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Förord 
 
Regionalt cancercentrum syd överlämnar härmed sin årsredovisning för år 2014.  
  
Beslut om årsredovisningen har fattats av RCC Syds styrelse.  
 
 
Lund den 11 februari 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  www.cancercentrumsyd.se 

Årsredovisning RCC Syd 2014  
 

4 

1. Året som gått  
 
Under 2014 har RCC Syd utvecklats samtidigt som verksamhetsdialoger och projektleverans 
har tagit fart. Under året har RCC Syd bl.a. arbetat med framtagande och beslut av den 
regionala cancerplanen samt beskrivit prioriterade insatser i processarbetet, knutit ett patient- 
och närståenderåd till verksamheten, registrerat ca 13 000 nya cancerfall i södra 
sjukvårdsregionen, monitorerat kvalitetsdata i cancervårdens ca 30 kvalitetsregister, 
genomfört kvalitetsdatadialoger i samtliga patientprocesser och med landsting och regioner, 
tagit fram ett evidensbaserat informationsmaterial om alarmsymtom, lanserat flera nya 
nationella vårdprogram och kommunicerat verksamhetens resultat genom 
populärvetenskapliga artiklar, nyheter och pressmeddelanden.  
 
Verksamhetåret 2014 har karakteriserats av nationell samverkan, regionalt processarbete och 
lokal verksamhetsutveckling. Inriktningen på verksamheten styrs av de kriterier som 
definierats i den Nationella Cancerstrategin och RCC Syds Regionala Cancerstrategi för åren 
2013-2015. Utvärdering av verksamheten har enligt plan skett via uppdrag till Socialstyrelsen. 
De viktigaste prestationerna finns beskrivna under respektive kriterium.  Vi har under året fått 
positiv återkoppling kring arbetet med öppet tillgängliga kvalitetsdata och kvalitets-
datadialoger, liksom för arbetet med den regionala cancerplanen ”Delar i en Helhet”. RCC 
Syds medarbetare är allt mer efterfrågade och deltog under året på över 100 olika seminarier 
och möten för att sprida resultatet av arbetet. RCC Syd har deltagit i ett stort antal nationella 
samarbetsgrupper och projekt, t.ex. kopplat till det Nationella Cancerregistret, de Nationella 
Vårdprogramgrupperna, Regeringens väntetidssatsning och en gemensam RCC webb.  
 
Arbetet inom RCCs kriterier går enligt plan med måluppfyllelse inom de flesta områden, med 
undantag av en regional nivåstruktureringsplan och en regional kompetensförsörjningsplan 
där RCC Syd ligger efter tidsplanen. Verksamhetsåret har präglats av konsolidering parallellt 
med att utveckla och precisera verksamhetens inriktning. Arbetet har bl a innefattat etablering 
av rutiner och tydliggörande av medarbetarnas och verksamhetens mål. Tillgången till 
kompetenta medarbetare och tydliga uppdrag är även fortsättningsvis den främsta 
framgångsfaktorn. RCC Syds processarbete är av central betydelse som nätverk mot 
omvärlden och för att implementera en processorganiserad cancervård med patientens fokus. 
RCC Syds 25 regionala processledare har under 2014 fått sina uppdrag tydligare avgränsade. 
Också processarbetet går in i sitt sista år där uppdragen definieras i den nationella 
cancerstrategin, vilket innebär ett behov av att fokusera på patientprocesserna, nå 
implementering av förändringaförslag och planera för hur detta viktiga arbete fortsatt skall 
drivas.  
 
RCC Syd går nu in i sitt sista arbetsår där kriterier och mål definierade i den Nationella 
Cancerstrategin styr verksamheten. Detta innebär ett behov av strategisk planering av RCC 
Syds framtida inriktning och uppdrag. RCC Syd ser fram emot ett spännande och produktivt 
år som domineras av utvärdering inom kriterierna prevention och tidigdiagnostik samt klinisk 
forskning och arbete medutarbetande och införande av standardiserade vårdförlopp, 
genomförande av processernas förbättringsarbete och implementering av cancerplanen till 
gagn för patienter och närstående, medarbetare och medborgare.  
 
Lund den 11 februari 2015 
 
Mef Nilbert, Chef, RCC Syd 
 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Cancer-i-Skane/Cancerplan/Cancerplan-RCC-Syd---ett-forsta-utkast/
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2. RCC Syd 
 
2.1 Kriterier och inriktning 
 
RCC Syd uppdrag definieras i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11). Arbetet sker 
inom 10 kriterier och utvärderas i enlighet med den Nationella Cancerstrategin enligt en 
särskild utvärderingsplan. Den nationella cancerstratgin har uppsatt följande mål: 
 

• 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 
 
RCC Syds vision är att vara ett nav för cancerfrågor. Under året har vi arbetat för detta och 
konsekvent försökt lyfta cancerfrågan genom samverkan. 
 
RCC Syds fokusområden definieras av 10 kriterier: 

• Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
• Vårdprocesser 
• Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
• Patientens ställning i cancervården 
• Utbildning och kompetensförsörjning 
• Kunskapsstyrning 
• Klinisk cancerforskning och innovation 
• Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av cancervårdens 

kvalitet 
• Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
• Nivåstrukturering 

 

2.1 Organisation 
RCC Syd innefattar södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Halland, 
Landstinget Blekinge och Region Kronoberg med ett befolkningsunderlag på 1.7 miljoner. 
RCC Syd leds av en styrelse bestående av: 
 
Ordinarie ledamöter 
Ingrid Bengtsson Rijavec, (ordf.) Region Skåne/hälso- och sjukvårdsdirektör 
Jan Eriksson, Region Skåne/förvaltningschef Skånes universitetssjukvård 
Bengt Karlsson, Region Halland/chef strategisk cancerenhet 
Pia Lundbom, Region Skåne/förvaltningschef KRYH 
Gunnar Persson, Region Kronoberg/Områdeschef 
Emma Pihl, Region Halland/Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Gunilla Skoog, Landstinget Blekinge/Planeringsdirektör 
Thomas Troëng, Landstinget Blekinge/chefläkare 
Björn Zackrisson, Region Skåne/förvaltningschef SUND 
Styrbjörn Östberg, Region Kronoberg/chefläkare 
 
Adjungerade 
Christian Ingvar, Lunds universitet 
Rita Jedlert, Södra Regionvårdsnämnden 
Ewa-Stina Johansson, Patient- och närståenderåd 
Arne Lundblad, patient- och närståenderåd 
Jonas Manjer, Lunds universitet 
 
Adjungerade tjänstemän 
Mef Nilbert, chef RCC Syd 
Anna Friberg, enhetschef RCC Syd 
Maria Rejmyr Davis, enhetschef RCC Syd 
Stefan Rydén, medicinsk rådgivare RCC Syd 
Jenny Patera, kommunikatör RCC Syd 
Ingrid Vogel, verksamhetssamordnare RCC Syd 
 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 
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3. Verksamhetsområden 
 

 
3.1 Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
 
RCC ska utforma och införa en plan för sjukvårdsregionens arbete med 
förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer 
 
Nationell samverkan 
RCC Syd medverkar i den nationella arbetsgruppen för prevention och deltar aktivt på ett 
antal nationella arenor för folkhälsoarbete. Vidare har RCC Syd initierat och sammankallar ett 
nätverk i den södra sjukvårdsregionen bestående av respektive landstings och regions 
folkhälsochefer samt ansvariga tjänstemän för området hälsofrämjande sjukvård. RCC Syds 
styrelse godkände under hösten 2013 en handlingsplan för att kunna genomföra aktiviteter 
inom nedanstående områden.  
 
Kartläggning av riskbeteende och stimulans till riktade projekt inom primärprevention 
En sammanställning har gjorts av indikatorn daglig rökning från skolenkäten i Region Skåne. 
Underlaget används i diskussioner med Länsstyrelsen, Kommunförbundet Skåne och Region 
Skåne gällande start av pilotprojekt om rökavvänjning och ungdomar. RCC Syd har deltagit i 
styrgruppen för Perstorp Prevent och utgjort konsultativt stöd till projektledaren. Perstorp 
Prevent är ett folkhälsoprojekt i Perstorp med det långsiktiga syftet att förbättra hälsan hos 
befolkningen. I sitt initiala skede bygger en stor del av arbetet på utbyte med två vänorter i 
östra Europa. Projektet har dock sedan sommaren 2014 varit vilande på grund av 
oroligheterna i Ukraina. RCC har också deltagit i diskussioner med barnhälsovården i södra 
regionen och undersökt möjligheterna till ett pilotprojekt gällande förbättrad information om 
solvanor till föräldrar och små barn. Beslut om start av pilotprojekt är ej fattat ännu. 
Tillsammans med Melanomföreningen har ett pilotprojekt gällande sunda solvanor och 
idrottsrörelsen startat. Patientföreningarnas preventiva arbete och information på hemsidor har 
också kartlagts i syfte att användas i diskussioner med patientföreningarna om deras roll i 
folkhälsoarbetet.  
 
Sekundärprevention i form av samtal om levnadsvanor med kontaktsjuksköterska 
RCCs ambition är att genom olika aktiviteter stärka kontaktsjuksköterskornas roll och 
kompetens i att föra samtal om levnadsvanor med cancerpatienter under vård och behandling. 
Levnadsvanornas betydelse har tagits upp vid möten för regionens kontaktsjuksköterskor och 
i den kartläggning som gjorts av kontaktsjuksköterskans uppdrag. En utbildningsdag i ämnet 
planeras till våren 2015. Kontaktsjuksköterskorna är även erbjudna att gå en webbutbildning 
om att arbeta med levnadsvanor som har tagits fram av Region Skåne. En generisk text om 
cancerprevention i de nationella vårdprogrammen är framtagen inom ramen för RCC Syds 
engagemang i RCCs nationella arbetsgrupp för prevention. 
 
Diagnostiskt centrum 
Projektet Diagnostiskt Centrum vid Centralsjukhuset Kristianstad, startade 2012 efter dansk 
förebild, med syftet att tillförsäkra patienter med diffusa symptom på allvarlig sjukdom en 
effektiv utredningsgång. Projektet drivs i samarbete med Region Skåne samt med Centrum för 
Primärvårdsforskning för en vetenskaplig utvärdering av cancerdiagnostiken i form av en 
fall/kontrollstudie. Studien avslutar sin rekrytering då 60 patienter med cancerdiagnos ställd 
vid diagnostiskt centrum inkluderats, vilket beräknas ske Q2 2015. För den vetenskapliga 
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utvärderingen rekryteras 120 kontrollfall med cancer från SUND, Region Skåne. I januari 
2015 hade 287 patienter genomgått utredning vid DC och av dessa hade 62 (22 %) en 
cancerdiagnos och 49 av dessa patienter hade inkluderats i studien. Projektet har rönt stor 
uppmärksamhet med ett flertal studiebesök vid DC. Projektet har också presenterats vid ett 
flertal nationella möten. Efter projektets avslutande avser Region Skåne att driva och utveckla 
verksamheten. RCC Syd är fortsatt engagerat i utvärderingen som förväntas klar tidigast 
2016. 
 
Röda telefonen 
RCC Syd har i samarbete med Urologiska kliniken, SUS, initierat en direktlinje för patienter 
med makroskopisk hematuri. Sambandet mellan makroskopisk hematuri och blåscancer 
starkare än mellan något annat alarmsymptom samtidigt som fördröjd diagnos är vanligare vid 
blåscancer är vid någon annan cancerform. Projektet syftar till att erbjuda snabbspår för 
utredning. RCC Syd finansierar 50 % kontaktsjuksköterska i projektet där också 
utvecklingssköterska Hanna Åberg vid RCC Syd varit en aktiv samarbetspartner. Patienten 
ringer till kontaktsjuksköterska för blåscancer på röda telefonen dagligen 0800-1200, varvid 
denna beställer CT-urografi (reserverade tider i Lund och Malmö) och ordnar cystoskopi på 
hematurimottagningen. Projekttiden är 2014-03-17-2015-03-17. Nuvarande resultat visar 25 
% cancerdiagnoser och ytterligare 29 % behandlingskrävande urologiska sjukdomar (t.ex. 
sten). Projektet betraktas som framgångsrikt och har fått stort gensvar i regionen och 
nationellt. 
 
Alarmsymtom 
Under året har evidensläget avseende alarmsymtom vid cancer strukturerat genomgåtts. RCC 
har definierat de 8 alarmsymtom (anemi, makroskopisk hematuri, blödning per rektum, 
hemoptys, postmeonpausal gynblödning, dysfagi, knuta i bröstet och avvikande 
prostatapalpation) som har ett positivt prediktivt värde för cancer >5%. RCC Syd har tagit 
fram ett undervisningsmaterial, en informationsbroschyr och texter till 1177 i ämnet. En 
undervisningsdag har hållits med primärvården i Skåne i ämnet och en film i primärvårdens 
serie ”Doktorn frågar doktorn” om alarmsymtom vid cancer har tagits fram i samarbete med 
Kompetenscentrum för primärvård i Region Skåne 
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3.2 Vårdprocesser 
 
RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera 
vårdprocesserna inom cancervården 

 
Utvecklingen av patientprocesser har stötts av RCC i form av Regionala patientprocessledare 
(RPPL) inom 19 olika diagnosområden. Utöver dessa finns diagnosövergripande RPPL inom 
rehabilitering, biobank, patologi samt, t.o.m. september 2014, palliativ vård. Samtliga 
uppdrag för RPPL har under 2014 omförhandlats och specificerats i ett allmänt uppdrag som 
främst omfattar samordning av det regionala patientprocessarbetet, arbete med standardplaner 
och kvalitetsuppföljning. Utöver detta har flera RPPL tilläggsuppdrag inom områden som 
t.ex. vårdprogramarbete, kvalitetsdatautveckling och nivåstrukturering. Den av RCC Syd 
föreslagna strukturen med lokala team och lokala patientprocessledare (LPPL) finns 
genomförd i varierande omfattning inom alla större diagnosgrupper. Inom flertalet av de 
mindre diagnosgrupperna finns kontaktpersoner vid de större sjukhusen. Vid 3 större möten 
(140226, 140311, 140317) har alla regionala processledare träffat RCCs ledning, inklusive 
verksamhetsutvecklare och utvecklingssjuksköterskor för diskussion kring uppdrag 2014 och 
för avstämning av framgångar och svårigheter i processarbetet under 2013.  
 
RCC Syd har sedan 2011 i samarbete med Utvecklingscentrum, Region Skåne, genomfört ett 
Förbättringsprogram för patientprocessteam inom cancerområdet. Det tredje programmet, 
med åtta deltagande team, avslutades i juni 2014. Sammanlagt har 18 team deltagit i de tre 
programmen. I Halland har ett motsvarande förbättringsprogram genomförts med lokala team. 
Region Halland intar en särställning med samverkan såväl inom RCC Syd som RCC Väst. 
Samverkan med Halland har diskuterats vid ett möte med Region Hallands politiker och 
cheferna för RCC Väst och RCC Syd i Halmstad 140211.  
 
En heldags workshop kring de danska pakkeforlöben genomfördes 140319 med goda exempel 
från Danmark och som bas för implementering av standardplaner enligt förslag i den 
regionala cancerplanen. 
 
En central del i patientprocesserna är de nationella satsningar som nu görs på förkortade 
väntetider genom etablering av s.k. ”Standardvårdförlopp”. RCC Syd har medverkat i det 
nationella samarbetet för framtagande av standardiserade vårdförlopp för de fem 
pilotprocesserna prostatacancer, urinblåsecancer, AML, esofagus- och ventrikelcancer samt 
huvud-halscancer. RCC Syd har tillsatt två projektledare för detta arbete på 20-30% .  
 
RCC Syds patientprocessarbete har under 2014 bidragit till en rad förbättringar i klinisk 
verksamhet. Exempel på processrelaterade förbättringar innefattar strukturer för kortare 
väntetider, t.ex. förbokade röntgen- och strålbehandlingstider, samverkan med 
patientrepresentanter, etablering av specialitetsövergripande mottagningar, ökat fokus på 
kvalitetsdata i klinisk verksamhet och ökad regional samverkan. Arbetet är dock starkt 
fokuserat till specialistvården, har sällan involverat primärvården och har i begränsad 
omfattning inkluderat aspekter kopplade till rehabilitering och palliation. Processarbetet 
presenteras i detalj i rapporten ”Regionalt processarbete inom cancervården”. 
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3.3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 
 
RCC ska ha en plan som tillförsäkrar patienter med cancer tillgång till 
psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela 
sjukvårdsregionen och ska arbeta för att stödet till närstående till patienter med cancer 
utvecklas. 
 
Rehabilitering 
Inom området rehabilitering genomfördes 140214 en rundabordsdiskussion och arbetet 
fokuserades inledningsvis på RCC Syds cancerplan. Planen innebär en tydlig strategisk 
inriktning av cancerrehabilitering och arbetet med den har också bidragit till att identifiera 
styrkor och svagheter i området och hur ett systematiskt arbete för att möta 
rehabiliteringsbehov hos patienter med cancer kan implementeras i södra sjukvårdsregionen. I 
vissa frågor, t.ex. samverkan kring förbättrad sjukskrivningsprocess och 
kontaktsjuksköterskans funktion, finns goda förutsättningar för ett fortsatt arbete. Inom andra 
områden, t.ex. stöd och information till närstående och till barn som anhöriga, är 
utvecklingsbehovet stort. Cancerplanen beskriver hur fortsatt arbete för att utveckla och stärka 
cancerrehabilitering kan bedrivas och ungefärlig tidsplan för detta. 
 
Patientprocessledaren har under året varit kallad som sakkunnig i Regions Skånes arbete för 
beredning av riktad satsning inom området cancerrehabilitering. Inom det regionala uppdraget 
har Maria Hellbom deltagit i ett tiotal seminarier/utbildningsmöten kring cancerrehabilitering 
samt tagit fram en handlingsplan för cancerrehabilitering vid SUS.   
 
Det nationella nätverk bestående av patientprocessledare eller motsvarande med uppdrag 
cancerrehabilitering vid landets Regionala cancercentra har utvecklats till en mycket 
välfungerande grupp. Utbyte av erfarenheter och diskussion i nätverket har under året varit en 
viktig motor i det nationella såväl som det regionala arbetet med cancerrehabilitering och är 
ett sätt att optimera resursanvändning. Fokus har legat på förberedelser inför lansering av det 
nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.  
 
Under året har ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering lanserats. Nätverket har 
också tagit fram en generisk text om cancerrehabilitering till RCCs diagnosspecifika 
vårdprogram och arbetar nu med en generisk text om närstående. Nätverket har fungerat som 
remissinstans för vårdprogram som varit ute på remiss under året. En poster presenterades vid 
European Cancer Rehabilitation Symposium i Köpenhamn, ht 2014. 
 
Palliativ vård 
En kartläggning av den palliativa vården, inom RCC Syd, är genomförd och rapporterad. 
Härefter överfördes det regionala processarbetet till den regionala kunskapsgruppen i palliativ 
medicin. Sammankallande för gruppen är nuvarande verksamhetschef på Palliativt 
Utvecklingscentrum, Lund. Fokus för aktuell kunskapsgrupp är kunskapsstyrning, 
kompetensutveckling samt kunskapsspridning. Ett samarbete har initierats mellan ovan 
nämnda grupp och RCC Syd för spridning av kunskap kring palliativ vård, vilket ligger väl i 
linje med de prioriterade insatser som belyses i Regional cancerplan RCC Syd 2015-2018, 
gällande palliativ vård. 
 
Vidare har kansliet för nationella kvalitetsregister, under 2014, initierat ett nationellt uppdrag 
för Registercentrum (RC) i projektform. Syfte är att stödja verksamheter och 
verksamhetschefer att arbeta med ständiga förbättringar med stöd av kvalitetsregister och 
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kvalitetsregisterdata och via det uppnå förbättringar i vården för patienten. Utifrån detta 
uppdrag bildades projektet Palliativ Syd i samverkan med Svenska palliativregistret, RC Syd, 
RCC Syd, Palliativt Utvecklingscentrum samt Södra sjukvårdsregionen. En inbjudan att delta 
i förbättringsprogram, inom ramen av projektet, har gått ut till samtliga verksamheter inom 
Södra sjukvårdsregionen såsom slutenvård, Kommun, primärvård samt specialiserad palliativ 
vård och ASIH. Projektet kommer fortgå under År 2015. Detta projekt ses som ett steg att 
uppnå det första av de prioriterade insatserna inom området i den regionala cancerplanen.  
 
 
3.4 Patientens ställning i cancervården 
 
RCC ska arbeta för att en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje patient med 
cancer, patienter med cancer får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande 
kontaktperson, patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att 
utveckla cancervården. Vidare behöver kunskapen om patientens rätt till förnyad 
bedömning ökas.  
 
RCC Syd har en handlingsplan för arbetet inom området patientens ställning.  
 
Kontaktsjuksköterskor 
Samordnande kontaktsjuksköterskor inom regionen har träffats i april och oktober 2014 med 
fokus på uppdrag, komptetenshöjande insatser och utbildningsbehov, information om 
biobank, kvalitetsregister, vårdprogram och levnadsvanor. Regionalt samordnande 
kontaktsjuksköterskor finns i 17 patientprocesser. Två nätverksdagar för regionens 
kontaktsjuksköterskor och patient- och närståendeföreningar har anordnats av RCC Syd med 
teman som t.ex. kontaktsjuksköterskans roll, satsning på kontaktsjuksköterskor, presentation 
av förbättringsarbete från kontaktsjuksköterskors utbildning i samarbete med RCC Väst, 
cancerrehabilitering, RCC:s samarbete med patientnämnderna, vårdprogram och 
kvalitetsregisterdata.  
 
Samverkan med patientnämnderna 
Under året inleddes ett samarbete med patientnämnderna inom regionen med information om 
och länkar till patientnämnderna på RCC Syds hemsida. En av arbetsuppgifterna är att 
nämnderna taggar ärenden som innehåller cancer och om det kan skönjas något mönster i 
ärenden som berör bemötande, väntetider etc. Patientnämnderna har fått ta del av RCC:s 
uppdrag och information om nationella vårdprogram, vilket de har nytta av i den direkta 
patientkontakten. Nämnderna bjuds även in till aktiviteter som RCC Syd anordnar t.ex. ”En 
dag för kontaktsjuksköterskor”. Under hösten har representanter från nämnderna informerat 
om sitt arbete för Patient- och närståenderådet. Fortsatt samverkan planeras.  
 
Patient- och närståenderådet 
I maj hade RCC Syds patientråd sitt första möte. Kopplat till RCC Syd finns, i enlighet med 
direktivet, ett patient- och närståenderåd med 11 medlemmar. Rådets uppdrag innefattar att: 

- Identifiera och uppmärksamma RCC Syd på aktuella frågor och viktiga insatsområden 
där RCC Syd bör bedriva och/eller förstärka sitt arbete. 

- Samverka med RCC Syd i kommunikativa frågor, t.ex. genom att lyfta aktuella frågor 
eller delta i seminarier/debatter. 

- Vid behov och på initiativ från RCC Syd medverka i arbetsgrupper/paneler. 
- Sprida kunskap om RCCs arbete i patient/närstående organisationer och till 

patienter/allmänhet.   
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Rådets medlemmar ska:  
- Ha egen erfarenhet som patient/närstående. Ha erfarenhet av och kunskap om olika 

cancerdiagnoser. 
- För medlemmar föreslagna av en patientorganisation/förening ha etablerade former för 

kommunikation med patienter/närstående i cancervården och ha god förankring och 
legitimitet inom organisationen. 

- Kunna representera cancerpatienter/närstående i olika sjukdomssituationer såsom: 
friska, kroniskt sjuka och svårt sjuka.  

Patientrådet har under året haft tre protokollförda sammanträden.  
 
Patientföreträdare har också medverkat i ett antal kvalitetsdialoger mellan RCC Syd och 
regionala patientprocessledare respektive förvaltningsledningar.  
 
Min Vårdplan 
I den nationella cancerstrategin angavs att ett mål är att en skriftlig individuell vårdplan ska 
tas fram för varje patient med cancer. RCC i samverkan har tagit fram en generisk modell för 
Min vårdplan och den har testats under 2014 på olika ställen i landet. I den södra 
sjukvårdsregionen är det patientprocessen för kolorektalcancer och onkologens 
behandlingsenhet vid Hallands sjukhus i Halmstad som har testat konceptet. Uppföljningen av 
patienternas upplevelser av Min vårdplan visar att patienterna anser att det är lugnande och 
tryggt att all information om vad som ska hända och vem som ska/kan kontaktas finns på ett 
ställe. Tidslinjen som ger en översikt av när i tid undersökningen sker lyft fram som speciellt 
viktig. Många av frågorna kan få svar innan de ställs och informationen upplevs tillräcklig 
och lättförståelig. Min vårdplan uppfattas också som ett stöd för de närstående och lättar 
bördan för patienten att komma ihåg allt som sagts och planerats. Idag innebär dock systemet 
en dubbeldokumentation och en extra arbetsinsats, varför integrering med befintliga 
journalsystem behöver lösas innan bredare implementering kan ske. Samverkan med ideella 
sektorn sker bl.a. genom föreläsningar för patientföreningar, öppna seminarier vid Medicon 
Village och medverkan i styrgruppen för Cancerkompisar.   
 
3.5 Utbildning och kompetensförsörjning 
 
RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan 
för sjukvårdsregionens cancervård 
 
En regional kompetensförsörjningsplan för patologi har tagits fram, presenterats för styrelsen 
för RCC Syd och rapporterats till RCC i samverkan vid nationellt möte 140428. RCC Syd 
arbetar vidare med att kartlägga kompetensbehovet i hela processen från diagnostik genom 
behandling till rehabilitering/palliation inom områdena prostatacancer och lungcancer. För 
uppdraget att ta fram en nulägesbeskrivning och prognos för kompetensförsörjning har en 
regional processledare och en projektledare anställts under 6 mån från november 2014.   
 
3.6 Kunskapsstyrning 
 
RCC ska delta i arbetet med nationella riktlinjer och vid behov utarbeta regionala 
vårdprogram och stödja att nationella riktlinjer och vårdprogram och annan 
frontlinjekunskap inom cancervården införs i hela sjukvårdsregionen. RCC ska också 
arbeta för att nationella kvalitetsregister används för cancervårdens verksamhetsutveckling 
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Inom cancerområdet finns 18 nationella vårdprogram publicerade. Arbete med nya och 
revidering av tidigare nationella vårdprogram pågår inom flera cancerdiagnoser. En 
vårdprogramskoordinator vid RCC koordinerar i nationell samverkan arbetet. Kopplat till de 
nationella vårdprogrammen tas en regional konsekvensanalys fram med inriktning på behov 
av förändring, volymer, kompetensaspekter och förväntade resursbehov kopplade till 
införande av vårdprogrammen.  
 
Totalt 16 791 poster (diagnosår 2013) från regionala tumörregistret rapporterades till 
nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen i slutet av oktober 2014. För att stärka och 
effektivisera det kontinuerliga arbetet med att samla in och koda canceranmälningar från 
södra sjukvårdsregionen inrättades under året Team Cancerregistret på RCC Syd. En 
prioriterad uppgift för teamet är genomförandet av RCC Syds del i det nationella CanINCA-
projektet som syftar till att överföra samtliga regionala cancerregister till INCA-plattformen.  
 
RCC Syd utgör registercentrumfunktion för de nationella kvalitetsregistren för AML, ALL, 
lymfom, urinblåsecancer och testiscancer. RCC Syd är också nationellt stödteam för 
sarkomregistret där intensivt arbetet under året genomförts för att lansera registret på INCA 
plattformen Q1 2015. Det nationella stödteamsarbetet följer nationellt fastställd 
uppdragsbeskrivning och verkar för och stötta registerutveckling. Kvalitetsregistret för 
urinblåsecancer har används som verktyg i förbättringsarbete.  
 
RCC Syd har under 2014 fortsatt utvecklingen av webbredovisning av diagnosspecifika och 
diagnosövergripande kvalitetsindikatorer för flera diagnoser. Denna regionala lösning 
kommer att vidareutvecklas inom ramen för ett nationellt projekt som syftar till att möjliggöra 
löpande redovisning av kvalitetsregisterdata på www.cancercentrum.se.  RCC Syd arbetar för 
att utdatafunktionaliteter i ökande omfattning ska användas för verksamhetsutveckling genom 
strukturerad återkoppling, resultatanalys och förbättringsarbete. Ett 20-tal diagnosspecifika 
kvalitetsdatadialoger baserade på regionala data från de nationella kvalitetsregistren har hållits 
vid RCC Syd tillsammans med regionala processledare och RCC Syds registerteam 
(registeradministratör, statistiker, utvecklingssjuksköterskor, medicinskt ansvarig).  
Återkoppling har skett i form av 5 förvaltningsdialoger i Skåne med SUND, KRYH och SUS, 
i Landstinget Blekinge och i Region Halland (dialog i Region Kronoberg planeras till februari 
2015).  Vid samtliga dialoger medverkade förvaltningsledningar samt sjukhus-, divisions- och 
verksamhetschefer. Sammanfattningsvis har kvalitetsdatadialogerna uppfattats vara 
värdefulla. Grundläggande för registerbaserat kvalitetsarbete är korrekta och kompletta indata, 
vilket behöver styrkas inom flera diagnoser. Utdatamodellen fungerar väl och initierar frågor 
för diskussion och djupare analys, vilket är avsikten med ett kvalitetsdrivet förbättringsarbete. 
RCC Syds arbete med kvalitetsdatadialoger finns beskrivet i detalj i rapporten ”Kvalitetsdata 
inom cancerområdet”. 
 
Två nationella möten mellan Registercentrum Syd (RC Syd) och RCC Syd har genomförts 
under året. I slutet på november genomfördes ett regionalt halvdagsmöte för all personal på 
RCC och RC Syd i syfte att utbyta erfarenheter och identifiera potentiella 
samarbetsmöjligheter. Kvalitetregisterutbildning för patientföreträdare har genomförts. 
Resultatet av genomförda gruppdiskussioner kommer att användas som underlag för fortsatt 
utveckling av kvalitetsregistrens innehåll och metoder för återrapportering av data.  
 
 
 
 

http://www.cancercentrum.se/
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3.7 Klinisk cancerforskning och innovation 
 
RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och 
i landet och för att vetenskapliga framsteg snabbt kommer patienter med cancer till del och 
utveckla strukturer för samarbete med akademisk forskning och den forskande industrin 
samt främja innovationer i cancervården 
  
Forskningssamordnare har kartlagt hinder för den kliniska cancerforskningen. Regionens 
resurser för klinisk forskning har inventerats och redovisats för styrelsen 141127. En 
handlingsplan för RCC Syds arbete med klinisk cancerforskning har tagits fram och arbetet 
med att implementera denna har påbörjats. På nationell nivå medverkar RCC Syd i den 
nationella arbetsgruppen kring kliniska studier och biobanker-kvalitetsregister.  
 
Den regionala biobanken förstärks och fler diagnoser har inkluderats, däribland 
urinblåsecancer, lymfom, gynekologisk cancer och sarkom.  Information om 
ansökningsförfarande och blanketter vid uttag av bröstvävnad ur biobanken har tagits fram 
och publicerats på hemsidan. 
 
RCC Syd har forskningssamarbete kring geomapping, vilket syftar till att förfina prognoserna 
för framtidens cancerfall genom koppling mellan Cancerregistret och SCBs 
befolkningsprognoser. Genom detta arbete har RCC Syd kunnat visa att den förväntade 
incidensen av maligna melanom fördubblas inom en 10-årperiod i Region Halland och inom 
en 20-årsperiod i övriga landsting och regioner inom RCC Syd. Arbetet har presenterats i 
Läkartidningen och gav massmedialt genomslag. Arbetet fortgår nu med koppling till 
kvalitetsregisterdata för att studera t.ex. hur socioekonomiska faktorer inverkar på risken för 
insjuknande och tumörstadium vid diagnos.  
 
Samarbete har etablerats med Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, bland annat 
avseende populärvetenskapliga artiklar till Aktuellt om vetenskap och hälsa i syfte att bidra till 
spridning av information kring cancerforskning till målgrupperna forskare och allmänhet. 
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3.8 Ledningsfunktion, RCC-samverkan och uppföljning av 
cancervårdens kvalitet 
 
RCC ska ha en tydlig ledningsorganisation med stark förankring i landstings- 
respektive regionledningarna i sjukvårdsregionen, samverka med andra RCC och ha system 
för uppföljning av cancervårdens kvalitet 
 
RCC Syd har en stark nationell samverkan genom RCC i samverkan, Arbetsgruppen för 
kvalitetsregister på INCA, det nationella RCC kommunikatörsnätverket, 
vårdprogramssamordnare och den nationella arbetsgruppen för prevention samt 
cancerregistret på INCA. Dessa grupper driver gemensamt sina respektive ansvarsområden 
framåt i en nationellt koordinerad process med täta avstämningar. 
 
RCC Syds anställda, liksom regionala och lokala processledare, deltar i nationella 
registerstyrgrupper och vårdprogramsgrupper och formerar regionala processgrupper för 
samverkan kring utvärdering och förbättringsarbete och implementering av nya 
behandlingsprinciper i enlighet med nationella vårdprogram.    
 
RCC Syd har en god och aktiv dialog med Södra Regionvårdsnämnden och har under 2014 
presenterat och diskuterat aktuella frågor vid 3 av nämndens 4 sammanträden. 
 
Internt finns en ledningsgrupp bestående av chef, de två enhetscheferna, kommunikatören 
och de två chefsstöden. Ledningsgruppen har fasta möten en gång/vecka. Varannan vecka har 
ytterligare personal som representanter för olika personalkategoriet (t.ex. 
utvecklingssjuksköterskor, registeradministratörer och statistiker) adjungerats till 
ledingsgruppens möte för diskussion av aktuella frågor. Personalen håller APT en gång per 
månad och personalmöte en gång per månad. 
 
 
3.9 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
 
RCC ska ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården 

Syftet med en regional cancerplan är att fastslå en gemensam viljeinriktning och 
gemensamma mål i Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Landstinget 
Blekinge för utvecklingen av cancervården i södra sjukvårdsregionen. De inriktningsmål som 
fastslagits i den nationella cancerstrategin utgör grunden för arbetet och de nationella kriterier 
som antagits för Regionala Cancercentrum utgör utgångspunkt för planens 
inriktningsområden. 

RCC Syd initierade arbetet med cancerplanen maj 2013 genom skapandet av en arbetsgrupp 
med medlemmar från varje region samt en patientföreträdare. I arbetsprocessen har regionala 
processledare och verksamhetsutvecklare och deras team medverkat i att ta fram 
kunskapsunderlag som sedan har sammanställts av arbetsgruppen. Planen färdigställdes efter 
dialoger och remissförfarande under våren och överlämnades till Södra sjukvårdsregionen i 
juni 2014. Den långsiktiga målsättningen med den utveckling planen beskriver är att minska 
antalet cancerfall, öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. 
Cancerplanen definierar utvecklingsmål och fastställer en gemensam viljeinriktning där 
regional samverkan och förändringsvilja är viktiga framgångsfaktorer. Planen är beslutad 
inom alla ingående landsting och regioner december 2014. Som ett appendix till den regionala 
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cancerplanen finns ”Prioriterade insatser i patientprocessarbetet” som för varje diagnos 
beskriver utvecklingsområden och prioriterade och tidssatta insatser för att nå de mål som 
beskrivs i cancerplanen.  

 
3.10 Nivåstrukturering 
 
RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och 
stödja arbetet med att införa den 
 
På lokal nivå deltar RCC Syd i Region Skånes nivåstruktureringsgrupp. Nivåstrukturering av 
delar av cancervården har genomförts i Skåne och ytterligare förslag har tagits fram. 
 
På regional nivå har RCC genom RPPL belyst nuläge och gett rekommendationer  
om nivåstrukturering inom följande områden: bukspottkörtelcancer, matstrupscancer,  
gallvägscancer, levercancer samt gynekologiska cancer. RCC Syds styrelse beslutade i 
december 2014 att med utgångspunkt från SKL:s rapport om nationell nivåstrukturering se 
över områden lämpade för att omfattas av en regional nivåstruktureringsplan. 
 
Nationell nivåstrukturering innebär att viss verksamhet koncentreras till färre än sex centra 
i landet. Under 2014 har beslut fattats om nationell nivåstrukturering av kurativt syftande  
kirurgi vid peniscancer till två enheter i landet, Universitetssjukhuset i Örebro samt Skånes 
Universitetssjukhus. RCC i samverkan har 2014 tillsatt en beredande arbetsgrupp för 
nationell nivåstrukturering. RCC i samverkan har i november 2014 fattat beslut om 
sakkunniggrupper för bedömning av behovet av nationell nivåstrukturering inom följande 
områden: analcancer, abdominella sarkom, muskuloskeletala sarkom, vulvacancer, HIPEC-
behandling och isolerad hyperterm extremitetsperfusion. Sedan tidigare har matstrupscancer 
sakkunnigbedömts. I samtliga arbets- och sakkunniggrupper är varje RCC representerat. 
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4. Kommunikation och externa relationer 
 
Under 2014 har RCC Syd publicerat ett 80-tal nyheter relaterade till cancervården i södra 
sjukvårdsregionen. En del av dessa nyheter är även reportage och artiklar som belyser goda 
exempel i cancervården, som artiklar om kontaktsjuksköterskans arbete, intervjuer med 
cancerforskare och kuratorer m.m. Dessa artiklar publiceras alltid även i våra nyhetsbrev. 
Ta del av vårt nyhetsarkiv här. 
 
Varje år publiceras 5-6 nyhetsbrev. Nyhetsbrevet har ca 1200 prenumeranter. Här kan du ta 
del av alla nyhetsbrev. Våra nyhetsbrev lyfter alltid nyheter från hela södra sjukvårdsregionen 
men även nationella nyheter, intressanta artiklar samt tips på seminarier, utbildningar och 
andra möten av värde för våra läsare. Förutom RCC-specifika nyhetsbrev har RCC Syd även 
gått ut med nyhetsbrev från kvalitetsregistret för Urinblåsecancer samt Lymfom. 
 
Vid lansering av större nyheter och pressmeddelanden används verktyget Mynewsdesk. Under 
2014 har RCC Syd gått ut med 11 pressmeddelanden. Det mest lästa har varit 
pressmeddelandet om projektet Röda telefonen, som också har resulterat i flertalet artiklar i 
dags- och fackpress. Här finner du oss på Mynewdesk. Varje pressmeddelande twittras även 
ut. 
 
RCC Syd har medverkat i ca 30 artiklar under året. Artiklarna kan vara intervjuer av chefer, 
beskriva RCC-relaterade projekt eller artiklar som en följd av släppta pressmeddelanden m.m. 
 
Under året har RCC Syd arrangerat ca 30 större möten för och med våra olika målgrupper, 
medverkat i eller arrangerat ca 25 större arrangemang samt initierat ett 30-tal interna RCC 
Syd-möten och workshops med RCC-personal, kontaktsjuksköterskor, patient- och 
närståenderåd samt regionala processledare. 
 
RCC Syd har tjänstköpt kommunikatör, 50 %. Arbetsuppgifterna innefattar främst 
kommunikationsstöd vad gäller kriterierna patientens ställning, kunskapsstyrning samt 
forskning/innovation samt arbete med nya hemsidan. Chef, kommunikatör, 
verksamhetsutvecklare och utvecklingssjuksköterskor har träffat 1177 Vårdguiden för konkret 
diskussion kring samverkan i informationsfrågor, t.ex. cervixcancerscreening, alarmsymtom 
etc. Ny hemsidesstruktur för RCC har tagits fram i ett nationellt samverkansprojekt med 
implementering Q2 2014. 
 
 

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Nyheter-315870/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionalt-Cancercentrum/Projektuppdrag1/Presentationsmaterial-/Nyhetsbrev/
http://www.mynewsdesk.com/se/regionalt_cancercentrum_syd
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5.   Ekonomi  

RCCs verksamhet är största delen solidariskt finansierad av landstingen/regionerna inom den 
södra sjukvårdsregionen och till en mindre del finansierad via statsbidrag. Budgeten uppdelas 
på två kostnadsställen: Processutveckling (15870 tkr) respektive Registerutveckling (17013 
tkr). Under Q1 2014 fick budgeten revideras i och med att Socialstyrelsen inte beviljade 
förlängd dispositionsrätt av tidigare års överskott av statsbidraget, vilket förutsatts i 
budgetarbetet. Beslutet innebar en reell budgetreduktion om 2 900 tkr, en besparing som i 
första hand gjordes genom reduktion av ersättningen för patientprocessarbetet.  
 
Resultatet för budgetåret 2014 visar ett underskott på 841 tkr rörande registerverksamheten, 
vilket beror på ökade kostnader för IT (övergång till eKlient), utveckling av den nationella 
webbplattformen för kvalitetsregister (INCA) samt kvalitetsregisterfunktionen som 
samfinansieras av RCC i samverkan. Verksamhetens huvudsakliga kostnader utgörs av löner, 
hyra, tjänsteköp av regionala patientprocessledare och kostnader för IT och utveckling av den 
nationella webbplattformen för kvalitetsregister. 
 
 
Registerutveckling 21226  Utfall 

  2014 

INTÄKTER   
Regionbidrag 131 
Tjänsteförsäljning 1 543 
Nationella kvalitetsregistersatsningen   
Solidarisk finansiering inkl cervixscr-uppföljn 14 498 
Överskjutna projektmedel   
Summa intäkter 16 172 
KOSTNADER   
Personal 11 505 
Resor, kommunikation, material, möten 503 
Telefon- och datakommunikation 618 
Hyra  1 760 
IT (PC arbetsplats, kopiator) 272 
Serverdrift, INCA-utv, samfinansiering nat komp-resurser 2 355 
Övrigt   

  Summa kostnader 17 013 
    
Årets resultat -841 
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Processutveckling 21225  Utfall 

  2014 

INTÄKTER   
Regionbidrag 58 
Uthyrning arbetsplatser + tjänsteförsäljning 627 
Statsbidrag 8 000 
Solidarisk finansiering 3 170 
Överskjutna projektmedel 4 015 
Summa intäkter 15 870 
KOSTNADER   
Personal 5 828 
Resor, kommunikation, material 829 
Telefoni- och datakommunikation 30 
Hyra 1 159 
IT (PC arbetsplats, kopiator) 185 
Tjänsteköp: RPPL, Röda telefonen, Prognoser, DC, Anell 7 369 
System/webbutveckling 407 
Övrigt 1 
Summa kostnader 15 870 
    
Årets resultat 0 
 

6.   Kompetens 

6.1 Bemanning och kompetensförsörjning 
Tillgången till kompetent personal och en strategisk kompetensförsörjning är även den 
främsta framgångsfaktorn för RCC Syd. Ett antal tjänster har besatts under året. Antalet 
anställda vid årets slut var 29. Av dessa var 8 registeradministratörer, 4 sjuksköterskor, 4 
statistiker, 4 data managers/IT-personal och 2 läkare. Arbetet med att utveckla organisationen 
och utveckla arbetsformer och roller har också tagits vidare under året.  
 

6.2 Kompetensutveckling 
Den främsta formen för kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet tillsammans med 
kollegor och externa samarbetspartners. RCC Syd har under året genomfört 4 
utvecklingsdagar som under våren 2014 fokuserade på arbetsmiljö och under hösten 2014 på 
verksamhetens och medarbetarnas mål.  Vid årets sista personalmöte delgav alla anställda 
vilka aktiviteter man hade medverkat i och slutför under året, vilket summeras i figur 1. 
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Fig. 1. Sammanställning över personalens rapporterade aktiviteter under året. 

 
6.3 Arbetsmiljö och hälsa 
Arbetsmiljöarbetet har dels fokuserat på den fysiska arbetsmiljön, dels på att skapa goda 
arbetsförhållanden. En anpassning av lokaler och arbetsplatser för att möta enskildas behov 
har skett. RCC Syd har utökat antalet bärbara datorer och gått över till e-klient för att 
underlätta arbetet, också utanför RCC Syds lokaler. RCC Syd lämnar friskvårdsbidrag till den 
anställde. Medarbetarenkäten SpringLife genomförd under hösten 2014 visade gott resultat 
och har presenterats för personalen. 
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