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Förord 
 
Under 2013 har RCC Syd etablerats som en fast organisation med ett uppdrag för hela södra 
sjukvårdsregionen, men med en organisatorisk tillhörighet inom Koncernkontoret, Region 
Skåne.  
 
Under året har 8 nya medarbetare rekryterats – 3 utvecklingssjuksköterskor, 1 
registeradministratör, 1 statistiker, 1 kommunikatör och 2 verksamhetsutvecklare. Samtidigt 
har 8 nya patientprocesser, företrädesvis inom mindre vanliga tumörformer som t.ex. 
endokrina tumörer, sarkom, esofagus- och ventrikelcancer, hjärntumörer, njurcancer och 
urinblåsecancer initierats genom rekrytering av regionala processledare. Verksamhetsåret har 
präglats av arbete för att bygga upp och konsolidera verksamheten, att utveckla och precisera 
uppdrag och att bygga upp rutiner och nätverk för det fortsatta arbetet. 
 
Allt fler vårdprogram inom cancerområdet är nationella med kortfattade regionala 
tillämpningar. I enlighet med de nationella rutinerna, har RCC Syd utsett en av 
utvecklingssjuksköterskorna till vårdprogramkoorindator och har infört 
konsekvensbeskrivningar för nya vårdprogram.  
 
Kvalitetsregisterarbetet på den nationella INCA-plattformen har stärkts i samverkan inom den 
så kallade AKI-gruppen och RCC Syd har etablerat former för automatiserad utdataredovisnig 
och har deltagit i utdatadialoger. 
 
Cancervården i södra sjukvårdsregionen håller god standard, men kvalitetsdata och öppna 
jämförelser visar fortsatt stora och omotiverade skillnader, t.ex. i screeningdeltagande, 
väntetider och behandlingar, vilket motiverar fortsatta arbete inom området och ökat fokus på 
kvalitetsregisterdata för verksamhetsutveckling.  
 
Årsredovisningen beskriver arbetets centrala insatser under året och ger därmed en bild av de 
förbättringar som kommer patienter, närstående och cancervårdens medarbetare till del och 
utgör en bas för det fortsatta arbetet för att förverkliga målen i den nationella cancerstrategin. 
 
 
Lund 140320 
 
 
Mef Nilbert   Stefan Rydén 
Chef RCC Syd    stf chef, RCC Syd 
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1. Inledning – Bakgrund  
 
Verksamheten vid RCC Syd utgår från En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 
2009:11). Den nationella cancerstrategin har uppsatt följande nationella mål för utvecklingen 
av cancervården i Sverige: 
 

• Minska risken för insjuknande i cancer. 
• Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer. 
• Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos. 
• Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos. 
• Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid. 

 
Med det övergripande uppdraget att genomföra förslagen i den nationella cancerstrategin har 
sex regionala cancercentrum (RCC) etablerats i landet. I promemoria, 2011-01-31, anges tio 
nationella kriterier för vad som ska utmärka ett regionalt cancercentrum samt tidplaner för 
arbetet.  
 
RCC Syd etablerades 1.1 2013 som en permanent organisation genom sammanläggning av 
RCC Syd projektet som bedrivits sedan 2010 och Regionalt tumörregister/onkologiskt 
centrum. Professor Mef Nilbert tillträdde samtidigt som chef för RCC Syd.  
 
En regional cancerstrategi för RCC Syd, 2013 – 2015, fastställdes av styrelsen 1.3 2013.  I 
denna strategi beskrivs planerade aktiviteter under respektive kriterium. Den regionala 
cancerstrategin utgör en programförklaring avseende RCC Syds verksamhet under perioden 
2013 – 2015. Kortversioner av den regionala strategin, på svenska och på engelska, har tagits 
fram. 
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2. Patientcentrerade kriterier 
 
2.1 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
 
Anna Friberg tillträdde 1 april en heltidsbefattning som verksamhetsutvecklare inom området.  
En handlingsplan för området, för perioden 2013 – 2015, har fastställts med utgångspunkt 
från den regionala cancerstrategin. Prioriterade aktiviteter är att: 
 

 Kartlägga av riskbeteende och cancerinsjuknande 
 Stimulera till riktade primärpreventionsprojekt 
 Erbjuda sekundärprevention i form av aktivt deltagande i screening och hälsosamtal 

med kontaktsjuksköterskor 
 Bedriva kunskapshöjande åtgärder kring tidiga symptom på cancer 
 Möjliggöra utredning via diagnostiska centrum 

 
Under 2013 har arbetet utgått från handlingsplanen och fokuserat på: 

 Framtagande av kunskapsunderlag och texter till den regionala cancerplanen 
 I samverkan med utvecklingsbarnmorska och statistiker har kartläggning inletts 

rörande sociala och geografiska mönster och täckningsgrad i relation till HPV-
vaccinering, cervixcancerscreening och incidens av cervixcancer. 

 Kartläggning av sociala och geografiska mönster, incidens och prognos i malignt 
melanom, lungcancer och cervixcancer är påbörjad.  

 Perstorps kommun har med stöd från RCC Syd startat ett långsiktigt primärpreventivt 
förändringsarbete gällande befolkningens hälsa vilket också medför 
forskningsmöjligheter. Diskussioner med det folkhälsovetenskapliga programmet på 
Malmö Högskola har inletts.  

 Regelbundna samordningsträffar sker med folkhälsocheferna och de ansvariga 
tjänstemännen för hälsofrämjande sjukvård i landstingen/regionerna startade under 
2013. Två träffar har hållits hittills. 

 Kartläggning av patientföreningarnas preventionsarbete är genomförd av två studenter 
på Malmö Högskolas folkhälsovetenskapliga program.  

 Etablering av nationell arbetsgrupp för prevention genom RCC Samverkan. Anna 
Friberg är utsedd till ordförande.  

 Ett utvecklingsprojekt gällande kartläggning av effektiva metoder för rökavvänjning 
riktat mot ungdomar är startat i samarbete med Landstinget i Kronoberg. 

 Deltagande i planeringen av ett nytt WHO Collaborating Center med fysisk placering i 
Malmö med syfte att stödja WHO:s arbete att implementera den europeiska strategin 
för prevention och kontroll av icke-smittsamma sjukdomar 2012-2016.  

 
Anna Palmstierna tillträdde 1 september en befattning (50 %) som utvecklingsbarnmorska 
med särskilt ansvar för cervixcancerprevention, treårigt förordnande. 
 
RCC Syd deltar i planeringen av den nationella studien avseende screening för kolorektal 
cancer (SCREESCO) med start 2014. Studien är framtagen av RCC i samverkan och 18 
landsting har anslutit sig för att vara med. Först ut är Värmland och Region Skåne.  Den 
utredning som görs kan både påvisa tidig cancer och förhindra cancer genom att polyper tas 
bort. 200 000 svenskar kommer att delta i studien som startar i februari 2014. 
 



  www.cancercentrumsyd.se 

Årsredovisning RCC Syd 2013 

 
6

RCC Syd har deltagit i dialoger med Unilabs avseende aktiviteter för ett ökat deltagande i 
mammografiscreening.  
 
Försöksverksamheten ”Diagnostiskt centrum vid Centralsjukhuset Kristianstad” startade 1.10 
2012 och i januari 2014 hade 169 patienter genomgått utredning vid diagnostiskt centrum. Av 
dessa hade 21 % fått cancerdiagnos, 13 % befanns friska medan 66 % av patienterna 
diagnostiserats med annan diagnos. Vid en analys av de första nio månadernas verksamhet var 
mediantiden för utredning vid DC 9 dagar för patienter med cancerdiagnos och 12 dagar för 
patienter med övriga diagnoser. En vetenskaplig utvärdering av verksamheten genomförs i 
form av en fall/kontrollstudie.  
 
I samverkan mellan urologmottagningen i Malmö och RCC Syd har ett projekt planerats, 
”Röda telefonen” som innebär ett diagnostiskt snabbspår för diagnostik av patienter med 
makroskopisk hematuri (synligt blod i urinen). Planerad start för verksamheten i mars 2014. 
 
 
2.2   Vårdprocesser 
 

 Utveckling av sammanhållna, effektiva vårdprocesser med hög kvalitet är en central uppgift 
för RCC Syd. För att tydliggöra att utgångspunkten ska vara patientens fokus används inom 
RCC Syd begreppet ”patientprocesser”. 
 
Arbetet med att utveckla patientprocesserna följer den etablerade strukturen med lokala 
patientprocessledare och lokala team samt regionala patientprocessledare för stöd och 
samordning. En förteckning över samtliga befattningar med deltidsuppdrag från RCC Syd 
finns i bilaga 1. 
 
Antalet cancerdiagnosområden har under 2013 utökats från 10 till 18. Inom sex områden 
delas uppdraget på två personer. Vid årets utgång fanns 24 regionala patientprocessledare som 
ersätts av RCC Syd motsvarande 10 – 20 % av heltid. 
 
Därutöver finns regionala processledare för följande områden: 
Cancerrehabilitering (30 %), Palliativ vård (50 %) och Patologi (10 %) med övergripande 
ansvar för samordning och stöd till patientprocesserna. 
 
RCC Syd har 2013 anställt en samordnare för klinisk forskning (40 %) samt har sedan tidigare 
en samordnare för tumörbiobank (20 %). 
 
RCC Syd har följt upp utvecklingen av det lokala patientprocessarbetet genom en enkät till 
lokala patientprocessledare under våren 2013 samt genom tertialvisa redovisningar från 
regionala patientprocessledare. Fem patientprocesser påbörjades redan 2011, ytterligare fem 
2012 och åtta under 2013. Det är därför naturligt att utvecklingen av förbättringsarbetet 
kommit olika långt. Ett tydligare stöd från linjeansvariga har efterfrågats av många lokala 
patientprocessledare. RCC har under året fört dialoger med linjeansvariga kring detta behov. 
Under året har det på flera ställen skapats ökade möjligheter för dessa dialoger och den 
genomförda enkäten visar på ett ökat stöd till lokala patientprocessledare jämfört med 2012. 
 
Under året avslutades det andra förbättringsprogrammet, ”Att leda patientprocessutveckling i 
cancervården”. Programmet riktar sig till patientprocessteam inom cancerområdet. Sex 
patientprocessteam avslutade detta ettåriga program som drivits av Utvecklingscentrum i 
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Region Skåne i samarbete med RCC Syd. Det tredje utvecklingsprogrammet startade i 
september 2013 med deltagande av sju team, varav fem från Skåne och ett vardera från 
Blekinge och Kronoberg. I programmet medverkar även patientföreträdare. 
 
Inom Region Halland bedrivs sedan 2011 ett motsvarande utvecklingsprogram för 
patientprocessteam i Halland. 
 
Nedan sammanfattas ett antal exempel på konkreta förbättringar under 2013 inom olika 
områden:  
 

 Abonnerade tider för bild/funktionsdiagnostik vid SUS Malmö för patienter under 
utredning för kolorektalcancer ger bättre flöde och omhändertagande.  

 Förbättrad samverkan mellan kolorektalcancerteamet vid Helsingborgs lasarett och 
Skånes Onkologiska klinik samt röntgenavdelningen i Helsingborg har lett till kortare 
väntetider för patienter. 

 Verksamhetsområde patologi i Skåne har avsevärt minskat sina svarstider.  
 Tidbokning i samråd med patienten för alla patienter som remitterats till hudkliniken 

SUS i Lund leder till ökad trygghet för patienten och prioriterad handläggning. 
 En SKL-stödd försöksverksamhet vid hudkliniken SUS ökade tillgängligheten för att 

undersöka misstänkt hudförändring, minskade patientens besök i vården från tre till 
ett, gav färre operationer av godartade förändringar, påverkade remissflödet till 
patologen och gav extremt nöjda patienter.  

 Vid öronkliniken på SUS i Lund koordineras preoperativa bedömningar redan vid 
första besöket för patienter med misstanke om tumör. Genom koordinerad 
anestesibedömning, medicinoptimering och beställning av eventuella kompletterade 
undersökningar minskas antalet besök när patienten förbereds för kirurgi. 

 Vid Centralsjukhuset i Kristianstad samordnas undersökningar och besökstider för 
patienter med knuta på halsen eller i bröstet, vilket minskar utredningstiden. 

 Vid onkologkliniken i Lund har registerdata använts för huvud-halscancerprocessen 
för att tillskapa ”fast track” till strålbehandling och därmed kortare väntetider för 
berörda patienter, dvs. behandlingsbeslut till strålbehandlingsstart, från tidigare ca 5 
veckor till 2-3 veckor.   

 En neuroonkologisk mottagning gemensam mellan Neurologiska kliniken och Skånes 
Onkologiska klinik har etablerats för patienter med hjärntumörer. 

 I södra regionen har väntetiden mellan utfärdande av remiss till besök på 
urologmottagning tydligt förbättrats. Målet är att 80 procent av 
prostatacancerpatienterna ska behöva vänta högst sex veckor. År 2010 uppnåddes 
detta mål för 63 % av patienterna, 2012 för 74 % och 2013 76 %. 

 Kortare väntetider inom bröstcancervården i södra regionen, där målnivån för tiden 
mellan diagnosbesked till operation är satt till högst 14 dagar för minst 80 procent av 
patienterna. År 2010 uppnåddes detta för en tredjedel. 2012 var det närmare hälften 
som opererades inom den tiden medan det 2013 inte skett någon ytterligare 
förbättring. Centrallasarettet i Växjö har som enda sjukhus i regionen uppnått 
målnivån med en kraftfull förbättring från 49 % år 2010 till 81 % 2012 och 78 % 
2013. 

 Biobankning av tumörvävnad samt blodprov från samtliga patienter med urotelial 
cancer i urinblåsan (URO-SCAN) i Södra regionen från sju enheter f o m 1/11 2013 
till biobanken på Medicon Village i Lund.  



  www.cancercentrumsyd.se 

Årsredovisning RCC Syd 2013 

 
8

2.3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård  
 
Inom RCC Syd har ett regionalt vårdprogram för cancerrehabilitering funnits sedan 2012 och 
arbetet med att implementera det har skett bland annat genom den särskilda webbplats med 
utbildningsmaterial och hjälpmedel som riktar sig till vårdpersonal i processerna. I anslutning 
till webbplatsen har även temasidor om särskilda områden inom cancerrehabilitering - 
barnfamiljens behov, sex och cancer, sjukskrivning vid cancersjukdom och existentiella 
frågor - tagits fram och även lanserats som skrift. En skrift ”Fyra viktiga frågor” kring 
rehabilitering, sexualitet, barn och existentiella frågor, har tagits fram. 
 
En inventering av cancerrehabilitering i södra sjukvårdsregionen har genomförts. Här 
identifieras flera förbättringsområden, t.ex. strukturerade och återkommande bedömningar av 
rehabiliteringsbehoven, tillgång till specialiserad rehabiliteringspersonal och ansvaret för stöd 
och information till barn som anhöriga.  
 
RCC Syd har på uppdrag från Region Skåne tagit fram ett underlag för ”Framåtblickar - 
framtidens cancerrehabilitering” där behov av rehabiliteringskoordinatorer, specialiserade 
rehabiliteringsteam, integrering av rehabilitering i patientprocesserna och ett 
kompetenscentrum beskrivs. 
 
Den regionala patientprocessledaren för cancerrehabilitering har deltagit i möten i 
diagnosprocesserna och även haft workshops kring implementering i ett par processer. RCC 
Syd är stödjande RCC för det första nationella vårdprogrammet i cancerrehabilitering som 
kommer ut 2014. 
 
En regional processledare för palliativ vård har tillsatts hösten 2013 och en kartläggning av de 
specialiserade palliativa verksamheterna i södra sjukvårdsregionen genomförs under hösten 
2013-våren 2014.  
 
Ett regionalt nätverk har startats med representanter från specialiserad palliativ vård, 
onkologi, kommunal hälso- och sjukvård och primärvård. De olika delarna i regionen är 
representerade. Ett nationellt nätverk har även bildats där ett första möte är planerat till april 
2014. Den regionala processledaren träffar regelbundet Svenska palliativregistret, för dialog 
kring täckningsgrad och hur registret kan utvecklas utifrån behoven. 
 
Den regionala processledaren för palliation har deltagit som resurs i förbättringsprogrammet 
”Att leda patientprocessutveckling i cancervården”. 
 
En nära samverkan med Palliativt Centrum i Region Skåne och vid Lunds Universitet har 
etablerats vilket underlättats av samlokalisationen inom RCC Syds lokaler. Här förs 
kontinuerligt en dialog kring vilken kompetensnivå som finns inom den palliativa vården och 
vilka utbildningar som är önskvärda framöver.  
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2.4   Patientens ställning i cancervården  

En treårig handlingsplan (2013-2015) med värdegrund är framtagen för patientens ställning.  

Ett nyhetsbrev om patientens ställning har utgivits vid 2 tillfällen.  

Patientprocesserna har i ökande omfattning kunnat inkludera patienter eller patientföreträdare 
i sina lokala team och patientföreträdare har medverkat i RCC Syds förbättringsprogram.  

Under året har den Regionala Samverkansgruppen, REGSAM, haft 2 möten. REGSAM 
planeras from 2014 att ersättas med ett patient- och närståenderåd.   

Kontaktsjuksköterskor finns inom bröstcancer, kolorektalcancer och prostatacancer och har 
nyetablerats, t.ex. inom gyncancer (finns nu på alla kvinnokliniker i regionen), lungcancer, 
huvud-halscancer, oesofagus-ventrikelcancer, lever-gallvägs- och pankreascancer, 
peniscancer, sarkom och lymfom. De har också som uppgift att driva förbättringsprojekt! 

Uppdragsbeskrivningar finns utifrån det generella uppdraget omsatt i 11 patientprocesser.   

Nya riktade medel har tillförts i landstinget Blekinge, landstinget Kronoberg och i Region 
Skåne för att öka tillgången till kontaktsjuksköterska.  

Sexton kontaktsjuksköterskor har utökat sin kompetens (omfattande 30 hp) i onkologi, 
kontaktsjuksköterskans omvårdnad och förbättringskunskap knutet till de patientfokuserade 
kriterierna. Detta har genererat nätverk och kunskapsambassadörer för tydligare rutiner, 
diagnosbesked och uppföljning efter avslutad behandling, samordnad och utvecklad skriftlig 
information utefter patientens behov, förkortade väntetider och aktiva överlämningar.   

En applikation är framtagen för Min vårdplan och testning planeras i 
kolorektalcancerprocessen samt vid den onkologiska behandlingsenheten vid Hallands 
sjukhus i Halmstad under 2014. Uppföljningen av Min vårdplan handlar om patienten ökat 
patientens uppfattning av delaktighet och inflytande och i vilken utsträckning som patienten 
förstår informationen, nyttan för närstående och om vårdteamens uppfattningar. 
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3. Kriterier gällande utbildning, kunskapsstyrning och 
forskning  
 
3.1 Utbildning och kompetensförsörjning  
 
RCC Syd har under 2013 i samverkan med RCC Väst bidragit ekonomiskt till den nämnda 
högskoleutbildningen för kontaktsjuksköterskor.  
 
RCC Syd har även i samverkan med Utvecklingscentrum i Region Skåne medverkat i det 
nämnda förbättringsprogrammet för patientprocesser. 
 
En kartläggning av kompetensförsörjningen inom patologi har genomförts av den regionala 
processledaren för patologi. RCC Syd har även deltagit i det nationella arbetet kring 
kompetensförsörjning inom patologi och bl a medverkat i en nationell workshop på detta 
tema. 
 
Rapporten från den kompetenskartläggning som genomförts i samverkan med 
Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet har blivit kraftigt fördröjd och har 
inte levererats under 2013 som planerat. Uppdraget syftar till att skapa ett kunskapsunderlag 
för RCC Syds arbete med en strategi- och handlingsplan för kompetensförsörjningen.  

 
 

3.2 Kunskapsstyrning  
 
Inom ramen för RCC Samverkan har riktlinjer för nationella vårdprogram inom 
cancersjukvården fastställts och nationella vårdprogramgrupper etableras. RCC Syd är 
representerat i dessa grupper. 
 
RCC Samverkan har hittills fastställt 12 nationella vårdprogram, ytterligare 6 nationella 
vårdprogram är under remissbehandling, 7 nya nationella vårdprogram är under utarbetande 
och 2 tidigare fastställda vårdprogram revideras. 
 
RCC Syd samverkar med de regionala processledarna och regionala vårdprogramsgrupper för 
att ta fram regionala tillämpningar för de nationella vårdprogrammen samt att svara för 
remisshanteringen inom de områden där RCC Syd är stödjande RCC, vilket innefattar 
urinblåsecancer, testikelcancer, akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi, lymfom och 
sarkom, cancerrehabilitering och seneffekter efter barn- och ungdomscancer.  
 
RCC Syd är nationellt stödjande RCC för kvalitetsregister inom områdena urinblåsecancer, 
testikelcancer, akut myeloisk leukemi, akut lymfatisk leukemi, lymfom och sarkom.  
 
RCC Syd ansvarar för cancerregistrering och har under året förbättrat rutinerna genom e-PAD 
från Region Skåne, vilket effektiviserat arbetet. Canceranmälningar från Landstingen 
Kronoberg och Blekinge samt från Region Halland inkommer fortsatt i pappersformat. 
 
 
3.3 Klinisk cancerforskning och innovation  
 
Medicinska fakulteten har varit företrädd i styrelsen för RCC Syd genom två vicedekaner. 
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Professor Johan Wennerberg har sedan september 2013 ett uppdrag som samordnare för 
klinisk cancerforskning inom RCC Syd. En handlingsplan har tagits fram och en inventering 
inom RCC Syd har påbörjats i syfte att identifiera strategier för att öka andelen patienter som 
ingår i kliniska studier. 
 
Under 2013 har RCC samverkan tillsatt en nationell arbetsgrupp med syfte att utveckla och 
stödja klinisk cancerforskning. RCC Syds samordnare ingår i gruppen som under 2013 tagit 
fram ett handlingsprogram för det närmaste årets verksamhet.  
 
Professor Christer Larsson har uppdrag från RCC Syd för att bistå och samordna utvecklingen 
av regionens tumörprovsamling inom biobanken. Under året har utvecklingen av biobank 
fortsatt med inklusion av nya diagnosområden, t.ex. urinblåsecancer och endokrina tumörer.  
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4. Kriterier gällande RCC:s organisation 
 
4.1  Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av 
cancervårdens kvalitet 
 
RCC Syds styrelse har sammanträtt vid fyra tillfällen under 2013. 
 
Södra Regionvårdsnämnden beslutade 2013-09-20, § 39, att fastställa Ägardirektiv till 
Regionalt cancercentrum Syd under förutsättning att respektive landsting/region också 
godkänner förslaget. Förslaget har sedan godkänts av samtliga fyra regioner/landsting. 
Ägardirektiven reglerar styrelsearbetet och patientmedverkan i form av bildandet av ett 
patient/närståenderåd. Detta innebär att en ny styrelse konstitueras 2014. 
 
Under 2013 har RCC organisationen etablerats genom ett samgående mellan den tidigare 
projektorganisationen och regionalt tumörregister/OC. Ett antal personalrekryteringar har 
skett dels på nyinrättade befattningar, dels som ersättning för personalavgångar. 
 
Följande befattningar har nyinrättats och bemannats under året: Verksamhetsutvecklare 
prevention, verksamhetsutvecklare patientens ställning, statistiker, utvecklingssjuksköterska 
(2,5 heltidsbefattningar). Därtill har en tjänst som registeradministratör/sekreterare återbesatts. 
 
Vid årets utgång omfattade personalstaten vid RCC Syd 26 heltidsbefattningar samt 2 
deltidsbefattningar (80 % respektive 50 %). 
 
RCC Syd ingår i den nationella samverkansgruppen för RCC inom SKL. Inom ramen för 
detta arbete ingår RCC Syd med representanter inom de olika arbetsgrupper som etablerats 
nationellt. RCC Samverkan har träffats regelbundet, ca var tredje vecka. 
 
RCC Syd har inom ramen för nationell samverkan deltagit i arbetet med utveckling av INCA 
plattformen och nationella kvalitetsregister. RCC Samverkan har antagit en gemensam modell 
för anpassning av kvalitetsregister och INCA genom AKI (Arbetsgruppen för 
Kvalitetsregister och INCA) där Maria Rejmyr Davis företräder RCC Syd.  
 
Hittills vunna erfarenheter av kvalitetsuppföljningen pekar på ett tydligt behov av 
utvecklingsarbete avseende kvalitetsregisterfunktionen. AKI har som uppdrag att samordna 
och prioritera tekniskt och strategiskt arbetet bl.a. för att rationalisera och skapa förbättringar 
avseende inrapportering av data från verksamheten, presentation av uttagna data och 
validering av data. 
 
Under året har arbetsformerna vid RCC Syd utvecklats med syfte att tydligare dela upp 
ansvarsområdena för verksamheten avseende registrering, datamonitorering, statistik, 
vårdprogramarbete och kontakter med registeransvariga, vårdprogramansvariga och regionala 
patientprocessledare. 
 
RCC Syd har i samverkan med regionala patientprocessledare föreslagit indikatorer och 
måltal för 2013 för 10 olika diagnosområden. Samtliga indikatorer ingår i nationella 
kvalitetsregister och i flera fall även av de nationella registerstyrgrupperna föreslagit måltalen 
som övergripande nationella måltal. De föreslagna indikatorerna och måltalen accepterades 
inom samtliga fyra regioner och landsting. I Region Skåne ingår dessa i 



  www.cancercentrumsyd.se 

Årsredovisning RCC Syd 2013 

 
13

uppdragsbeskrivningarna till förvaltningarna och fyra kvalitetsmått har även upptagits som 
grund för målrelaterad ersättning 2013. 
 
RCC Syd har under 2013 utvecklat rutiner för att förbättra rapportering av utdata avseende 
dessa indikatorer. Arbetet har dels fokuserat på att öka möjligheterna för tidigare 
inrapportering. Detta har skett i dialog med de regionala patientprocessledarna. Även om 
vissa förbättringar skett så finns det fortfarande en betydande eftersläpning av inrapportering i 
de olika registren. Täckningsgraden om 95 % nås i allmänhet först med drygt ett års 
fördröjning. 
 
Problemen med fördröjning av inrapportering av data förklaras till största delen av att 
inrapportering bygger på manuellt arbete. Detta moment har i många fall inte kunnat 
prioriteras i verksamheten. Det finns därför ett betydande behov av förbättringar för att 
möjliggöra tillförlitliga och aktuella bedömningar av de uppsatta kvalitetsmålen.   
 
Den andra utvecklingsinriktningen har varit mot att utveckla presentationsformen vid 
publicering av uppföljningar. Detta arbete pågår. Under 2013 har fem olika diagnosområden 
rapporterats och uppdaterats med viss regelbundenhet. Dessa data finns tillgängliga på RCC 
Syds hemsida, www.cancercentrumsyd.se/patientprocesser/kvalitetsparametrar  
 
RCC rapporterar och diskuterar sin verksamhet i samband med Södra Regionvårdsnämndens 
sammanträden, 4 ggr årligen. Här har under 2013 diskuterats kvalitetsdata, nivåstrukturering 
samt den regionala cancerplanen. I samband med SRVN möte i mars 2013 medverkade RCC 
Syd och berörda processledare för att diskutera förslaget till Socialstyrelsens riktlinjer inom 
områdena kolorektalcancer, bröstcancer och prostatacancer. RCC medverkade därefter i 
framtagande av ekonomiskt underlag för en ökad satsning inom dessa områden från Region 
Skåne.  
 
RCCs ledning har under våren 2013 besökt landstinget Kronoberg, landstinget Blekinge samt 
Region Halland för dialoger med beslutsfattare och linje avseende RCCs uppdrag och arbete 
och med ett särskilt fokus på den regionala cancerstrategin. 
 
4.2 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen  
 
En projektgrupp med representation från samtliga regioner/landsting har etablerats och arbetet 
med den regionala cancerplanen har påbörjats under året. Målsättningen är att cancerplanen 
ska kunna fastställas av huvudmännen under 2014.  
 
4.3 Nivåstrukturering  
 
Arbetet med nationell nivåstrukturering leds av RCC Samverkan som etablerat en arbetsgång 
för framtagande av underlag, remisshantering och beslut. Tre diagnosområden har pekats ut 
som de första som ska vara föremål för nationell nivåstrukturering: peniscancer, 
matstrupscancer och retroperitoneala sarkom. I december 2013 utsändes den första remissen 
gällande peniscancer.  
 
RCC Syd har genom sina regionala patientprocessledare genomfört en kartläggning avseende 
regional nivåstrukturering inom områdena esofagus/cardiacancer, peniscancer och 
retroperitoneala sarkom. Denna visar på behov av tydliga riktlinjer och förändrad struktur. I 
Region Skåne har beslut fattats om koncentration av all esofaguscancerkirurgi till SUS Lund.  
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Ytterligare diagnoser har aktualiserats av RCC Syd, i första hand för en regional 
nivåstrukturering med uppdrag till berörda regionala processledare att kartlägga behov och 
förutsättningar. 
 
Inom Region Skåne finns en arbetsgrupp tillsatt för nivåstrukturering. Stefan Rydén 
representerar RCC Syd i detta arbete. 
 
Vid Skånes Universitetssjukhus finns två virtuella rondrum i Lund respektive i Malmö.  
Möjlighet finns för uppkoppling från samtliga sjukhus i södra sjukvårdsregionen. Utnyttjandet 
av dessa konferenser har ökat och för verksamheten finns en styrgrupp där RCC Syd är 
representerat. RCC Syd har genom olika insatser försökt stimulera ett ökat deltagande i dessa 
konferenser från sjukhusen i södra sjukvårdsregionen. Under 2013 har regionala konferenser 
etablerats eller utvidgats inom gynekologisk cancer och kolorektal cancer. En nationell 
konferens avseende peniscancer har etablerats 2013 med koordination från SUS, Malmö.  
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5. Kommunikation 
 
Målet med kommunikationen för RCC Syd är att via olika kanaler och arenor skapa förståelse 
och intresse för RCC Syd för dem som arbetar inom eller på annat sätt är involverade i 
cancersjukvård inom södra sjukvårdsregionen. Under 2013 har vi kommunicerar med 
budskapet: ”Cancervård i nutiden, forskning för framtiden”. 
 
Hemsida 
Under 2013 har vår hemsida utvecklats ytterligare, främst genom fusionen med 
OC/Tumörregistret, vilket har medfört ökning av information på sidan och ökat besöksantal. 
Webbplatsen har ca 2000 unika besökare per månad. På RCC Syds hemsida publiceras 
regelbundet nyheter kring cancervården i Södra sjukvårdsregionen, vårdprogram, 
rapportredovisningar och mycket mer. 
 
Regional cancerstrategi 
En regional cancerstrategi har utarbetats och publicerats i mars 2013 och ligger till grund för 
ett brett förankrat arbete med en regional cancerplan för implementering under åren 2014-16. 
 
Intern kommunikation 
RCC Syd har den 1 januari 2013 etablerats som en permanent organisation och sammangått 
med Onkologiskt centrum/Tumörregistret. Detta ställer även krav på ett aktivt internt 
kommunikationsarbete för att personalen ska känna till och arbeta mot organisationens mål 
och känna delaktighet i värderingarna och en intern kommunikationsgrupp har skapats, som 
leder detta arbete framåt. 
 
Grafisk profil 
En ny grafisk profil för RCC Syd har tagits fram under 2013 och implementerats. En folder 
om RCC Syd på svenska och engelska har producerats samt brevmallar, power point 
presentationer och övriga trycksaker.  
 
Nationell samverkan 
Det nationella samarbetet med alla RCCs kommunikatörer med möten 1 gång/månad har 
fortsatt. Bland annat har arbetet med en ny webbplats för alla RCC initierats. Detta arbete 
skall vara klart hösten 2014. 
 
Nyhetsbrev 
Vårt nyhetsbrev distribueras via e-post, Facebook samt på webbplatsen och vi har ca 1700 
prenumeranter.  
Under 2013 har RCC Syd även börjat sända riktat nyhetsbrev för Patientens ställning.  
Sammanlagt publicerades 5 nyhetsbrev under 2013. 
 
Sociala medier 
RCC Syd har en sida på Facebook som aktivt uppdateras med senaste nyheter och 
information om aktiviteter. Här finns möjlighet för tvåvägskommunikation och 
dialog med våra följare. Varje utskick av ett pressmeddelande och nyhetsbrev kopplas även 
till Twitter, där en diskussion kan fortgå. 
 
Möten 
Under våren 2013 har delar av RCC Syds ledningsgrupp besökt kliniker i 
Region Skåne, Region Halland, Landstinget Kronoberg och Landstinget Blekinge i 



  www.cancercentrumsyd.se 

Årsredovisning RCC Syd 2013 

 
16

syfte att presentera RCC Syds arbete och i dialog med profession, patientföreträdare och 
beslutsfattare diskutera aktuella cancerfrågor. 
Möten med regionala patientprocessledare har skett såväl individuellt som i grupp. 
 
Nyheter 
Under 2013 har vi regelbundet publicerat pressmeddelanden som sänds ut via MyNewsdesk 
till olika målgrupper, bland annat media och press. RCC Syd har även aktivt deltagit i att 
uppmana andra instanser inom cancervården att producera egna pressmeddelanden och bistått 
med hjälp av informationsmaterial och textunderlag. 
 
Axplock av nyheter 
 
Hallandsposten, januari:  
När urologiavdelningen tvingas till flytt på sjukhuset i Halmstad, till storavdelningen 82, fick 
patienterna vara med och utforma de nya rutinerna. 
 
Sydsvenskan, mars: 
Vi gick ut med ett pressmeddelande angående att Region Skåne utmärker sig på områdena 
bröstcancer, tjocktarms- och ändtarmscancer baserat på de öppna jämförelser av cancervården 
som Socialstyrelsen nyligen presenterade. Detta ledde till artiklar samt intervjuer av RCCs 
verksamhetschef. 
 
Dagens Medicin, maj:  
Kontaktsjuksköterskor: En stor kartläggning av kontaktsjuksköterskor har publicerats av 
Dagens Medicin under maj månad, verksamhetsutvecklare på RCC Syd intervjuad. 
 
Sydsvenskan, december:  
Efter RCC Syds kompetens- och resursinventering av klinisk Patologi i Södra 
Sjukvårdsregionen publicerades en artikel om detta i Sydsvenska dagbladet. 
 
Sydsvenskan, december:  
När RCC Syd och Diagnostiskt Centrum i ett pressmeddelande gick ut med rapporten från 
Diagnostiskt centrum blev verksamhetsutvecklaren intervjuad. 
 
 
Seminarier 
Vi har arrangerat sopplunch på Medicon Village där vi talade om framtidens cancervård.  
 
I samarbete med Dagens Medicin har vi deltagit i Rådslag cancervården som har lett till stort 
intresse av Danmarks Pakkeförlöbsmodell. Medarbetare inom cancervården träffades för en 
temadag som gav en inblick i arbetet med cancerplanen i sjukvården i södra Sverige, med 
utblickar över andra sidan sundet. ”Vad har dansk cancersjukvård att lära den sydsvenska?” 
110 personer deltog. 
 
Tillsammans med alla cancerforskare på Medicon Village arrangerade vi en 
Cancerforskningens dag. 
 
RCC Syd arrangerade tillsammans med RCC Samverkan ett heldagsseminarium under 
Almedalsveckan 2013. 
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RCC Syd medverkade i Folkemødet Allinge och deltog bland annat med seminariet "Vejviser 
til fremtidig cancerterapi på tværs af Øresund." 

 
Aktiviteter 2013               Tidpunkt  

 
Plats  

Regional cancerstrategi 2013-15 
 

mars  

Möte politiker och nyckelpersoner i 
Blekinge, Kronoberg, Halland och 
Skåne 
 

5 februari 
6 mars 
12 april 
 

Karlskrona 
Växjö 
Halmstad 
Malmö/Lund 

Nyhetsutskick, årsredovisning 2012 
 

20 mars  

Nyhetsbrev  april, maj, 
september, 
december 

 

Nyhetsbrev, riktat mot 
kontaktsjuksköterskor 
 

april  

Medverkan i cancerrelaterade 
kongresser/möten 
MSD, future cancer treatment 
EORTC/Cancerfonden 
Världscancerdagen 
Nationell RCC konferens  
Innen 48 timer, konferens Norge 
Onkologidagarna 
Nationella riktlinjer, seminarium 
Möte med kvalitetsregister 
The future of Swedish and Danish Life 
Science 
Svenskt Kuratorsnätverk 
Allmänmedicinsk kongress.  
RCC-dagarna 
BioCare strategisk forskning 
Internmässa Medicon Village 
Cancerplansarbete 
REGSAM Patientinflytande 
Sopplunch Medicon Village 
Rådslag, cancervården 
Cancer Crosslink 
Kommunikatörsträff heldag 
Socialstyrelsens uppföljning av RCC 
Unspecific cancer symptoms, konf. 
Cancerdagen 
Rådslag, cancervården 
 

 
 
8 januari 
15 januari 
4 februari 
12 februari 
5 mars 
19 mars 
21 mars 
10 april 
10 april 
 
25 april 
17 maj 
22-23 maj 
29 maj 
29 maj 
24 september 
30 september 
3 oktober 
4 oktober 
16-17 oktober 
23 oktober 
6 november 
12 november 
19 november 
20 november 

 
 
Stockholm 
Stockholm 
Stockholm 
Stockholm 
Oslo 
Linköping 
Tylösand 
Stockholm 
Lund 
 
Ystad 
Stockholm 
Linköping 
Göteborg 
Lund 
Lund 
Lund 
Lund 
Malmö 
Lund 
Stockholm 
Stockholm 
Silkeborg 
Lund 
Stockholm 

Ny grafisk profil. 
 

15 april Stockholm 

Internt kommunikationsarbete  
 

mars-april  Lund 

Patientföreträdardag 
 

27 maj Lund 

Möte RPPL och LPPL 
 

28 maj Lund 

Almedalen, samarrangemang RCC i 
samverkan  
 

3-4 juli Visby 

Kommunikationsplan Rehabilitering 2 oktober Stockholm 
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6. Ekonomi  
 
RCC Syd omfattar från 2013 dels den tidigare projektorganisationen för RCC Syd dels det 
tidigare regionala tumörregistret/onkologiskt centrum (OC). För uppbyggnad av RCC finns 
statsbidrag sedan 2010. Dessa är avsedda för uppbyggnad av nytillkommande verksamhet och 
är inte avsedda för den solidariskt finansierade verksamheten vid tidigare OC. Detta innebär 
att budget och bokslut redovisas i två delar, ”RCC Syd Processutveckling”(ansvar 21225) och 
”RCC SYD Registerutveckling” (ansvar 21226).  
 
Intäkter 
RCC Syd Processutveckling 
Statsbidrag 2013, 8,0 mkr, ej utnyttjat statsbidrag från 2012, 7,8 mkr inkluderande bidrag för 
samordnande funktion för klinisk cancerforskning 0,8 mkr, samt solidarisk finansiering från 
Södra sjukvårdsregionen, 3,1 mkr. Totalt 18,9 mkr. 
 
RCC Syd Registerutveckling 
Solidarisk finansiering från Södra sjukvårdsregionen, 14,2 mkr samt intäkter för försålda 
tjänster, 2,8 mkr. Totalt 17,0 mkr. 
 
Kostnader 
RCC Syd Processutveckling 
I nedanstående sammanställningar redovisas kostnader uppdelade i enlighet med 
Socialstyrelsens redovisningskrav. 
   

Resultaträkning 2013 RCC Syd, Kostnader per huvudaktivitet
Huvudaktivitet Bokslut 2013 Budget 2013  Budget‐Utfall Utfall/Budget

tkr tkr tkr %

Prevention/tidig upptäckt 534 1 300 766 41%

Patientprocesser 4 101 3 611 ‐490 114%

Psykosoc stöd mm 595 381 ‐214 156%

Patientens ställning mm. 39 74 35 53%

Ubildn, kompetensförsörjn. 744 1 327 583 56%

Kunskapsstyrning 335 719 384 47%

Forskn mm. 283 520 237 54%

Ledningsfunktion, kansli övrigt 6 230 10 687 4 457 58%

Utvecklingsplan 60 30 ‐30 200%

Nivåstrukturering 2 46 44 4%

Kommunikation 191 200 9 96%

Summa 13 114 18 895 5 781 69%  
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Nedanstående sammanställning redovisar resultat fördelat på kostnadstyp. 
Kommunikationskostnader ingår i övriga poster i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar 
för redovisning. 
 

Resultaträkning 2013 RCC Syd, Kostnader per kostnadstyp
Kostnadstyp Bokslut 2013 Budget 2013  Budget‐Utfall Utfall/Budget

tkr tkr tkr %

Lön 4 336 6 064 1 728 72%

Lokalhyra 1 026 1 169 143 88%

Resor 493 615 122 80%

Köpta tjänster, konf. mm.  6 524 10 046 3 522 65%

Annonsering mm. 111 350 239 32%

Kost&logi 119 133 14 89%

Kontorsmtrl, tfn mm. 478 443 ‐35 108%

Utrustning 13 0 ‐13

Trycksaker, filmer mm. 14 75 61 19%

Ssa 13 114 18 895 5 781 69%  
 
 
RCC Syd Registerutveckling 
 
Resultaträkning 2013

Bokslut 2013 Budget 2013 

INTÄKTER tkr tkr tkr %

36:Försäljning av övriga tjänster 2 776 1 747 1 029 159%

38:Erhållna bidrag 14 261 13 906 355 103%

Summa intäkter 17 037 15 653 1 384 109%

KOSTNADER

4:PERSONALKOSTNADER

Summa personalkostn 9 215 11 731 ‐2 516 79%

6:ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER

Summa övr verksamhetskostn 2 632 836 1 796 315%

7:ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER

Summa övr verksamhetskostn 4 040 3086 954 131%

Summa kostnader 15 887 15 653 234 101%

Budgetavvikelse

.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Personer med uppdrag från RCC Syd vid utgången av 2013. 
 
 

Område Omfattning
Ahlgren Göran Prostatacancer 10%
Borgfeldt Christer Gynekologisk ca 10%
Borgfeldt Christer Cervixcancerprevention 15%
Brun Eva Huvud-hals ca 10%
Elfving Peter Njurca 10%
Ek Lars Lungca 20%
Enoksson Jens Patologi 10%
Eriksson Mikael Sarkom 10%
Gudjonsson Sigurdur Cancer i urinvägar 10%
Hellbom Maria Psykosoc/Cancer-rehab 30%
Hermansson Michael Matstrups- och magsäcksca 20%
Hjorth Lars Ca hos barn o ungdom 10%
Håkansson Ulf Testikel- och penisca 10%
Jerkeman Mats Lymfom 20%
Julisson Gunnar Blodca 20%
Kinhult Sara Tumörer i centrala nervsystemet 10%
Larsson Christer Samordning Biobank 10%
Liedberg Fredrik Cancer i urinvägar 10%
Lindell Gert Lever,galla-pankreas ca 20%
Myrskog Lena Bröstca 20%
Nordenström Erik Endokrina tumörer 10%
Ohlsson Björn Kolorektal ca 10%
Ornell Marina Palliativ vård 50%
Palmstierna Anna Utveckl.barnmorska cervixscreening 50%
Persson Bertil Hudcancer 15%
Sundlöv Anna Endokrina tumörer 10%
Toporski Jacek Ca hos barn o ungdom 10%
Weiber Staffan Kolorektal ca 10%
Wennerberg Johan Huvudhalscancer samt Samordn. Klin. Forskn. 40%
Wennerberg Johan Huvud-hals ca 10%
Wihl Jessica Gynekologisk ca 20%
Vult von Steyern Fredrik Sarkom 10%

Uppdragstagare

  
 


