region 
 

Förbättra täckningsgraden i 
undervaccinerade områden. 

• Bevaka och sprida 
täckningsgraden 
för HPV-
vaccinationen på 
kommunnivå. 

• Högt deltagande 
efter kallelse samt 
att alla 
kallningsbara 
kvinnor blir kallade 
i rätt tid. 

• Hög tillgänglighet 
och lätta boknings-
/omboknings-
/avbokningsmöjligh
eter. 

 

Årlig uppföljning Processledare 
cervixcancerprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region 

HPV-vaccin ska erbjudas alla 
barn inom ramen för 
vaccinationsprogram. 

• Stödja 
implementeringen av 
HPV-vaccination för 
pojkar. 

• Öka andelen unga 
kvinnor som 
vaccineras mot HPV 
genom att erbjuda så 
kallad ”catch-up”-
vaccination. 

• Öka andelen unga 
män som vaccineras 
mot HPV. 
 

2021 Processledare 
cervixcancerprevention 

Erbjuda rätt behandling i tid 
(>90%). 

Följa rapport 
Cytburken.  

Årligen via 
nationella data 

Processledare 
cervixcanceprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region  
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VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Delta i högrriskprojekt 
”Utrotning cervixcancer”. 

Följa upp de kvinnor 
som i projektet är 
HPV-positiva med 
kolposkopi 
 

Våren 2021 
(preliminärt) 

Processledare 
cervixcanceprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region 
 

Dela kallelsegrundande 
screeninginformation 
nationellt. 

Uppkoppling 
nationell 
tjänsteplattform –
screeningstöd 
livmoderhals. 
 

HT2020/VT2021 Processledare 
cervixcanceprevention 
Styrgrupp 
cervixcancerprevention i 
respektive region 

Bröstcancerprevention 

Utse regional processledare 
och medverka i nationella 
grupperingar. 
 

Inleda dialog med 
RAG radiologi och 
RAG kirurgi. 
 

2021 Verksamhetschef 
RPO cancer 

Tarmcancerscreening 

Öka beredskap och 
medvetenhet inför 
breddinförande av 
tarmcancerscreening under 
2022. 

Regionala 
arbetsgruppen för 
implementering av 
tarmcancerscreenig 
gör 
behovsinventering av 
koloskopiresurser 
och utbildningsbehov 
inom SÖSR. Resultat 
rapporteras till RSL 
för fortsatt 
handläggning och 
beslut i resp. 
linjeorganisation. 
 

• Uppföljning 1 
gång/termin 
RCC Sydösts 
Styrgrupp 

• Rapport till RSL 
1 gång/termin 

 

Projektledare 
tarmcancerscreening 
Verksamhetschef 
RCC Sydösts styrgrupp 

Delta i nationell arbetsgrupp 
för att stötta implementering av 
screening i de olika 
sjukvårdsregionerna. 
 

Delta i nationella 
arbetsgruppen för 
implementering av 
tarmcancer 

Möte 6 ggr/år Projektledare 
tarmcancerscreening 

Ansluta sydöstra 
sjukvårdsregionens tre 
regioner till ett gemensamt 
kallelsekansli för 
tarmcancerscreening. 
 

Ansöka om att få 
ansluta till GSK. 

Snarast Verksamhetschef 
RCC Sydösts styrgrupp 

Förberedande arbete inför 
implementering av 
tarmcancerscreening i 
regionerna. 
 

Utse ansvariga för 
screeningverksamhet
en i respektive 
region. 

2021 Projektledare 
tarmcancerscreening 
Lokala arbetsgrupper 
 



  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Spridning av nationellt 
framtaget informationsmaterial 
om tarmcancerscreening. 
 

Nationell 
informationskampanj 
(videofilm, 
informationsbroschyr
) 
 

2021 Projektledare 
tarmcancerscreening 
Kommunikatör 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Säkra finansiering och 
organisation för pilottest. 
 

Arbeta fram och 
säkra underlag till ett 
pilottest. 
 

Q4 2020-Q1 
2021 

Projektledare OPT 

Genomföra pilottest av OPT. Teknisk lösning för 
pilottest på plats. 
 

2021 Projektledare OPT 

Bidra till att kallelsesystemet 
ger möjlighet till uppföljning av 
jämlik OPT. 
 

Bidra till nationella 
OPT-gruppen för 
utveckling av 
kallelsesystemet och 
säkerställande av 
systemets koppling 
till 1177.se. 
 

Kontinuerligt Projektledare OPT 

Kommunikationsinsatser i 
sydöstra sjukvårdsregionen för 
att nå ut med budskapet om 
OPT. 

• Bidra till ett nationellt 
informationsmaterial 
kring OPT. 

• I dialog med 
invånare ta fram och 
testa anpassad 
information om hur 
OPT funkar i RCC 
Sydöst. 
 

Kontinuerligt Projektledare OPT 
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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 regionala nätverk för att öka antalet kliniska läkemedelsprövningar i 
sydöstra sjukvårdsregionen och erbjuda patienter lika möjlighet att delta i pågående forskningsstudier, 
oberoende av var i regionen man bor. En nationell databas där alla pågående studier inom cancer är 
samlade finns tillgänglig på RCC i samverkans hemsida. 

Handlingsplan löfte 6 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
Stödja och främja uppbyggnad av infrastruktur för patientnära forskning 

Förenkla tillgång till 
registerdata 

• Informera om 
kvalitetsregisterforsk
ning och synliggöra 
forskningsresultat, 
t.ex. genom 
föreläsningar och 
webbinarier  

• Skapa 
forskningsdatabaser 
för ökad möjlighet till 
registerforskning, 
t.ex. f MM base för 
Malignt melanom. 

• Sprida information 
om den service till 
forskare, som RBC 
och RÖs 
biobankssamordning 
tillhandahåller, vid 
forskning på 
biobanksprov. 
 

2021 Statistiker 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Biobank 

Stödja forskare med data och 
analys ur nationella 
kvalitetsregister. 
 

Ta ut och analysera 
data. 

2021 Statistiker 
Verksamhetschef 

Stärkt samarbete med 
utbildnings- och 
forskningsaktörer. 
 

• Undersöka tänkbara 
områden för 
examens- och 
forskningsarbete 
(registerdata). 

• Fortsatt kontakt med 
Forum Sydöst. 

2021 Verksamhetschef 
Statistiker 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/


  

 

VAD? HUR? NÄR? VEM? 
 

Medelstilldelning för forskning 
 

Stärkt dialog med 
Cancerfonden. 
 

2021 Verksamhetschef 

Höja forskningsvärdet på 
befintliga vårdprov. 
 

Nationellt samordnat 
arbete inom Biobank 
Sverige, avseende 
provhantering och IT. 
 

Kontinuerligt Biobank 

Främja/bedriva forskning inom 
området patientrapporterade 
mått. 

• Fortsatt arbete med 
pågående samt nya 
projekt. 

• Samverkan med 
RCSO i 
PROM/PREM-frågor. 
 

Kontinuerligt PROM/PREM-ansvarig 
Statistiker 
Verksamhetschef 
 

Regional samverkan inom cancerforskning 

Samordna och organisera 
träffar för nätverket för 
forskningssjuksköterskor. 
 

Regionala möten 2 gång/år Forskningssjuksköterska 

Nordisk forskningssamverkan kring SVF 

Öka följeforskning inom SVF. • Delta i nordiska 
SVF-möten. 

• Medverka i regionala 
projekt. 

• Bidra till initieringen 
av regionala, 
nationella och 
internationella 
projekt. 

 
 

2021 Verksamhetschef 
Statistiker 
PROM/PREM-ansvarig 

Jämlik möjlighet till patientdeltagande i kliniska studier 

Sprida information om 
databasen ”Cancerstudier i 
Sverige”. 
 

Sprida info vid 
klinikbesök. 

Kontinuerligt Forskningssjuksköterska 
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Regionala cancercentrum – landstingens och regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 
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