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Minnesanteckningar  

Ledningsgruppsmöte 18 oktober 2018 

Närvarande: Kjell Ivarsson, Srinivas Uppugunduri, Matts Järgården, Göran Attefors, Jessica 
Eriksson, Peter Söderkvist, Robert Ring, Johan Rosenqvist, Magnus Lagerlund, Pia Landberg , 
Charlotte Carlsson, Sissi Hamnström Cole, Göran Henriks, Lie Printz 

 

Sekreterare: Lie Printz 

 

Frånvarande: Linda Carlén Hallström, Ann Josefsson 

 

Synpunkter på programpunkter:  

 Lägg till programpunkt om långtidsuppföljning barncancer. 

 Lägg till punkt om processledare, anställning på sjukvårdsnivå. 

 

 

1. Synpunkter på föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningar från föregående ledningsgruppsmöte 2018-09-07 godkända. 

 

 

2. Patientrepresentant har ordet 

Matts berättar om Funktionsrätt, en förening patientföreningar är medlemmar i, som 

når fram till regionerna. Funktionsrätt arbetar med övergripande frågor. Ett exempel är 

när Östergötland tänkte ta bort toaletterna på de nya bussarna, då klev Funktionsrätt in 

och bidrog till att de blev kvar. Funktionsrätt hade möte i Östergötland för ett par 

månader sedan där Matts föreläste om RCC:s uppdrag och löften.  

 

PNR har haft sitt planerade möte. Under de kommande veckorna ska en workshop om 

arbetssätt samt två möten med försäkringskassan genomföras. Representanter från PNR 

ska även medverka vid tillämpning av rehabiliteringsdokument samt vid workshop om 

bröstcancer.   

 
 

3. Fokusområden 

MDK 

För tredje året i rad har MDK-workshop genomförts i Alvesta, med god representation 

från verksamheten och bra diskussioner. En riktlinje angående teknisk infrastruktur är 

redan framtagen och håller på att implementeras. Magnus berättade att workshopen 

fokuserade på bl.a. utkastet för sjukvårdsövergripande riktlinjer om MDK och hur de 

ska bedrivas, vad man ska tänka på, samt hur det ska implementeras i verksamheterna. 
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Fokus är att mötena ska bli effektivare och bättre, med tydligare frågeställningar och 

minskad tid för resurser. Kalmars landsting har använt sig av riktlinjer i snart tre år och 

Magnus beskriver att det krävs tålamod och att det kommer ta tid att etablera det, men 

att det är viktigt att få in det. Mirjam påpekar att ordförandes roll och vad som är viktigt 

i rollen som kontaktsjuksköterska bör förtydligas, samt att man bör arbeta med 

dokumentation (vem, varför, hur osv). 

 

Mirjam berättar om förändring i riktlinjerna som ska implementeras kring ordförandens 

roll: sammanfatta efter varje patient och visa vem som är dokumentationsansvarig. 

Dokumentationsfråga är inte löst och det är oklart hur patientöversikterna ska användas. 

Gemensam mall finns redan framtagen i Jönköping och Kalmar, men inte i 

Östergötland. Östergötland har inte varit representerad i det sjukvårdsövergripande 

arbetet kring mallar. 

  

Beslut: 

Robert Ring tar hem frågan om RÖ:s deltagande i sjukvårdsregionalt arbete kring cancer 

IT. 

Ledningsgruppen ställer sig bakom reviderade riktlinjer och underlaget tas till RSL den 

25 oktober för ställningstagande och beslut. 

 

SVF valideringsrapport 

Lisa presenterade SVF valideringsrapport, som redovisar resultatet från valideringen av 

Signedatabasens innehåll för 2017. En grupp med SVF-projektledare och ansvariga för 

leverans av data till Signe har suttit ner tillsammans med Lisa, statistiker på RCC. 

Gruppen har inget mandat att påverka siffrorna men har hittat utvecklingsområden som 

bidrar till att ge ledningsgruppen en övergripande bild av det som behöver förbättras. 

 

Det är svårt att få översikt på riksnivå, då vissa landsting skickar in data varje dag medan 

andra gör det per halvår. Det finns dock ett gemensamt arbetssätt inom sydöstra 

sjukvårdsregionen där vi skickar in data varje månad. Nästa steg är att arbeta med att 

analysera respektive diagnoser. Därefter behöver LG gå in och prioritera vilka diagnoser 

man ska arbeta mer med gemensamt och på hemmaplan i respektive region.  

 

Beslut: 

Gruppen får i uppdrag att analysera data på detaljnivå för att kunna se var problem finns 

samt presentera fördjupad analys på LG-möte i november.  

 

SVF i förvaltningsfas 

RCC:s LG står bakom förslaget att SVF IT-gruppen döps om till cancer-IT och får i 

uppdrag att hantera alla IT-uppföljningsfrågor relaterat till cancer.  
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Kvalitetsuppföljning 

Arbetet pågår för fullt med framtagandet av nästa redovisningsrapport som publiceras i 

november.  

Vårdprogram 

Remissrunda 2: Riktar sig till landstingen och avser organisatoriska och ekonomiska 

konsekvenser. Svar senast 1 november. 

Akut myeloisk leukemi, akut onkologi, kronisk lymfatisk leukemi, neuroendokrina 

buktumörer (GEP-NET), prostatacancer, prevention av livmoderhalscancer. 

Kommande: Buksarkom, hudlymfom, vulvacancer, palliativ vård för barn. 

Cancerrehabilitering 

Temadag cancerrehabilitering nästa vecka, 25 oktober i Nässjö. 

Processledare – Nivåstrukturering; Övre GI, Nedre GI, Lunga 

Nivåstrukturering 

Som ersättare för Bruno vid arbetet med nationell nivåstrukturering har 

ledningsgruppen förordat Reidar Källström, RÖ. Magnus reserverar sig mot beslutet 

mot bakgrund att Reidar inte arbetar som urolog längre (nu verksamhetschef vid 

ortopediska kliniken). Medföljande diskussion landade i att merparten av 
ledningsgruppen accepterar att bakgrunden som urolog kombinerat med bred 
chefserfarenhet är bra förutsättningar för uppdraget. 

I sammanhanget diskuterades även arbetsformer för bland annat nomineringsprocesser. 

Diskussionen fortsätter på nästkommande ledningsgruppsmöte i Alvesta. 

Övre och nedre GI 

Ann, Johan och Kjell har haft möte med RMPG kirurgi angående processledare för 

övre och nedre GI. RMPG Kirurgi anser att det behövs 20% kirurg på båda uppdragen. 

Onkologi är också viktigt och RMPG onkologi har redan tagit fram ett namn som kan 

ingå i gruppen övre GI.  

Srinivas påpekar att vi inte har utrymme att utöka procentsatserna på fler processer. Då 

blev det beslutat att Kjell tar kontakt med RMPG kirurgi och framför att RCC:s LG 

tycker det är rimligt att under uppstartsfasen erbjuda 20% kirurg + 10% onkolog på 

övre GI. För nedre GI föreslås 20% kirurg som start. 

Lungmedicin 

Frågan har tagits till RMPG lungmedicin, och landat tillbaka hos Östergötlands 

verksamhetschef som föreslår en kombination av 10% läkare+ 10% ssk. 



   4 

 

Regionalt cancercentrum sydöst 

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

Cervixcancerscreening  

Caroline Lilliecreutz kollar namnförslag med RMPG kvinnosjukdomar. 

 

 

4. Fokus processområde 

Prostata 

Rapport från RSL. Stort intresse i RSL och Samverkansnämnden.  

Mårten Elfström, projektledare för PSA provtagning, deltog i givande möte i oktober 

tillsammans med David Robinsson. Arbetet kommer fokusera på följande:  

• Hur ser det ut med PSA provtagning idag? 

• Var, hur, åldersintervall etc. 

• Hur går ni vidare? 

Det är önskvärt att olika regioner testar olika åtgärder. Viktigt att RCC:s ledningsgrupp 

och RSL informeras fortlöpande. Även viktigt att inkludera patientföreningen. 

 

Bröstcancer workshop 

Inbjudan bör förtydligas, Pia och Lie ändrar. Varje län ska presentera sina data på 

workshop, ca 20 minuter plus 10 minuters diskussion. Frågan har skickats via Ann, 

Johan och Kjell till verksamhetschefer för kirurgi, onkologi, radiologi och patologi i 

respektive län.  

Dorotea och Ulla-Karin kommer delta som patientföreträdare.  

 
 

5. Nivåstrukturering 

Representanter för RCC i samverkan (Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén) genomför 

platsbesök hos utsedda nationella vårdenheter. 3 oktober besöktes US där 

kvinnokliniken fått nationellt uppdrag avseende vulvacancer. Inför mötena har ett antal 

frågor skickats ut som underlag för diskussion. Mötet blev bra där det allmänna 

omdömet är att verksamheten vid de fyra nationella enheterna för vulvacancer fungerar 

bra. 

 

I sammanhanget kan även det arbete som sker i den så kallade referensgruppen under 

RCC i samverkan nämnas, där sjukvårdsregionerna och universitetssjukhusen är 

representerade (Johan Rosenqvist, Sydöstra sjukvårdsregionen och Ann Josefsson, US) 

där konsekvenserna av genomförd nationell nivåstrukturering följs. 

 

Ledningsgruppen har tidigare aktualiserat behovet av en egen intern uppföljning av 

konsekvenser som en följd av genomförd nivåstrukturering (regional och nationell). Hur 

detta ska kunna ske kommer diskuteras på kommande ledningsgrupp. 

 

Nationell nivåstrukturering har haft möte i oktober där tre diagnoser diskuterades. 

Arbetet fortsätter med huvudhals, cervix och hjärntumörer. 
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6. Tarmcancerscreening 

På uppdrag från RSL ska RCC under 2019 påbörja ett ordnat införande av 

tarmcancerscreening i sjukvården. En nulägesbeskrivning efterfrågas och görs av 

Lina Hellman, kirurg i Eksjö. 

Srinivas föreslår att skapa en arbetsgrupp med följande personer: Lina Hellman (Eksjö, 

RJL), Rikard Svernlöv (US, RÖ), Kalmar repr., Kjell Ivarsson, Srinivas Uppugunduri. 

 

Frågor från verksamheten kring kallelser och uppföljning av tarmcancerscreening. RCC 

håller på att ta fram Gemensam administrativ system (GAS), vilket inkluderar 

kallelsesystem och uppföljningsmodul (som byggs på INCA). Förväntad årlig 

förvaltningskostnad är ca 1 500 tkr (styrgrupp, stödteam, utvecklare, plattform). Den 

totala förväntade förvaltningskostnaden är ca 2 100 tkr (siffran är inte klar). Missiv 

skickas till HSD-nätverket inom kort och alla regioner och landsting erbjuds anslutning. 

Johan Rosenqvist menar att man vinner mycket på att ha ett uppföljningssystem 

nationellt. Alla landsting kommer att få möjlighet att ansluta sig och det är fördelaktigt 

att göra gemensamt och att vi gör lika i sydöstra sjukvårdsregionen. 
 

Beslut: 

LG står bakom förslaget och delges RSL som information. 

 

 

7. Verksamhetsplan 2019 
Ledningsgruppen ska läsa igenom verksamhetsplanen och inkomma med sina 

synpunkter senast 14 november.  

 

 

8. Utvecklingskraft cancer 21-22 maj 2019 

Arbetet med att ersätta Beatrice Melin går framåt. Mycket bra sökande, varav tre har 

varit på intervju. Beslut kommer att fattas inom kort.  

 

Har kommit långt med programmet.  

 Det är viktigt att det framgår att det är ett samarrangemang med RCC-dagarna. 

 På G (guldkorn): menat att inspirera hela Sverige. Respektive RCC berättar vad 

som är på gång.  

 Nivåstrukturering: Bra med fokus på vad som kan göras regionalt. LG står 

bakom att punkten är viktig och att den ska hållas sjukvårdsregional.  

 Prehabilitering: Sissi (patientföreträdare) föreslår att punkten om motion och 

cancer måste balanseras så man inte skuldbelägger cancerpatienter.  

 AI: bra föreläsare, dagen slutar uppåt. Flera har hört föreläsaren prata innan och 

håller med om att det är ett bra val.  
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 Övriga kommentarer: någon måste knyta ihop och avsluta, förslagsvis 

ordförande. Magnus framför att det blir en väldigt lång dag för Kalmar och 

undrar om programmet kan förkortas något, Srinivas tar synpunkterna till 

gruppen.  
 

 

9. Läkemedelsregister 

Nationell rapport tas fram och kommer publiceras om ca två veckor. Regionalt har alla 

onkologavdelningar kommit igång. Vi har även fått ut data från patientöversikterna för 

prostata-, lung- och njurcancer. 

Stort tack till implementeringsgruppen som har gjort det möjligt att vi har kommit igång 

med registrering. Kalmar använder inte patientöversikterna och måste därför mata in 

läkemedel i läkemedelsregistret istället. Srinivas visade data och menar att man får rätt 

mycket användbar data trots att det bara är tio variabler. Magnus informerade att han 

har blivit utsedd av onkologchefsgruppen att sitta i nationella gruppen för 

läkemedelsregistret.  

 
 

10. Forskning 

 GMS nationella ansökan till Vinnova 31 oktober. Pengar för ett två-årsprojekt 

för att införa center och infrastruktur. Finns pengar för att bygga på sex ställen.  

 Lokala workshops har genomförts på några platser i sydöstra regionen.  

 Annons för operativ chef kommer gå ut igen, få ansökningar. 

 Biobankning: ska söka medel för att införa på olika nivåer. Linköping 

bioverksamhet med robot har, Jönköping kommer ansöka, inväntar Kalmars 

ansökan (upp till dem om de kommer ansöka). Deadline 31 oktober. 
 

 

11. Övriga frågor 

 Förslag angående barnonkologi: anordna förutsättningslöst möte med chef för 

barnonkologi och onkologi för potentiellt gemensamt arbete. Srinivas diskuterar 

med Ann och Kjell och gör ansats till möte för att diskutera fortsättning. 

 Anställa processledare på sjukvårdsnivå? Idag kan processledare få data från 

INCA enbart på aggregerad nivå. Tomasz och Firas vill gärna se data på 

individnivå, men får bara se för sina respektive regioner av juridiska skäl. Det 

här är en svår och invecklad fråga. Srinivas formulerar ett förslag/en fråga och 

skickar till Ann, Johan och Kjell för diskussion med respektive regions jurist. 

 


