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RCC Sydösts patientlöften 

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) är en kunskaps- och serviceorganisation i sydöstra 
sjukvårdsregionen (SÖSR), 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. 

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 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. 

 
Dessa sex löften har en målinriktning med koppling till de tio nationella kriterierna som samtliga 
RCC skall arbeta utifrån och som ligger till grund för Socialstyrelsens årliga 
verksamhetsutvärdering. Nedan följer beskrivning av några av RCC Sydösts aktiviteter och 
resultat under 2020. 

Nationella kvalitetsregister  

Det finns sex regionala tumörregister i Sverige. RCC Sydöst ansvarar för ett av dessa och 
levererar årligen databeståndet för sydöstra sjukvårdsregionens nya cancerfall till Socialstyrelsen. 
RCC Sydöst har regionalt ansvar för mer än 30 olika kvalitetsregister och nationellt ansvar för 
nationella kvalitetsregister för malignt melanom (SweMR, Swedish Melanoma Registry), 
bukspottkörtelcancer och endokrina buktumörer (GEP-NET). Kommunikation och vägledning 
av regionens inrapportörer pågår kontinuerligt. De nationella kvalitetsregistren malignt melanom 
och bukspottkörtelcancer har interaktiva rapporter vilka har tagits fram av stödteamen under 
2020. De redovisas öppet och ska ses som ett komplement till den ordinarie årsrapporter. Här 
kan användaren själv göra urval och välja hur data ska redovisas i form av figurer, tabeller, 
jämförelser och trender. 

Patientöversikter (IPÖ) har tagits fram på INCA (IT-plattform) nationellt inom åtta diagnoser 
och kan nu användas av berörda kliniker i hela landet. Patientöversikterna är ett IT-stöd för att 
samla in data om patienter med cancer, t.ex. sjukdomsstatus och laboratoriedata.  RCC Sydöst 
har samarbetat med de nationella diagnoskoardinatorerna för IPÖ för att sprida och underlätta 
implementering i den sydöstra sjukvårdsregionen. Jönköping har börjat använda patientöversikter 
i flera diagnoser vilket har underlättat arbetet iden kliniska vardagen. 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/statistik/
https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/bukspottkortel/statistik/
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Det nationella stödteamet för SweMR har under året stöttat registrets styrgrupp kring 
framtagande och utformning av Patientöversikten för melanom. Stödteamet för melanom har 
även jobbat med att tillvarata slutanvändarnas synpunkter för att förbättra användarvänligheten i 
kvalitetsregistrets formulär. Efterforskningsmallar har skapats för att stödja 
registeradministratörer i övriga regioner i landet. Ett prognosinstrument för hudmelanom finns i 
framtaget och publicerat i anslutning till det nationella vårdprogrammet (underlag Svenska 
Melanomregistret). Instrumentet ger individuella riskprofiler för patienter med malignt melanom 
utifrån olika kombinationer av riskfaktorer så som kön, ålder, tumörlokal, tumörtjocklek etc. 

Stödteamet för bukspottkörtelcancer har skapat och uppdaterat efterforskningsmallar. De har 
även stöttat utformningen av två formulär (onkologisk samt patologisk rapportering) som har 
uppdaterats till ett nytt utvecklingsramverk. Stödteamet stöttade även registrets styrgrupp i att 
validera registrets data under början av 2020. 

GEP-NET:s nationella stödteam har lagt mycket fokus på att hjälpa registrets styrgrupp med att 
öka täckningsgraden genom t.ex. förenklingar i formulär, nya efterforskningsmallar, spridning av 
dikteringsmall och införande av monitormöten två gånger per år. Arbetet har resulterat i högre 
täckningsgrad i flera regioner, men behöver fortsätta under 2021 för att möjliggöra en 
tillfredsställande nationell täckningsgrad i framtiden. 

Kunskapen om cancer sprids bl.a. via publicering av olika rapporter på cancercentrum.se. RCC 
Sydöst har publicerat resultatredovisningen två gånger per år. Den belyser cancervårdens aktuella 
måluppfyllelse utefter patientlöftena och utveckling över tid, och avser att initiera 
förbättringsarbete. 

En så kallad ”Topplista”  har publiceras fyra gånger per år på RCC Sydösts websida. Klinikerna 
kan därmed följa utvecklingen av inrapporteringen till cancer- samt palliativregistret. RCC Sydöst 
arbetar aktivt med och stödja klinikerna att använda inrapporterad data till kvalitetsregister och 
SVF för att följa upp verksamheten. Detta sker genom platsbesök av processledare och personal 
från RCC kansli. 

Vårdprogram 

RCC Sydöst ansvarar för framtagande och revidering av nio olika nationella vårdprogram: Under 
2020 har fyra nya vårdprogram tagits fram och publicerats; vårdprogrammen för Binjuretumörer, 
Buksarkom, Skivepitelcancer och Merkelscellstumörer. Ett revideringsarbete har pågått för 
vårdprogrammen för Cancer utan känd primärtumör, Neuroendokrina buktumörer, Malignt 
melanom och Bukspottkörtelcancer, ny versioner har publicerats eller är på väg att publiceras i 
början av 2021. För vårdprogrammet för Akut onkologi har en mindre revidering skett.  RCC 
Sydöst har fortsatt samarbete med sjukvårdsregionens kunskapsstyrningsorganisation, vilket 
innebär kontakt med övriga regionala programområden (RPO) vid tex spridning av vårdprogram 
eller samverkan kring annan kunskapsstyrning i sydöstra sjukvårdsregionen.  

Cancerregistret 

RCC Sydöst har ett regionalt uppdrag att samla in, koda och avrapportera canceranmälningar 
som rapporterats på invånare i sydöstra sjukvårdsregionen hälsodataregistret på Socialstyrelsen.  

RCC sydöst har även under 2020 arbetat med att öka den elektroniska inrapporteringen till 
cancerregistret, både när det gäller anmälan från kliniker och patologienheter. Detta har skett 

https://cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hud-och-ogon/kvalitetsregister/
http://www.cancercentrum.se./
https://cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/palliativ-vard/resultatredovisning2/
https://cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/regionala-rapporter/topplistan/
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genom informationskampanjer, klinikbesök och i samband med andra möten. Jämfört med 2019 
ser vi en ökning av elektroniska A-anmälningar med ca 70 %. 

Vi har varit med och delfinansierat uppgradering i patologsystemet för att möjliggöra elektroniska 
PAD-anmälningar för både Kalmar och Linköping. I skrivande stund har testarbetet påbörjats 
och planeras att vara klart vid årsskiftet 2020/2021. 
Samlad efterforskning av saknade canceranmälningar har planenligt gjorts fyra gånger under året. 

Den årliga leveransen till Socialstyrelsen den 4 november illustreras av tabellen nedan. Antalet 
ändringsposter var markant högre 2020, vilket beror på en massuppdatering som gjordes på 
uppdrag av Socialstyrelsen under våren. Täckningsgraden var högre för fjärde året i rad. 

 

 

 

RCC har ett nationellt stödteam för cancerregistret där RCC Sydöst, representeras av två 
registeradministratörer. Gruppen har arbetet med att minska de regionala skillnaderna i 
kodningsarbetet och stärka arbetet med cancerregistret. Nationella stödteamet för Cancerregistret 
har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram ett arbetsdokument ”Kodning i cancerregistret” 
för den personal som arbetar med registrering i Cancerregistret och arrangerat utbildningsdagar 
för registeradministratörer tillsammans med Socialstyrelsen. 

Regionalt biobankscentrum 

Regionalt biobankscentrum (RBC) är ett kompetens- och servicecentrum för alla verksamheter, 
patienter och allmänhet, som berörs av biobankslagen. RBC ligger organisatoriskt inom Regionalt 
cancercentrum sydöst. Vid RBC finns också Region Östergötlands biobanks- och 
vävnadssamordnare. All verksamhet som bedrivs genomsyras av patient- och kundnytta med stor 
lyhördhet för hela sjukvårdsregionens behov och önskemål. Som sjukvårdsregionens 
kunskapscentrum i biobanksfrågor beräknas, den redan nu omfattande utbildnings- och 
konsultationsverksamheten, fortsätta att öka. Som exempel på tjänster med kraftigt ökad 
efterfrågan, kan nämnas rådgivning gällande biobanksdelarna inför etikansökan och utformning 
och upprättande av biobanksavtal. Rådgivning inför och vid tecknande av biobanksavtal är något 
som företrädare för läkemedelsföretag framhåller är mycket värdefullt för dem och något de 
önskar ska finnas över hela landet.  

Under året har verksamheten utökats med biobanksansvarig för Biobank Östergötland, även 
uppdrag inom nationell utbildningssamordning har tillkommit.  För att hantera det utökade 
uppdraget har vi förstärkt med drygt 80 % handläggartjänst.    
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De nationella uppdragen för medarbetare på RBC, ligger på en fortsatt hög nivå. Under året har 
fokus legat på arbetet med ”Lätt att göra rätt”, olika aktiviteter för att underlätta för de som 
önskar tillgång till prov för forskning, Läkemedelsverkets pilot för kliniska prövningar, 
framtagande av webbutbildning och att överföra Svenska Biobanksregistrets framtida utveckling 
och förvaltning i ny regi. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) och processarbete 

SVF-samordnaren i sydöstra sjukvårdsregionen har tillsammans med RCC Sydösts 

verksamhetschef och processtödjare haft regelbundna telefonavstämningar med de tre lokala 

SVF-samordnarna. Covid-19-Pandemin har i viss utsträckning påverkat såväl SVF-flöden som 

möjligheten till gemensamt utvecklingsarbete. För mer information kring pandemins påverkan se 

”Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen Jämlik och 

effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 för Regionalt cancercentrum Sydöst”. 

Processledarmöte har genomförts digitalt 2 gånger per termin. Under våren 2020 har fokus 

fortsatt legat på att nå nationella målnivåer för SVF, men även på att möta processledarnas 

önskemål om en gemensam strategi för processorientering. I detta sammanhang innefattas alla 

processledare med uppdrag från RCC avseende specifika diagnoser/processer, alla lokala SVF-

projektledare, processtödjare/coacher och kanslifunktioner.  

Sjukvårdsregional SVF-samordnare har hämtat in information från SKR:s nationella grupp och 

återkopplat SÖRS synpunkter samt delat med sig av erfarenheter till andra sjukvårdsregioner.  

Valideringsarbetet med fokus på att kvalitetssäkra valid data har fortgått. De tre regionala SVF-

samordnarna har gått igenom förloppen och identifierat både styrkor och utmaningar, nu även 

med stöd av de nationella rapporter som kvalitetssäkringsgruppen tagit fram. Insatser har 

vidtagits via regionala SVF-samordnare. Valideringsarbetet genomsyras av att arbete måste ske på 

alla nivåer d.v.s. från regionalt och sjukvårdsregionalt till nationellt och omvänt. Den mall som 

RCC Sydöst tog fram för förenklad validering, tas numera fram nationellt och används för dialog 

kring resultat. Det har lett till att bland annat registreringsrutinerna för gynekologisk cancer 

förbättrats. Respektive region genomför utifrån resultat interna dialoger för att närma sig ”2020-

målet”. 

Det övergripande IT-samarbetet inom SÖSR utvecklas ständigt och den utsedda IT-gruppen för 

SVF träffas två gånger per termin parallellt med att valideringsarbetet pågår. SÖSR har som 

ambition att arbeta med gemensam utveckling av arbetssätt och IT-stöd för att underlätta när 

patienter inom vissa diagnosgrupper får behandling i annan region. Fortsatt arbete med att ta 

fram en svarsmall kvarstår. Under 2020 har e-remiss införts i SÖSR vilket upplevs positivt när 

patienter ska överflyttas till annan huvudman. 

De nationella målen för SVF inför år 2020 var att: 

 70 procent av nya cancerfall inom aktuella diagnoser ska utredas via ett standardiserat 
vårdförlopp. Nuläge för RCC Sydöst är 69 %, en ökning från 2019 då 66 % av nya 
cancerfall utreddes via SVF. 

https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/handlingsplaner-redovisningar/
https://www.cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/handlingsplaner-redovisningar/
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 80 procent av dessa patienter ska genomgå respektive vårdförlopp inom utsatt ledtid. 
Nuläge för RCC Sydöst är 41 %, vilket är en ökning från 2019 då 38 % var inom fastställd 
ledtid. Det finns en variation mellan vårdförloppen och regionerna. 

Multidisciplinära konferenser (MDK) 

Varje vecka pågår i sydöstra sjukvårdsregionen många multidisciplinära konferenser inom 
cancersjukvården, cirka 15 av dessa är regionsövergripande. 

MDK har en avgörande roll i patientens behandling och målet är att patienten ska få en 
multidisciplinär bedömning oavsett vart i regionen man bor. Varje MDK involverar ett stort antal 
individer från olika kliniker och tar mycket tid i anspråk vad gäller förberedelse samt efterarbete 
för de som deltar. Därför är det intressant att försöka identifiera förbättringsområden i enskilda 
MDK för att effektivisera och höja kvalitén på konferensen. Våra fokusområden under året har 
varit: 

 MDK-rummen samt självhjälpsverktyg; 
En standardisering av fysiska MDK-rum i SÖRS pågår, så att teknisk standard, ljussättning, 
ljud och akustik ska vara likvärdigt och av god kvalité. SÖRS har 14 MDK-rum, under 
2020 standardiserades 10 av dessa. Arbetet med övriga rum beräknas färdigt i början av 
2021. 

 Ett enkätinstrument som är tänkt att användas som självhjälpsverktyg för MDK-processer 
har tagits fram och validerats. 

o Analysera enskilda delar av processen i syfte att identifiera flaskhalsar och 
förbättringsområden. 

o Förbättra upplevelsen av MDK rörande ansvarsfördelning och genomförande för 
enskilda mötesdeltagare. 

o Ökad effektivitet i MDK-möten för att kunna besluta i uppsatta patientfall. 

Trots Covid-19-pandemin har multidisciplinära konferenser i stort fungerat som tidigare. Under 
våren öppnades möjlighet att delta i MDK på distans via sin egen dator (med vissa 
begränsningar). 

Patient- och närståenderåd (PNR) 

Patient- och närståenderåd (PNR) hos RCC Sydöst har som huvuduppgift att bevaka 
patientperspektivet i alla regionens utvecklingsarbeten för att förbättra cancervården. Under 2020 
har PNR haft fyra möten. På grund av Covid-19 var tre av dessa digitala och inga nya projekt har 
startats under året. 

Patient- och närståendeföreträdarna har två platser i RCC Sydösts styrgruppgrupp och finns även 
med i de flesta processgrupper, samt i utvecklingsprojekt. Två medlemmar (ordförande och vice 
ordförande) är också med i nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP). NAP deltar i 
möten med RCC i samverkan två gånger per år. 

Patientnära forskning 

RCC Sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet och arbetar mot specifika 
mål för stöd och utveckling av klinisk cancerforskning. 
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Arbetet med databasen ”Cancerstudier i Sverige” har fortsatt med underhåll av denna. Gruppen 
som har jobbat med framtagandet av databasen har möten med jämna mellanrum. 

Den planerade träffen höst 2020 för nätverket för forskningsfrågor blev p.g.a. Covid-19 inställd. 
Forskningssjuksköterskor inom sydöstra sjukvårdsregionen som arbetar med cancerstudier har 
istället jobbat med andra saker under pandemin. 

Cancerläkemedel 

Den regionala expertgruppen för cancerläkemedel har under året fortsatt sitt arbete för en jämlik 
användning av cancerläkemedel inom SÖSR. Bland gruppens medlemmar finns en bred 
kompetens som täcker onkologi, hematologi och farmakologi. Gruppens medlemmar återfinns 
även i nationella grupperingar såsom NT-rådet, Nationella Arbetsgruppen för Cancerläkemedel 
(NAC) samt vårdprogramgrupper. 

Expertgruppen har under 2020 uttalat sig om 9 st ärenden, några av dessa är kortare 
kommentarer till rekommendationer från NT-rådet. Ärenden har rört bland annat ovarialcancer, 
lungcancer och njurcellscancer. Likt tidigare år så ökar andelen ärenden som hanteras nationellt 
inom ramen för NT-rådets införandeprocess. Fokus har i dessa ärenden legat på regional 
diskussion och förankring. Gemensamma utmaningar finns för de tre regionerna kring 
finansiering av dessa nya behandlingar.  

Vidare har expertgruppen varit representerad i sjukvårdsregionens implementeringsgrupp för 
Register för cancerläkemedel. Man kan notera att klinikerna inom vår sjukvårdsregion ligger väl 
till vad gäller rapporteringsgrad i registret.  
Under året har även cancerläkemedelsfrågan diskuterats vid seminarium rörande ”precision 
medicine”, ett område som får allt större betydelse och innebär särskilda utmaningar vad gäller 
implementering av nya behandlingar och diagnostiska metoder. Även frågor inom 
diagnostikområdet med tydlig koppling till läkemedelsfrågan har varit uppe på expertgruppens 
bord. Processer för införande av den typen av analyser kommer under kommande år behöva 
utvecklas och ansvarsfördelningen förtydligas. 

Cancerrehabilitering 

Stimulansmedel för  cancerrehabilitering i de tre sjukvårdsregionerna har medfört ökat fokus på 
arbetet med cancerrehabilitering. 
Region Kalmar har arbetat med att utveckla, samla, bibehålla nätverket för kontaktsjuksköterskor 
och rehabiliteringsprofessioner i Region Kalmar län. Samt ett försök till ”Mötesplats cancer”, 
vilket tyvärr inte fått önskad genomslagskraft men visat på ett behov av att lotsa patienter till 
aktivitet och rörelse före, under och efter cancerbehandling. Samverkan kring detta är påbörjad 
med föreningsliv och privata aktörer. I Region Kalmar har en styrgrupp för cancerrehabilitering 
börjat ta form. I denna styrgrupp kommer representanter från alla kliniker som har cancervård 
ingå. 
I Region Östergötland har en resurs- och behovsanalys gjort över cancerrehabilitering i regionen, 
med dialogbesök i alla verksamheter, och samtal med alla berörda professioner. Detta har 
resulterat i att extra medel har tillsatts för 2021 för fortsatt arbete med cancerrehabilitering i 
regionen. 

Jönköping har arbetat med utveckling av cancerrehabilitering tillsammans med den 
processutveckling som sker i cancervården i länet. Hälsoskattningen har implementerats analogt i 

https://cancercentrum.se/sydost/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/
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lungcancerprocessen och digitalt i pilotprocess Min vårdplan i prostatacancerprocessen. Som stöd 
till vårdpersonal har en generisk rehabiliteringsguide med koppling till hälsoskattningen tagits 
fram och införande av en regiongemensam rehabiliteringsplan har påbörjats. Arbetet med 
cancerrehabilitering i region Jönköping har medfört att samarbetet mellan olika verksamheter i 
patientens vårdförlopp har förbättrats. 
 

Nationellt vårdprogram och checklista 

Arbetet med att implementera det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har på 
olika sätt i respektive region, samt genom gemensamma satsningar pågått kontinuerligt. 
Processledare har deltagit i revideringsarbetet av vårdprogrammet som beräknas fastslås i början 
av 2021. En checklista att använda som stöd vid implementering (kortfattad sammanfattning av 
vårdprogrammets delar) har uppdaterats inför publicering av det nya vårdprogrammet. Region 
Kalmar län har på ett strukturerat sätt använt den i verksamhetsdialoger för att få fram ett nuläge, 
initiera diskussion om hur cancerrehabilitering bedrivs, samt skapa länsövergripande nätverk 
möten inom samma diagnosområde. 

Analog hälsoskattning 

Implementering av bedömningsinstrumentet hälsoskattningen har fortgått, men endast på papper 
då digitalt stöd saknas. Önskemål har framförts till RCC Sydösts styrgrupp om begäran till eSPIR 
om prioritering av hälsoskattning för cancerrehabilitering i projektet för formulärtjänst. 
Hälsoskattningen ingår i den nationella Min vårdplan och användandet har inom vissa processer 
kommit igång på ett par kliniker (bl.a. lungcancerprocessen RJL och RKL, bröstcancerprocessen 
RKL, samt cervixcancerprocessen, onkologen RÖ). 

Rehabguide 

Som stöd till kontaktsjuksköterskan (KSSK) har en generisk rehabguide tagits fram för att enklare 
kunna se vem som har kompetens att stödja patienter med besvärande eller mycket besvärande 
symtom. Den ska tydliggöra kontaktvägarna till rehab, samt när och hur kontakten ska ske. 
Rehabguiden har använts digitalt i en testversion av Min vårdplan för prostatacancer, samt 
analogt på några kliniker/processer inom RJL. Kalmar är i en uppstartsprocess. 

Friskvårdsprojekt och mötesplatser för patienter med cancer 

Införande av mötesplatser för fysisk aktivitet pågår i samarbete med olika aktörer. I RJL har ett 
lyckosamt projekt med Friskis och Svettis blivit permanent. Alternativa träningsformer har tagits 
fram online. 

Inom Region Östergötland (RÖ) har det dessvärre varit svårt att få igång grupper hos respektive 
friskvårdsaktör då inte så många patienter hänvisats till friskvårdsprojektet som pågick under sex 
månader. Projektet har dock stimulerat hälso- och sjukvården att tala om fysisk aktivitet med 
patienter som avslutat sin cancerbehandling och har bidragit till att skapa förutsättningar för 
patientens egenvård. Friskvårdsaktörer känner sig också mer rustade och trygga vid träning av 
personer som behandlats för cancer. Hälso- och sjukvården har kunnat hänvisa patienter till 
instruktör på flera friskvårdsanläggningar inom regionen för hjälp med lämplig träningsform i 
ordinarie utbud utifrån den enskildes förutsättningar och önskemål efter avslutad behandling.. 
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I Kalmar hölls under hösten möten med information om cancerrehabilitering, träning vid cancer 
och patientens upplevelser av träning. Syftet var att undersöka intresset från privata aktörer och 
föreningsliv att samverka med RKL för att ge personer med/efter cancerdiagnos ett bättre liv, 
utanför sjukvårdens regi. 

Hjärtats hus i Region Jönköping, med fysiska träffar på fyra orter, har erbjudit promenader och 
telefonmöten. Patientutbildningen ”Mötesplats cancer” finns i Östergötland och Kalmar, men är 
på paus pga. Covid-19. RJL erbjuder digitala självhjälpsgrupper för personer med 
cancererfarenhet, där professioner inom vården är behjälpliga vid uppstarten. Deltagarna 
fortsätter så länge de önskar på egen hand. 

Kunskapsspridning 

Under hösten 2020 har medarbetare från RCC Sydöst föreläst kring cancerrehabilitering på 
läkarutbildningen termin 7. Nätverksträffar för vård- och rehabiliteringspersonal med syfte att 
dela med sig av arbetssätt och sprida aktuell information om cancerrehabilitering hålls 
kontinuerligt i samtliga länsdelar. Temadag cancerrehabilitering har utgått hösten 2020 p.g.a. 
Covid-19-pandemin och ny satsning görs till hösten 2021. 

Digital Min vårdplan (MVP) 

Patienter kommer kunna ta del av MVP både digitalt via 1177, eller få den i pappersform av sin 
vårdgivare. Nätverk, stöd- och utbildningsmaterial, samt checklista för införande är framtaget. 
Arbete med implementering av digital Min vårdplan pågår (nationellt, sjukvårdsregionalt och 
regionalt). Projektledare för respektive region med ett övergripande ansvar för införandet har 
rekryterats. Dessa arbetar tillsammans med regionala arbetsgrupper. Följande diagnoser är 
aktuella. Bröstcancer, peniscancer, tjock- och ändtarmscancer, tumörer i prostata, centrala 
nervsystemet, äggstockscancer, huvud- och halscancer, urinblåsecancer och barncancer. 

 
Patientrapporterade mått 

RCC Sydöst arbetar med två olika typer av patientrapporterade mått: ”Patient Reported 
Experience Measures” (PREM) 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, samt hur deras 
livskvalitet påverkas. 

Resultaten för den PREM-enkät som används i uppföljningen av SVF kan löpande följas på 
patientenkat.se samt cancercentrum.se. Resultat för hela 2019 samt första halvåret 2020 finns 
publicerat. På grund av Covid-19 gjordes ett uppehåll i utskicken under februari till juni. Därefter 
gjordes retroaktiva utskick i RKL, medan RJL och RÖ valde att återuppta mätningen i juli.  

RCC Sydöst arbetar även med stöd till våra kvalitetsregister i implementering och användande av 
PROM och PREM. Resultat från den PROM-mätning som genomförts i melanomregistret 
publicerades 2020 och arbete har pågått under året med en andra artikel om patientinformation. 
RCC Sydöst stöttar även den PROM mätning som håller på att implementeras i IPÖ för 
melanom. Kvalitetsregistret för pankreascancer planerar att börja med det norska PROM-
instrumentet PACADI (Pancreatic Cancer Disease IndexP) Under året har ett licensarbete pågått 
rörande formuläret. Förarbete för implementering är pågående. 
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Diskussion kring användning av patientrapporterade mått har även förts med processledare i 
samband med regionala stödteamsmöten. 

Palliativa insatser 

Syftet med målnivåer är att ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål att arbeta mot för att 
bidra till att personer med palliativa vårdbehov får en god och jämlik vård. För att kunna 
kvalitetssäkra den palliativa vården är det avgörande att man registrerar de förväntade dödsfallen i 
Svenska palliativregistret. Svenska palliativregistrets utdataportal ger möjligheten att på 
verksamhetsnivå jämföra sig med liknande enheter.  

Täckningsgraden i registret ligger stabilt i sydöstra sjukvårdsregionen. RJL, RKL  RÖ ligger på 
första, andra respektive fjärde plats i att rapportera dödsfall för januari 2020 till 26 november 
2020 enligt palliativregistret. Kvalitetsindikatorerna och dess målnivåer stärker den palliativa 
vården och ökar möjligheten till en jämlik och god vård. 

Den regionala processgruppen i palliativ vård, med representanter från regioner och kommuner i 
SÖSR samt patient- och närståendeföreträdare, har haft fysiska och digitala möten under 2020. 
Kvalitetsindikatorerna har analyserats gemensamma mål har satts upp. På grund av Covid-19 har 
en del representanter fått andra tillfälliga uppdrag under 2020 vilket har försenat en del arbeten. 
Pandemin har påvisat att den palliativa vården är ojämn i SÖSR vilket gör processgruppens 
arbete ännu viktigare. 

Ett axplock av kvalitetsförbättringsarbeten under 2020: 

 I RJL har handlingsplanen för palliativ vård godkänts. Målsättningen med handlingsplanen 
är att ge inspiration till verksamheterna att tillsammans hitta förbättringsområden. 

 I RÖ (Väst) har ett internt utbildningsmaterial tagits fram. 

 I RKL har man deltagit i Covid-avdelningars ronder. 

 Nätverksträffar har hållts inom SÖRS. Dessa har varit välbesökta och uppskattade. 

Folkhälsomyndighetens besöksrestriktioner pga Covid-19 gjort att en del utbildningar i SÖSR, 
med syftet att öka kunskapen om palliativ vård, har skjutits på framtiden.  

Tyvärr fick den stora regionala konferensen ”Palliation Sydöst” som skulle hållits i Norrköping, 
fått skjutas upp till hösten 2021. 

Cancerprevention 

Processledare har deltagit i arbetet med att ta fram en nationell cancerpreventionsplan med 
utgångspunkt från målen i ”Vägen framåt” och EU-kodex mot cancer. Planen godkändes under 
början av hösten i RCC i samverkan och därefter har gruppen arbetat vidare och tagit fram en 
handlingsplan utifrån denna. Den nationella arbetsgruppen (NAG) för cancerprevention har 
uppdaterat texterna som publicerats på cancercentrum.se. NAG:en har tagit fram förslag på 
generiska texter kring levnadsvanor till vårdprogram, samt skrivit remissvar på vårdprogram.  

Under året har processledaren deltagit i återkommande möten med NAG cancerprevention, RCC 
Sydöst, Nationellt programområde levnadsvanor, samt inlett ett samarbete med RPO 
hälsofrämjande kring hur cancerprevention kan ske lokalt. För närvarande pågår en kartläggning 
av vilka insatser som görs i de olika regionerna med utgångspunkt från EU kodex mot cancer. 

https://cancercentrum.se/sydost/om-oss/mal-och-inriktning/
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Cervixcancerprevention 

Rådande Covid-19-pandemi ledde till att screeningverksamheten för cervixcancer till viss del 
pausade under våren 2020. I Östergötlands län varade pausen mellan v.14 och v.35, undantag 
med viss screening under sommarperioden. I Kalmar län behövde norra regionen dra ned på 
antalet kallade kvinnor, medan man i Jönköpings län kunde kalla fullt ut. Man har dessutom sett 
ett lägre deltagande i cervixscreening under pandemin och de kvinnor som inte provtagits 
kommer att behöva kallas på nytt. Socialstyrelsen har publicerat en tillfällig föreskrift som ger 
regionerna möjlighet att utnyttja självprovtagning i de fall man inte kan erbjuda tid hos 
barnmorska för cellprovtagning. 

I Östergötland har utskick av självprov till långtidsuteblivare i enlighet med nationella 
vårdprogrammet påbörjats. Jönköping har avslutat ett pilotprojekt kring detta och kommer inom 
kort även införa rutin för självprov till kvinnor som uteblivit under lång tid. 

Ineras projekt ”Screeningstöd livmoderhals”, med syfte att kallelsegrundande 
screeningsinformation ska kunna delas nationellt, var tänkt att implementeras under 2020. Av 
olika anledningar har dock detta blivit framskjutet.  

SÖRS deltar i ett nationellt projekt, ”Högriskprojektet”, med målet att erbjuda kvinnor som anses 
ha en förhöjd risk för utveckling av cervixcancer självprovtagning som en engångsinsats. Detta är 
en del i ett nationellt utrotningsprojekt med målet om en incidens av cervixcancer < 4fall/ 100 
000 kvinnor per år. 

Från nationella kvalitetsregistret rapporteras fortsatt stigande täckningsgrad i sydöstra 
sjukvårdsregionen. Det nationella målet är 85 % och i sydöstra sjukvårdsregionen ligger den på 
mellan 83-86 %. 

Under våren arbetade SÖSR med en nationell standardiserad sammanställning av cervixcancrar, 
framtagen av nationella kvalitetsregistrets (NKCx) auditgrupp. 

Arbetet utifrån måldokumentet ”Vägen framåt” har påbörjats. 

Bröstcancerscreening 

Covid-19 pandemin har påverkat bröstcancerscreening i hela sjukvårdsregionen. I Region 
Östergötland pausades screeningverksamheten i ca 10 veckor under våren 2020, vilket har 
påverkat antalet upptäckta bröstcancerfall negativt. Jönköping och Kalmar kunde fortsätta med 
screeningverksamheten under våren,  men även där skedde en minskning av  
bröstcancerdiagnostiseringen. Sammanfattningsvis har antalet upptäckta cancerfall minskat i hela 
Sydöst, både under första halvåret och även under det sista kvartalet av 2020. 

RCC har under året saknat processledare för bröstcancerscreening, arbete pågår med att rekrytera 
en ny processledare. 

Tarmcancerscreening 

Uppstarten av tarmcancerscreening är uppskjuten till januari 2022 p.g.a. Covid-19. En inventering 
av kapacitet vad gäller koloskopister och koloskopier har gjorts i varje region. Region 
Östergötland kan troligtvis starta upp screening år 2022. Region Jönköpings län och Region 
Kalmar län har i dagsläget inte kapacitet att starta screening år 2022. Varje region har fått i 
uppdrag att sätta ihop regionala arbetsgrupper för implementering av tarmcancerscreening, men 
dessa grupper är ännu oformerade. En inventering av utbildningsbehovet vad gäller 
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endoskoperande sjuksköterskor har genomförts. Befintliga nationella utbildningar täcker 
troligtvis utbildningsbehovet, men lämpliga intressenter för att gå dessa utbildningar måste också 
finnas. RÖ, RJL och RKL har anmält intresse om deltagande i GSK (gemensamt 
samordningskansli för screening). Uppdraget ligger på respektive hälso- och sjukvårdsdirektör. 

 Region Östergötland: 
Personal från endoskopin placerades på intensivvårdsavdelningen (IVA) och 
pandemiavdelningar, vilket gjorde att endoskopin gick på halvfart i 2-3 månader. Under 
sommaren öppnade man upp med hög produktionstakt varför man idag ligger på samma 
nivå av koloskopiköerna som innan pandemin.  

 Region Jönköpings län: 
Personal från endoskopin gick till IVA och pandemiavdelningar, vilket gjorde att hela 
endoskopiverksamheten gick på mindre än halvfart fr.o.m. mars 2020, vilket har genererat 
lång kö till koloskopi.  

 Region Kalmar län: 
Dramatiskt försämrade köer med mer än 200 ny- och återbesök p.g.a. av Covid-19. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Under hösten 2020 beslutade Regional sjukvårdsledning (RSL) att göra en pilot i Region 
Jönköpings län istället för i Region Östergötland. När piloten ska starta och dess omfattning är 
ännu inte bestämt men målbilden är att det ska ske under 2021. 

Frågan om en projektledare i RJL för att kunna anpassa IT-stöd för inbjudan och provhantering 
är ännu inte löst men är kritisk för att kunna arbeta vidare. 

RJL har bytte under hösten IT-system ifrån ROS (Remiss och svar, IT-stöd för remisser) till BOS 
(Beställning och svar, IT-stöd för remisser), vilket har en central roll vid provhanteringen av 
PSA-prover. BOS möjligheter att kunna kopplas ihop med 1177.se är ännu inte kartlagt och kan 
bli en ”showstopper” om det, visar sig komplicerat och tidskrävande. Dess möjlighet att 
integreras med det nationellt framtagna kallelsesystemet är också centralt. 

Barncancer 

Under det här året har Barncancervården erhållit ekonomiskt stöd från Regeringen och SKR. 
Detta är baserat på det dokument, från 2019, om utvecklingsområden inom barncancer och 
författades av de ansvariga för landets sex barncancercentra. 

Under våren har det skapats en Nationell arbetsgrupp för barncancer som består av 
representanter för alla barnonkologiska centrum i landet, med stöd från RCC. Prioriterade frågor 
under 2020-21 är exempelvis kompetensförsörjning av olika personalkategorier och utredning 
kring behov av kontaktsjuksköterskor, särskilt på länssjukhusen. Andra arbetsområden är 
kvalitetsregister, nationell samordning av läkemedelssystem och regimbibliotek. Diskussioner har 
skett kring integrering av nyutvecklade diagnostiska metoder i klinisk praxis. 

Digitala lösningar beträffande Min vårdplan och patientöversikter är under utveckling där planen 
är att en digital vårdplan för leukemier ska kunna introduceras under hösten 2021.  

Utvecklingsområden för uppföljning är: förvärvade hjärnskador, långtidsuppföljning av barn som 
haft cancer under och över 18 år samt aktiv överlämning från barnsjukvård till vuxensjukvård. 
Arbete har även pågått med att inventera rehabiliteringsresurser dels på barncancercentra men 
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även på länssjukhusen. Arbete har påbörjats med att ta fram en basstandard för mottagningar för 
barn och vuxna som haft cancer. 

Inom ovanstående områden deltar representanter från RCC Sydöst i de nationella 
arbetsgrupperna. De utgör sedan en del av den arbetsgrupp som arbetar med att implementera 
frågorna i Sydöst och anpassa till våra lokala och sjukvårdsregionala förhållanden. 

Långtidsuppföljning efter barncancer 

Arbete har pågått under hela året med förberedelse inför uppstart av en uppföljnings mottagning 
för barncancer. Den kommer att startas upp under 2021 i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Målgruppen är vuxna som behandlats för cancer i barndomen.  

Rekrytering har skett av sjuksköterskor, barnonkolog, strålonkolog, neuropsykolog, kurator samt 
vårdadministratör vilka kommer att vara grund bemanningen för mottagningen Till verksamheten  
kommer även ett nätverk knytas med olika organspecialister, centralt organiserade i 
sjukvårdsregionen. Processledare cancerrehabilitering deltar i uppbyggnadsskedet för att 
säkerställa samordningsvinster och att cancerrehabilitering tillämpas likvärdigt med andra 
områden. 

Registret för långtidsuppföljning efter barncancer (vilket drivs av Svenska barnläkarföreningens 
arbetsgrupp för långtidsuppföljning efter barncancer, SALUB) visar att av de 3127 registrerade 
personerna kommer 513 från sydöstra sjukvårdsregionen (data från 2017). 

Nivåstrukturering 

RCC Sydöst har fortsatt arbetat med både regional och nationell nivåstrukturering.  

Projektledaren för regional nivåstrukturering fick i uppdrag att, i samverkan med regionernas 

lokala sjukvårdshuvudmän, genomföra en konsekvensanalys av de effekter den genomförda 

nivåstruktureringen haft på övergripande och lokal nivå i sydöstra sjukvårdsregionens operations- 

och akutsjukvård. I projektets avslutande del var det planerat att processledare för patient- och 

närståenderåd tillsammans andra kompetenser från RCC Sydöst skulle intervjua patienter som 

har opererats på andra enheter, detta för att få in patientperspektiv på genomförd regional 

nivåstrukturering. Det har inte kunnat genomföras pga. Covid-19-pandemin. 

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 följande sakkunniggrupper: 

 Binjurebarkscancer, Neuroendokrina tumörer samt Feokromocytom och abdominella 

paragangliom; sakkunniggrupper tog fram underlag som skickades på remiss. RCC Sydösts 

styrgrupp ställde sig bakom remissvaret från SÖSR. 

 Avancerad matstrupskirurgi, benign och malign inklusive rekonstruktion; 

sakkunniggruppen har träffats en gång under 2020. 

 Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd; sakkunniggruppen har inte träffats under 2020. 
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RCC i samverkan beslutade 2019 att följa upp de nationellt nivåstrukturerade verksamheter som 
startade i november 2017. Uppföljningen avser perioden 2017 tom 2019 och omfattar följande 
områden och vårdenheter:  

 Kirurgisk behandling vid perihilära gallvägstumörer, kurativt syftande kirurgi. 2 nationella 
vårdenheter: Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

 Kirurgisk behandling vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer, kurativt 
syftande kirurgi. 2 nationella vårdenheter: Karolinska Universitetssjukhuset och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

 
Rapport från nationella enheter har skickats ut på remiss. 

Inom ramen för RCC i samverkan har en nationell referensgrupp etablerats med representanter 

från universitetssjukhusen och sjukvårdsregionerna. Gruppen har som syfte att redovisa effekter 

av hittills genomförda nivåstruktureringar. Sydöstra sjukvårdsregionen har två  representanter i 

den nationella gruppen för nivåstrukturering. 

Medarbetarperspektivet 

Under hösten hade vi en utvecklingsdag där vi har planerade för kommande år (2020-2023). Vi 
jobbade gruppvis för att strukturera och göra planer för utifrån RCC:s måldokument i samklang 
med andra uppgifter som vi vill prioritera. Vi har utgått från måldokumentet och brutit ner dessa 
mål i Vägen framåt RCC Sydöst. 

Tre medarbetare från RCC Sydöst har stöttat vården pga. Corona-pandemin. En har under våren 
varit utlånad till Diagnostikcentrum för att analysera Covid-19, en har haft uppdrag på 
Kommunikationsenheten på 40 % och den tredje har arbetat hos 1177 och även hjälpt till med 
smittspårning. 
En medarbetare har utbildat sig i Region Östergötlands projektmodell för att öka vår kunskap i 
att driva/arbeta i projekt. Samma medarbetare skulle ha påbörjat utbildningen ”Leda utan att vara 
chef”, men den har blivit framflyttad till 2021 pga. pandemin.Arbetet med upplärning av ersättare 
för kvalitetsregistren har fortsatt och nu är det endast ett fåtal mindre register kvar som inte har 
någon ersättare. Vi strävar efter att även att dessa ska få backup. 
Vi har under året utökat med en statistiker eftersom vi har fått ytterligare ett nationellt uppdrag 
från Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

En del av vårt arbete har sedan våren bedrivits delvis på distans, med gemensam samordning för 
att skapa en välfungerande arbetsmiljö både vid fysik närvaro och vid distansarbete. 
Distansarbetet har inte påverkat effektivitet eller kvalitet negativt och har för vissa individer i 
stället medfört minskad stress och ökad effektivitet. Avsaknaden av fysiska möten efter årets 
första kvartal har inneburit att inga resor har genomförts, vilket varit tidsbesparande för 
medarbetarna. Vi ser ett behov av att träffas fysiskt i många grupperingar sjukvårdsregionalt eller 
nationellt, men kommer ta lärdom av denna period säkerligen ha färre fysiska möten efter Covid-
19 än innan.  

Flera av våra medarbetare har under året besökt eller haft digitala/fysiska möten med berörda 

kliniker för att hjälpa till och stötta i registerarbete. 

Alla medarbetare har haft utvecklingssamtal under 2020. Där upprättades individuella 

utvecklingsplaner som bygger på RCC Sydösts mål. Alla har även haft uppföljningssamtal under 

file://///lio.se/Gemensam/CVU/07%20Verksamhetsområden/Regionalt%20cancercentrum%20sydöst/05%20Projekt/Pågående/Måldokument%202020-2023/Övrigt


 

14 

hösten 2020. Vid dessa samtal har vi gått igenom de individuella utvecklingsplanerna. Flera av 

medarbetarnas utvecklingsplaner har inte gått att genomföra fullt ut pga. pandemin utan får 

flyttas fram eller korrigeras. 

Medarbetaruppföljningen har inte genomförts under 2020. RÖ har beslutat att uppföljningen 
kommer att utföras vartannat år. 

Ekonomi 

RCC Sydöst har haft stabil ekonomi under 2020. Ekonomin har stabiliserats tack vare 
regelbunden uppföljning och kontroll över personalkostnader.  

RCC Sydösts styrgrupp har tidigare beslutat att fokusera på bröst-, prostata-, gynekologisk, lung- 
och hudcancer. Vår ambition att ordna både nya och uppföljande sjukvårdsgemensamma 
workshops för dessa processer under 2020 gick inte realisera pga. Covid-relaterade 
reserestriktioner. Vi gick snabbt över till nästa uteslutande digitala möten vilket påverkar 
kostnadsbilden. Vi hade vakans på några processledarposter bl.a. bröst, lymfom och myelom 
vilket påverkade förbrukningen av beviljade statsbidrag under året. Å andra sidan förstärkte vi 
processtödet med en processamordnare. 

Kvarvarande medel från tidigare satsningar har används för att bibehålla aktivitet i olika projekt. 
Medlen från tidigare satsning på multidisciplinära konferenser (MDK) användes upp för en 
projektledare för MDK på 50 %. RCC Sydöst beviljade 500 000 kr/region i syfte att stimulera 
och stötta arbete med cancerrehabilitering. INCA-kostnader fördelas solidariskt mellan alla RCC 
och har varit i balans under 2020. Beräkningsgrund för INCA-kostnader har reviderats och är 
numera 1 400 000 kronor per år. Nettokostnaden blir mindre då vi lånar ut två medarbetare på 80 
% till nationella projekt inom RCC. Det har uppstått ett behov av förstärkt finansiering på 1,5 
miljoner kronor från respektive RCC till de nationellt gemensamma resurserna inom 
registerområdet. Detta för att möjliggöra utvecklingsarbete som leder till harmoniserade, 
strukturerade registerlösningar som stödjer automatöverföring, samt ett utvecklat stöd och 
arbetssätt inom aktuella områden. 

Covid-19 har påverkat förbrukningen av medel generellt och har resulterat i ett överskott för 
2020 som flyttas över till 2021. Vi har i samråd med ordföranden i RCC Sydösts styrgrupp tagit 
fram en plan för hur överskottet ska användas för olika utvecklingsaktiviteter under kommande 
år. Samtidigt finns alltid en osäkerhet kring långsiktig finansiering för RCC i form av stadsbidrag. 
Vi har beslutat att alltid behålla en buffert som motsvarar ett års statsbidrag för att kunna 
förmildra konsekvenser av oförutsedda finansiella förändringar framöver. 


