
Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som 
arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska 
insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre 
livskvalitet.



Regionalt cancercentrum - RCC
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskaps- och serviceorganisation i sydös-
tra sjukvårdsregionen, som tillsammans med övriga fem regionala cancercentrum 
har skapats för att utveckla cancervården utifrån ett tydligt patient- och jämlik-
hetsperspektiv.

Sex löften till invånarna
RCC Sydöst arbetar för att färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva 
och leva längre med bibehållen livskvalitet. Här är våra sex löften till patienterna 
och invånarna i den sydöstra sjukvårdsregionen:

1. Alla cancerpatienter i regionen  
ska få behandling inom fyra veckor 
(om inte annat anges i standardi-
serat vårdförlopp).

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 väl-
fungerande screeningprogram.

6. RCC Sydöst 
ska prioritera patientnära forsk-
ning inom cancerområdet.

Samverkan
För att vården ska nå de gemensamma målen samverkar vi med övriga RCC i 
Sverige. Samverkan rör centrala frågor som t.ex:

• Arbetsfördelning inom cancervården.
• Införande av nya cancerläkemedel.
• Utveckling av screeningmetoder.



Kunskapsstöd
Vi erbjuder hälso- och sjukvården kunskapsstöd för:

• Hantering av kvalitetsregister
 Nationellt ansvar för svenska kvalitetsregistret för malignt melanom,  
 bukspottkörtelcancer och för endokrina buktumörer (GEP- NET). 
 Regionalt ansvariga för cirka 30 kvalitetsregister.
• Inrapportering till Cancerregistret
 Regionalt ansvarig för insamling och kodning av canceranmälningar i  
 sydöstra sjukvårdsregionen.
• Standardiserade vårdförlopp (SVF)
 Förberedelse, införande och förvaltning.
• Nationella vårdprogram
 Framtagande och revidering för malignt melanom,    
 bukspottkörtelcancer, endokrina buktumörer, binjuretumörer, cancer  
 utan känd primärtumör (CUP) och akut onkologi. Regionalt ansvar för  
 spridning, implementering och uppföljning av cirka 40 vårdprogram  
 inom cancer.
• Statistikstöd
 Framtagande, sammanställning och analys av cancerrelaterad data från  
 registren.
• Forskning 

Vi kan vara behjälpliga vid cancerrelaterad forskning.
• Regionalt Biobankscentrum (RBC)
 Ingår administrativt i RCC Sydöst och är samordnare och 
 kompetensresurs för alla biobanksfrågor.

Patientfokus
Vi arbetar för ökad trygghet och inflytande för patienter och närstående genom 
samverkan med vården, t.ex. med:
• Min vårdplan
  Ska gynna kommunikation mellan patient och vården.
• Kontaktsjuksköterska
 Övergripande ansvar för patient och närstående genom hela vårdkedjan.
• Processledare och processamordnare
 Helhetsperspektiv för utvalda diagnoser och processer i sydöst.
• Cancerrehabilitering
 RCC Sydöst har ett team som arbetar med cancerrehabilitering.
• Stöd och uppföljning inom den palliativa vården
• Patient- och närståenderåd (PNR)/Patientföreträdare
 Bevakar patientperspektivet för en bättre cancervård. Organiserar möten  
 för cancerpatienter och anhöriga i Linköping, Jönköping och Kalmar.



Kontaktinformation
Tele: 010-103 35 05
E-post: rccsydost @regionostergotland.se
Postadress: Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Besöksadress: Brigadgatan 21, 587 58 Linköping

Statistikstöd
rccsydoststatistikstod@regionostergotland.se

RCC Sydöst
www.cancercentrum.se/sydost

Region Jönköping: https://www.rjl.se/
Region Östergötland: https://www.regionostergotland.se/
Landstinget i Kalmar län: http://www.ltkalmar.se/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för den senaste informationen om vad 
som händer på RCC. Anmäl dig på vår hemsida.


