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1 ÅRET SOM GÅTT 

Under 2017 har RCC Syd arbetat för att utveckla och förbättra cancervården i samverkan med 
regionala och lokala patientprocessledare samt linjeorganisationens cancersamordnare och 
cancerråd. Denna tvärgående kommunikation är en förutsättning för att kunna diskutera och 
initiera förbättringsåtgärder. Det onkologiska perspektivet i processarbetet har vidareutvecklats 
och en regional processledare med fokus på prevention har tillträtt. Vidare har arbetet kring 
cancerrehabilitering fått ökat fokus genom ett utökat uppdrag till regional processledare samt 
inrättande av två uppdrag för bäckenrehab koordinatorer. Kommunikation kring och uppföljning 
av SVF har varit ett viktigt fokusområde där bl.a. primärvårdens inklusion i SVF har studerats.  
 
I slutet av september avslutade professor Mef Nilbert sitt uppdrag som verksamhetschef för RCC 
Syd. Rekrytering av ny verksamhetschef pågår och till dess att tjänsten är tillsatt har from 1.10 
enhetschef Maria Rejmyr Davis gått in som t.f. verksamhetschef. RCC Syd har vid utgången av 
2017, 24 fast anställda medarbetare, fyra visstidsanställda, sex medarbetare som genom tjänsteköp 
arbetar >50% av heltid på RCC Syd samt 34 regionala processledare i drygt 20 diagnosspecifika 
och 4 områdesövergripande processer. Verksamheten redovisar ett överskott på 605 tkr på grund 
av vakanta tjänster och processledaruppdrag under del av året. 
 
I april överfördes systemet för hantering av regionala canceranmälningar till INCA-plattformen 
vilket möjliggör harmoniserade arbetssätt och nationell systemsupport. Vid sammanställningen av 
canceranmälningar för diagnosår 2016 konstateras att antalet individer som fick en cancerdiagnos 
under 2016 ökade med 360 (3 %) jämfört med föregående år. 
 
RCC Syd har under 2017 fortsatt arbetet med att kartlägga och analysera regionala och nationella 
MDK. Arbete inom de övriga kriterierna kan exemplifieras med: 

 framtagande och fastställande av ett flertal nya nationella vårdprogram  

 utredning av förutsättning för kolorektalcancerscreening i södra sjukvårdsregionen 

 fortsatta studier av jämlikhet med användande av geomapping  

 utbildningsinsatser, kommunikation och stöd vid införande av primärscreening HPV 

 arbete och uppföljning av fokusområden i enlighet med den regionala cancerplanen 

 fortsatt utveckling av och kommunikation kring gemensam portal för cytostatikaregimer 

 utveckling av ett regionalt kvalitetsregister för uppföljning av nya cancerläkemedel 
 
RCC Syd välkomnar 2018 då fokus bl.a. kommer att ligga på cancerrehabilitering, ökad 
patientmedverkan, närståendeperspektivet, läkemedelsuppföljning och fortsatt arbete med 
patientprocessutveckling och uppföljning av SVF.   
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2 RCC SYD 

2.1 Kriterier och inriktning 
 

RCC Syds 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 på olika nivåer. 

 

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 

 

2.2 Organisation 

RCC Syd innefattar södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Halland, Landstinget 
Blekinge och Region Kronoberg med ett befolkningsunderlag på drygt 1.8 miljoner.  
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RCC Syd leds av en styrelse bestående av: 
 
Ordinarie ledamöter 
Ingrid Bengtsson Rijavec tom febr, ersattes av Rita Jedlert, Region Skåne/t f hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
Björn Eriksson, Region Skåne/förvaltningschef Skånes universitetssjukvård 
Pia Lundbom, Region Skåne/förvaltningschef KRYH 
Björn Zackrisson, Region Skåne/förvaltningschef SUND 
Ann-Sofi Isaksson, Region Halland/Chef Avd Kunskapsstyrning  
Magdalena Barkström tom april, ersattes av Martin Engström from nov., Region 
Halland/förvaltningschef Hallands sjukhus 
Per-Henrik Nilsson, Region Kronoberg/ hälso- och sjukvårdsdirektör, ordförande  
Birger Pålsson, Region Kronoberg/FoU-handledare 
Ralph Harlid, Landstinget Blekinge/Planeringsdirektör  
Lars Almroth, Landstinget Blekinge/förvaltningschef Blekingesjukhuset, vice ordförande  

 

Adjungerade 
Christian Ingvar, Lunds universitet tom april 
Jonas Manjer, Lunds universitet 
Rita Jedlert, Södra Regionvårdsnämnden 
Ewa-Stina Johansson, Patient- och närståenderåd 
Mattias Gustavsson, Patient- och närståenderåd 
 

Adjungerade tjänstemän 
Mef Nilbert, verksamhetschef RCC Syd t o m 30 september  
Maria Rejmyr Davis, enhetschef/tf verksamhetschef RCC Syd fr.o.m. 1 oktober  
Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare RCC Syd 
Jessica Wihl, medicinsk rådgivare RCC Syd 
Ingrid Vogel, verksamhetssamordnare RCC Syd 
 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. 
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3 VERKSAMHETSOMRÅDE 

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 

 

RCC Syd arbete beskrivs och planeras i enlighet med den handlingsplan som finns för det 
regionala arbetet med förebyggande insatser och tidig upptäckt. RPPL för prevention har deltagit 
i ett nätverk i södra sjukvårdsregionen med fokus på folkhälsa. RCC Syd har under året 
medverkat i den nationella arbetsgruppen för prevention, som deltar aktivt på ett antal nationella 
arenor för folkhälsoarbete.  

 

Under året har planering av utbildning i hälsofrämjande samtal för kontaktsjuksköterskor 
påbörjats. Utbildningarna kommer att genomföras som pilotprojekt i Region Kronoberg och 
Landstinget Blekinge under 2018. Utbildningsmaterial är framtaget av RCC Väst men omarbetats 
utifrån södra sjukvårdsregionens förutsättningar och med fokus på det friska. Utbildningen 
kommer att kombineras med samtalsmetodik MI (motiverande samtal).  

3.1.1 Screening 

Under 2017 har stort fokus legat på utbildningsinsatser och information om nya 
screeningprinciper för cervixcancer. Samordning och kompetensutveckling säkras genom 
utvecklingsbarnmorska som arbetar 60 % för RCC. En webbutbildning för provtagande 
barnmorskor är framtagen av RCC tillsammans med SKL och en bred spridning av 
utbildningsmaterialet har gjorts bl.a. genom processmöte inom kvinnosjukvården.  RCC Syd har 
även fortsatt att arbeta med olika insatser för att öka och följa upp följsamhet till det nationella 
vårdprogrammet för cervixcancerscreening. Inom ramen för detta område har bl.a. nya modeller 
för att presentera sammanställda data utarbetats.  

Med målet att säkra en jämlik kolorektalcancerscreeening har RCC Syd under 2017 genomfört en 
utredning avseende förutsättning för införande av detta i Södra sjukvårdsregionen. Utredningen 
presenterades för Södra regionvårdsnämnden den 29 maj och resulterade i att RCC Syd fick ett 
uppdrag återkomma med förslag till principer för screening för kolorektal cancer i Södra 
sjukvårdsregionen.  

Under våren 2017 blev också frågan om nationell screening för kolorektalcancer föremål för en 
förberedande utredning på uppdrag av RCC i samverkan. Utredningen utmynnade i att en 
nationell arbetsgrupp bildades med representanter från samtliga RCC med uppdrag att i juni 2018 
lägga fram ett förslag till hur en nationell kolorektalscancerscreening ska kunna genomföras med 
start 2019.  

Screening för kolorektalcancer kommer att vara en högt prioriterad fråga såväl regionalt som 
nationellt de närmaste åren och kommer att kräva betydande arbetsinsatser, varför RCC valt att 
fr.o.m. 17-10-01 tillsätta en RPPL för kolorektalcancerscreening. 
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3.1.2 Levnadsvanor 

I januari arrangerades en nationell konferens kring kost och cancer i samarbete med Sveriges 
dietistförbund.  

Under maj genomfördes, i samarbete med Region Kronoberg, en workshop med fokus på 
metoder för tobaksavvänjning för ungdomar och unga vuxna. Representanter från skolhälsovård, 
ungdomsmottagningar, folktandvård och folkhälsoenheter deltog. Diskussionerna utgick från 
resultat från fokusgruppsintervjuer med ungdomar och unga vuxna som genomförts under 2016 
och 2017. 

3.2 Vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp 
 

RCC ska leda och samordna sjukvårdsregionens arbete med att effektivisera 
vårdprocesserna inom cancervården 

 

RCC Syd ger stöd till patientprocessutveckling genom uppdrag och finansiell ersättning till 
regionala patientprocessledare (RPPL) inom 20 olika diagnosområden samt diagnosövergripande 
RPPL inom områdena rehabilitering, prevention, biobank och ärftlig cancer. Inte minst arbetet 
med standardiserade vårdförlopp (SVF) har lett till ett intensifierat lokalt arbete med 
processkartläggningar och multidisciplinär samverkan inom områden som uppfattas vara 
flaskhalsar. I maj bjöds samtliga RPPL in för avstämning kring sin process och i september 
diskuterades erfarenheterna av RCC Syds processarbete vid en gemensam workshop. Status i 
processarbetet har sammanställts i en ”Patientprocessöversikt”.    

I november bjöd RCC Syd in till ett regionalt nätverksmöte med fokus på bilddiagnostik. Vid 
mötet uttrycktes ett stort behov av ett välfungerande nätverk och samordning över landstings-
/regiongränserna och till följd av detta har RCC Syd initierat ett uppdrag till RPPL för 
bilddiagnostik fr.o.m. 18-01-01. Förutom att hålla samman ett regionalt nätverk inom 
bilddiagnostik ska RPPL också utse representanter för bilddiagnostik i samtliga regionala 
patientprocesser där så bedöms relevant. 

Den pågående nationella satsningen för att korta väntetider genom s.k. ”standardiserade 
vårdförlopp”, SVF, utgör en central del i processarbetet. RCC Syd har medverkat i det nationella 
samarbetet för införande av totalt 28 förlopp under 2015-2017; akut myeloisk leukemi (AML), 
allvarliga ospecifika symtom, bröstcancer, bukspottkörtelcancer, gallblåsecancer, hjärntumörer, 
huvud- och halscancer, levercancer, lungcancer, lymfom, matstrups- och magsäckscancer, malignt 
melanom, myelom, okänd primärtumör (CUP), prostatacancer, tjock- och ändtarmscancer, 
urinblåse- och urinvägscancer, ovarialcancer, analcancer, akut lymfatisk leukemi (ALL), kronisk 
lymfatisk leukemi (KLL), cervixcancer, endometriecancer, njurcancer, peniscancer, skelett- och 
mjukdelssarkom, thyroideacancer samt testikelcancer. För mer information om SVF se 
www.cancercentrum.se. 
 
Under 2017 har ytterligare tre SVF tagits fram för införande under 2018. Diagnoserna innefattar 
vulvacancer, neuroendokrina buktumörer och buksarkom.  

 

RCCs roll i arbetet med SVF är stödjande och utgör en stående punkt i alla de dialoger och 
avstämningar RCC Syd regelbundet håller med linjeorganisationen. Dessa innefattar dialogmöten 
kring kvalitetsaspekter i cancervården, regionala processmöten, utvärdering av processarbete, 

http://www.cancercentrum.se/
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workshops med tillgänglighetsnätverket, möten med respektive förvaltnings cancersamordnare 
och förvaltningarnas återkommande cancerråd. En viktig del av arbetet med SVF är uppföljning 
av ledtider och patientrapporterade mått. Resultaten presenteras på www.cancercenturm.se 
Under 2017 har nationell kvalitetssäkring av inklusion och kodning av SVF påbörjats. Detta 
genom att linjeorganisationen har svarat på var och hur man registrerar VGM (välgrundad 
misstanke), vilket har satt ljuset på vikten av rätt förfarande av registrering av SVF. Fortsatt 
nationell kvalitetssäkring är planerad för 2018. RCC Syd har i samarbete med 
landstingens/regionernas cancersamordnare utvecklat presentationsmodeller i form av kartor i 
syfte att presentera och stödja dialog kring primärvårdens inklusion av patienter i SVF. 

 
RCC Syd har under 2017 gjort en annonskampanj i nationella professionstidningar, som ett 
komplement till landstingens interna informationskampanjer om SVF. Budskapen i annonserna 
har haft fokus på vikten av att informera patienterna samt var man kan hitta information om och 
vägledning i SVF. Två korta filmer om SVF har tagits fram för digital spridning.  

 

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 

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering fastställdes våren 2017 och det regionala 
arbetet har fokuserat på informations- och kunskapsspridning samt planering och struktur för 
jämlik implementering av vårdprogrammet. Mycket fokus har legat på att nå ut med information 
och hitta vägar för att stärka samarbetet mellan primärvården och specialistvården. Regionala 
nätverksträffar har hållits fyra gånger under året. 

Under 2017 har RCC Syd haft ett särskilt uppdrag inom området bäckencancerrehabilitering som 
del i en nationell satsning. Arbetet har identifierat omfattande patientbehov, stor professionell 
kompetens, men också tydliggjort behovet av att samla och synliggöra såväl behov som resurser. 
För att stödja detta har två regionala koordinatorer för bäckencancerrehabilitering knutits till 
RCC Syd fr.o.m. 17-08-01. Till stöd för dessa har bildats en styrgrupp med kompetens inom 
urologi, kolorektalkirurgi, gynokologi, rehabilitering samt två patientrepresentanter. 
 
RCC Syd deltar också i den nationella gruppen för bäckencancerrehabilitering, där man under 
året lagt stort fokus på framtagandet av en nationell kunskapsöversikt för omhändertagandet av 

patienter med funktionella bäckenbesvär efter cancerbehandling. Översikten är i det närmaste 
färdig och kommer under 2018 att distribueras i både digital som tryckt form med målet att tjäna 
som en vägledning för all personal som arbetar med patienter med cancer i bäcken. 
  
Under 2017 har arbete pågått med planering av en nationell konferens i Malmö 25-26 januari 
2018 rörande funktionella besvär i bäckenet efter cancerbehandling. Mötet arrangeras i samarbete 
mellan RCC Syd och Svensk förening för kolorektal kirurgi och vänder sig till personal engagerad 

http://www.cancercenturm.se/
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i vården och uppföljningen av patienter behandlad för cancer i bäckenet. I konferensen är 
internationell och nationell expertis engagerad, och mötet är en uppföljning till ett mycket 
uppskattat möte på samma tema som hölls hösten 2016. 
 

Palliativ vård 

Arbetet sker i dialog med nationell arbetsgrupp inom RCC samt Palliativt Utvecklingscentrum. 
Bedömningen är att den palliativa delen av patientprocessen behöver struktureras och förstärkas, 
bl.a. avseende tidig anslutning till palliativ vård, och detta arbete fortsätter under 2018.  

 

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.  

I den regionala cancerplanen beskrivs arbetet inom området patientens ställning för 2016-2018. 
Bland de prioriterade insatserna finns kunskapshöjande insatser för kontaktsjuksköterskor, 
införande av Min vårdplan, stöd för nätverksbyggande samt stöd till RCC Syds patient- och 
närståenderåd. 

Inom området patient- och närståendestöd har RCC Syd uppdrag att följa upp 
kontaktsjuksköterskans roll och funktion. RCC Syd valde att kartlägga uppdraget via en enkät 
som skickades ut till kontaktsjuksköterskorna via cancersamordnarna i landsting/regioner. Svar 
finns från 208 informanter och resultaten har under året sammanställts och presenterats på 
Kontaktsjuksköterskans dag, för RCCs styrelse samt i andra forum. 

RCC Syd har under året deltagit och medverkat i introduktion och examination för 
sjuksköterskor som deltar i utbildning kontaktsjuksköterska 7, 5 hp vid Linnéuniversitetet. Totalt 
examinerades 28 kontaktsjuksköterskor på våren och 17 personer påbörjade utbildningen hösten 
2017.  

En dag för kontaktsjuksköterskan har under året arrangerats två gånger med ca 140 deltagare per 

tillfälle. Teman för årets dagar har varit ärftlig cancersjukdom, sexuell hälsa, 

kontaktsjuksköterskans roll och funktion, smärtrehabilitering, metod för skattning av 

cancerrehabilitering och presentation av kontaktsjuksköterskors förbättringsarbete och 

arbetsmetoder för patienter inom huvud- och halscancer och hjärntumörer. Dagarna innehåller 

aktuell forskning, patientupplevelser samt möjlighet för kontaktsjuksköterskor att träffa kolleger 

från södra sjukvårdsregionen. 

Under året har RCC Syds patient och närstående råd (PNR) haft sex protokollförda möten samt 
deltagit i ett antal andra aktiviteter. Rådet har även gjort studiebesök och träffat patient- och 
närståendeföreträdare för RCC Väst och RCC Sydöst. Representanter från PNR är adjungerade i 
RCC Syds styrelse och har goda möjligheter att påverka verksamheten. PNR:s uppdrag innefattar 
att identifiera och uppmärksamma aktuella frågor/insatsområden, samverka med RCC Syd i 
kommunikativa frågor, medverka i arbetsgrupper/paneler och sprida kunskap om RCCs arbete i 
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patient/närstående organisationer. Rådet har under 2017 valt att under närmsta året fokusera på 
kortare väntetider i cancervården (SVF), nivåstrukturering och närståendeperspektiv.  

Samverkan med patientföreningar har under 2017 genomförts i form av dialogmöte med 
workshop där RCC Syd bjöd in patientföreningar i södra regionen med fokus på 
cancerrehabilitering, hälsofrämjande samtal och hur involveras patienten. Från RCC Syd deltog 
verksamhetsutvecklare och regionala patientprocessledare inom cancerrehabilitering och 
prevention samt Dietisternas riksförbund. 

Regional patientprocessledare för barncancer och verksamhetsutvecklare från RCC Syd har 
deltagit i möte med Ung cancer som önskar hjälp med tankar och tips på hur de kan nå ut inom 
vården.  

Patientnämnderna för södra sjukvårdsregionen har besökt RCC Syd för gemensamt möte med 
informations- och kunskapsutbyte. I Patientnämndernas kontakt med patienter med cancer 
återkommer ärenden som berör information, försenad diagnos, bemötande, behandling, ansvar 
och tillgänglighet. 

RCC Syd har sedan två år samarbete med den ideella organisationen Cancerkompisar i form av 
ömsesidigt deltagande i utbildningsdagar, seminarier och evenemang. Samarbetet har 
vidareutvecklats i utvecklings- och forskningsprojektet ”Patient- och närståendestöd i 
cancervården” där intervjuer och enkätundersökningar har genomförts för att fånga närståendes 
erfarenheter av cancervården och Cancerkompisars onlineforum. Sammanställning av resultaten 
från genomförda fokusgruppsintervjuer och enkäter pågår och kommer att presenteras under 
2018.  

I september 2017 anordnade RCC Syd tillsammans LMK-stiftelsen en tvådagars workshop i syfte 
att skapa en gemensam målbild kring framtidens närståendestöd inom cancervården och i arbetet 
för att samla och tillgängliggöra kunskapen kring detta inom ämnet närstående. Deltagare var 
anhörigföreträdare, experter, forskare och hälso- och sjukvårdspersonal samt representanter från 
patient- och närståendeföreningarna Anhörigas riksförbund, Ung cancer och Cancerkompisar. 

Nationellt pågår ett arbete med en digital ”Min vårdplan” som är initierat under slutet av 2015 
och leds av SKL där RCC nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan 
ingår i arbetsgruppen. Pilottester har genomförts i flera landsting under året och RCC Syd har 
bjudit in landstingsrepresentanter från södra sjukvårdsregionen till informationsträff. Under 
hösten har det nationella arbetet intensifierats tillsammans med RCC samverkan angående 
planering av ytterligare piloter och breddinförande under 2018. Kontaktpersoner inom respektive 
landsting och region för e-tjänster är identifierade. 

Nationell arbetsgrupp för patientens ställning har under året fått uppdrag av RCC samverkan att 
ta fram en nationell utbildning för patient- och närståendeföreträdare inom RCC. Under hösten 
har utsedd representant från RCC Syds PNR tillsammans med verksamhetsutvecklare deltagit i 
planerings- och arbetsmöten. 

Fler diagnosprocesserna har under året förstärkts med patient- och närståendeföreträdare från 
södra sjukvårdsregionen.  

Regionala cancercentrum har tillsammans med patient- och närståendeföreträdare tagit fram en 
mall för uppföljning och utvärdering av samverkan mellan RCC och patient- och 
närståendeföreträdare. Första utvärderingen skickade ut per post under våren 2017 till totalt elva 
patient- och närståendeföreträdare och sju svarade. Resultatet sammanställdes nationellt och 
redovisades för bland annat RCC samverkan.  
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I den nybildade styrgruppen för bäckencancerrehabilitering har två patientrepresentanter 
engagerats, se ovan under punkt 3.3. 

 

3.5 Utbildning och kompetensförsörjning 

 

RCC ska utforma och implementera en utbildnings- och kompetensförsörjningsplan 
för sjukvårdsregionens cancervård 
 

RCC Syd har regelbunden kontakt med Linnéuniversitetet som ger utbildning (7.5 hp) för 
kontaktsjuksköterskor (se avsnitt 3.4). RCC Syd står för kunskapsöverföring när det gäller 
information om t.ex. vårdprogram, standardiserade vårdförlopp och patientens ställning.   

I maj och november 2017 arrangerade RCC Syd ”En dag för kontaktsjuksköterskan", se avsnitt 
3.4.  

RCC Syd har under året bjudits in av Region Skåne för att delta som föredragshållare och 
samarbetspartner i patient- och medborgarråd, centrala funktionshinderråd, i seminarium ”Att 
stärka partnerskapet i vården” samt ”Framtidens sjuksköterska”. 

Inom ramen för projektet rörande bäckencancerrehabiltering anordnades 4 april en workshop 
om perkutan tibialisnervstimulering (PTNS) för uroterapeuter och sjukgymnaster i samarbete 
med bäckenbottencentrum i Malmö. PTNS är en etablerad metod för behandling av överaktiv 
urinblåsa och avföringsinkontinens, och flera patienter med blås- och tarmbesvär efter 
bäckencancerbehandling bedöms ha nytta av denna behandling. Målet med denna workshop var 
att utbilda personal så att fler patienter i regionen kan få tillgång till PTNS.  

 

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 

 

Det finns 38 nationella vårdprogram publicerade på RCC samverkans hemsida och ytterligare 
fyra nya vårdprogram är under framtagande. Ett stödjande/ansvarigt RCC utses till respektive 
vårdprogram och arbetet med vårdprogram och remissrundor hålls ihop av en 
vårdprogramskoordinator med stöd av nationella styrdokument och manual. RCC Syd är 
nationellt stödjande/ansvarigt för 13 av de nationella vårdprogrammen. Revidering av alla 
nationella vårdprogram sker årligen och under 2017 har ett flertal vårdprogram remitterats, 
beslutats och publicerats. Kopplat till remissrunda två tas en regional konsekvensanalys fram av 
ansvarig regional patientprocessledare med inriktning på behov av förändring, volymer, 
kompetensaspekter och förväntade resursbehov.  
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Utvecklingen av och informationsspridning kring det Nationella Regimbiblioteket för 
cancerläkemedel har fortsatt under 2017 och projektleds från RCC Syd. Vid utgången av 2017 
omfattar Regimbiblioteket drygt 300 fastställda regimer för hittills 11 diagnosområden. 
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2018 med målet att samtliga regimer ska vara fastställda vid 
utgången av 2018. 

RCC Syd ansvarar för södra sjukvårdsregionens rapportering till Nationella Cancerregistret vid 
Socialstyrelsen i enlighet med HSLF-FS 2016:7, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
uppgiftsskyldighet till cancerregistret. I slutet av oktober levererades canceranmälningar för 
diagnosår 2016. Leveransen omfattade 19 739 fall, motsvarande 12 751 individer som fick en 
cancerdiagnos under 2016. Enligt nya nationella riktlinjer ska endast kompletta 
canceranmälningar, d v s där både klinisk canceranmälan och patologisvar har registrerats, 
avrapporteras till Socialstyrelsen. För södra sjukvårdsregionen handlar det om totalt 2659 fall av 
tumörer/tumörliknande tillstånd varav 1678 maligna fall som inte kunde inkluderas i leveransen 
av diagnosår 2016 till Socialstyrelsen. RCC kommer att efterforska de saknade anmälningarna och 
leverera kompletta fall i samband med leverans av diagnosår 2017. 

RCC Syd utgör registercentrumfunktion för de nationella kvalitetsregistren för AML, ALL, 
lymfom, urinblåsecancer, testiscancer och sarkom och utgör även stödfunktion till 
vårdprogramsgrupperna för dessa diagnoser. Det nationella stödteamsarbetet följer nationellt 
fastställd uppdragsbeskrivning och syftar till stödja utvecklingen av kvalitetsregistren för cancer 
och säkra kopplingen mot nationella vårdprogram. Den tekniska utvecklingen av register utförs 
inom den nationella samarbetsorganisation kring INCA som leds och finansieras av samtliga 
RCC. RCC Syd har under året deltagit i olika förbättringsprojekt som syftar till mer resurseffektiv 
registerutveckling. 

Under 2017 har ett regionalt kvalitetsregister för uppföljning av cancerläkemedel utvecklats på 
INCA-plattformen. Syftet med registret är att objektivt och standardiserat kartlägga 
användningen av nya cancerläkemedel med avseende på effekt och säkerhet samt studera ev. 
skillnader mellan vårdgivare. Registrering i registret påbörjas i januari 2018. 

Manuell inrapportering till kvalitetsregister lyfts ofta som ett stort problem som belastar 
vårdpersonal och resulterar i sämre datakvalitet. För att stödja arbete som syftar till att minska 
dubbelregistrering är representant från RCC Syd engagerad i styrgruppen för Region Skånes 
projekt rörande direktöverföring från vårddokumentationssystem till kvalitetsregister. Arbetet har 
under 2017 fokuserat på att möjliggöra överföring till Kolorektalcancerregistret samt det 
regionala kvalitetsregistret för uppföljning av cancerläkemedel. För att intensifiera arbetet har 
RCC Syd under 2017 gett utökat finansiellt stöd till utvecklingen av teknisk koppling mellan 
aktuella datakällor och INCA-plattformen.  

RCC Syd arbetar aktivt för att utdata i ökande omfattning ska användas för 
verksamhetsutveckling genom strukturerad återkoppling, resultatanalys och förbättringsarbete. I 
nationell samverkan arbetar man för en långsiktigt hållbar lösning för öppen och interaktiv 
presentation av data från kvalitetsregister. Arbetet inkluderar leverans av kvalitetsregisterdata för 
presentation på Vården i Siffror. 

För att stödja verksamhetsutveckling baserat på kvalitetsregisterdata genomför RCC Syd 
kontinuerligt diagnosspecifika kvalitetsdatadialoger baserade på regionala data från de nationella 
kvalitetsregistren. Vid dessa dialogmöten diskuteras kvalitetsindikatorer, problem med 
inrapportering och potentiella förbättringsområden tillsammans med regionala processledare och 
RCC Syds registerteam (registeradministratör, statistiker, verksamhetsutvecklare, medicinsk 
rådgivare).  
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En sammanfattande, strukturerad återkoppling till linjen sker i form av kontinuerliga 
förvaltningsdialoger.  

Under 2017 har medarbetare från RCC deltagit i flera informationsträffar och utbildningar med 
fokus på EUs nya dataskyddsregler, GDPR, som träder i kraft i maj 2018. Nuvarande regelverk 
och riktlinjer kring hantering av känsliga personuppgifter har diskuterats på flera APT. 

I oktober arrangerade RCC Syd en regional kvalitetsregisterdag tillsammans med Registercentrum 
syd (RC Syd).  

 

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 

 

Informationsinsatser för att öka användning av den nationella portalen för kliniska cancerstudier 
har genomförts och kommer att intensifieras under 2018. 

Forskningsansatsen inom området geomapping innefattar melanom med utvidgning till 
kolorektalcancer, lungcancer och cervixcancerprevention med fokus på jämlikhet ur geografiskt 
och socioekonomiskt perspektiv. Även betydelsen av utlandsfödd studeras i relation till incidens 
och prognos.  

Inom ramen för forskningsprojekt ”SVF i cancervården; erfarenheter ur socioekonomiska, 
geografiska och diagnostiska perspektiv” har journaldata från patienter som utretts enligt SVF 
Urinblåscancer samlats in och analyserats. Resultatet kommer att presenteras i en vetenskaplig 
artikel i början av 2018.  

Den granskning som RCC Syd genomförde av samtliga MDK i södra sjukvårdsregionen under 
2016 presenterades under 2017 i en vetenskaplig artikel. Forskningsarbetet kring MDK 
fortskrider under 2018. 

RCCs nationella grupp för arbete med forskning fokuserar på strukturer som underlättar 
genomförande av kliniska studier och etablering/utnyttjande av biologiska provsamlingar i 
regional/nationell samverkan. RCC Syd deltar i arbetsgruppen via processledaren med ansvar för 
det regionala biobanksarbetet kopplat till RCC Syd.   

För att stödja inklusion i kliniska studier har ett samarbetsprojekt inletts med Skånevård KRYH 
där RCC syd under tiden 17-08-01- 18-06-30 finansierar 50 % av en forskningssjuksköterskas 
tjänst. 
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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 tät och frekvent nationell samverkan genom RCC i samverkan och 
arbetsgruppen för kvalitetsregister på INCA (AKI). Därutöver deltar RCC Syd i det nationella 
arbetet genom deltagande i ett 25-tal nationella arbetsgrupper inom områden som t ex. 
koordinerande vårdprogramsgrupp, cervixcancerprevention, kontaktsjuksköterska, Min 
Vårdplan, standardiserade vårdförlopp, nationell nivåstrukturering, cancerprevention och 
patientens ställning. RCCs kommunikatörer ingår i det nationella kommunikatörsnätverket. 
Dessa grupperingar driver gemensamt sina respektive ansvarsområden framåt i en nationellt 
koordinerad process med täta avstämningar. 

RCC Syds anställda, liksom regionala och lokala processledare, deltar i och/eller ger stöd till 
nationella registerstyrgrupper och vårdprogramsgrupper samt formerar regionala processgrupper 
för samverkan kring utvärdering och förbättringsarbete och implementering av nya 
behandlingsprinciper i enlighet med nationella vårdprogram.    

RCC Syd rapporterar till Södra Regionvårdsnämnden och har under 2017 deltagit i två av 
nämndens sammanträden. 

Internt finns en ledningsgrupp bestående av chef, enhetschef, verksamhetssamordnare, 
kommunikatörer, medicinska rådgivare samt en representant från vardera av 
personalkategorierna registeradministratörer, verksamhetsutvecklare och statistiker/data 
managers. Ledningsgruppen har fasta möten en gång/vecka.  

Arbetsplatsträff genomförs varannan vecka och seminarium varannan vecka. Under året har 
verksamheten hållit 3 interna utvecklingsdagar och medarbetarnas uppfattning om arbetsmiljön 
har utvärderats via enkäten SpringLife med gott resultat (se avsnitt 6.3).  

 

3.9 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 

RCC ska ta fram en strategisk utvecklingsplan för cancervården 

Den regionala cancerplanen ”Delar i en Helhet” för 2015-18 diskuteras i samband med 
kvalitetsdialoger i respektive förvaltning/landsting/region. De prioriterade insatserna i planens 
generella del liksom i den diagnosspecifika delen följs upp årligen.  
 

För att få ett underlag för en diskussion rörande behov, form och innehåll i en regional 
cancerplan som löper från 2019 och framåt har RCC Syd gett Rådet för Kommunalekonomisk 
Forskning och Utveckling (KEFU) i uppdrag att följa upp den nuvarande cancerplanens innehåll 
och användning samt att lämna förslag på förändringar inför en kommande cancerplan. 
Uppdraget ska avrapporteras i slutet av februari 2018. 
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3.10 Nivåstrukturering 

 

RCC ska utarbeta en plan för nivåstrukturering av cancervården i sjukvårdsregionen och 
stödja arbetet med att införa den 

 

Nationell nivåstrukturering innebär att viss verksamhet koncentreras till färre än sex centra 
i landet. De nationella vårdenheten för operation av peniscancer startade 2015 och utvärderades 
under 2017. En sammanställning finns att läsa på cancercentrum.se.  

 
I januari 2017 startade ytterligare 4 nationella vårdenheter – för analcancer, vulvacancer, HIPEC 
och avancerad esofaguscancer – vid SUS.   
I november 2017 startade därtill 3 nationella och 5 regionala vårdenheter. De senaste nationella 
enheterna, för perihilära tumörer, lokalt avancerad pankreascancer och retroperitoneal 
lymfkörtelutrymning vid testikelcancer, är förlagda till Stockholm och Göteborg. Totalt är nu 10 
diagnosområden nationellt nivåstrukturerade och 25 nationella vårdenheter etablerade i Sverige, 
varav 5 av diagnosområdena är förlagda till SUS. Under året har en referensgrupp med 
representanter från samtliga sjukvårdsregioner, en representant från Universitetssjukvården och 
en från länssjukvården per region, bildats för att kontinuerligt bevaka och diskutera utvecklingen 
och utmaningarna i den nationellt nivåstruktureringsprocessen. 
 
De regionala vårdenheterna som varit föremål för nivåstrukturering avser kirurgi vid njurcancer, 
cystektomi vid urinblåsecancer, kirurgi vid ovarialcancer, cancer i lever, gallvägar och pankreas 
samt matstrups- och magsäckscancer. Arbete med etablering av verksamheterna i regional 

samverkan inom dessa patientprocesser har bedrivits med vissa utmaningar under 2017. 
Återkommande gemensamma processmöten samt kontinuerliga diskussioner vid regionala 
multidisciplinära konferenser med god regional representation, är nyckelfunktioner för fortsatt 
regional samverkan och utveckling av regionalt nivåstrukturerade åtgärder.  

 

2016 genomförde den regionala processgruppen för kolorektal cancer ett arbete rörande regional 
arbetsfördelningen som resulterade i en rapport med förslag på olika områden. Flera av dessa 
ligger utanför RCC Syds kompetensområde att besluta om, men inom andra områden har 
kolorektalcancerprocessen arbetat vidare, bl.a. med inrättande av en MDK för lokalt avancerade 
tumörer som planeras var igång under 2018. 

Under året har RCC Syd också deltagit i den arbetsgrupp som under Södra Regionvårdsnämnden 
arbetar med regional arbetsfördelning. Då regional nivåstrukturering av cancervården får 
konsekvenser även för benign kirurgi och akutsjukvård är samverkan med denna projektgrupp 
fortsatt mycket viktig.  

Erfarenheterna av arbetet med nivåstrukturering är att uppslutning kring rekommendationer om 
nationell nivåstrukturering varit god, medan en blandad bild uppkommit avseende 
stöd/tveksamhet till förslag om regional nivåstrukturering. Arbetet har betonat behovet av en 
tydlig ansvarsfördelning för hela vårdkedjan, liksom behoven att bevara och utveckla diagnostik 
och uppföljning och möjliggöra forskning i regioner där man inte har nationella uppdrag. 
Fortsatt finns behov av utveckling avseende tydliggörande av den regionala beslutsprocessen, 
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arbetet i förhållande till utredningen om högspecialiserad vård, socialstyrelsen planerade arbete 
samt Rikssjukvårdsnämndens arbete. 

 

4 KOMMUNIKATION OCH EXTERNA 
RELATIONER 

Under 2017 har RCC Syd publicerat ett flertal nyheter relaterade till cancervården i södra 
sjukvårdsregionen. En del av dessa nyheter är även reportage och artiklar som belyser goda 
exempel i cancervården. Vi har även publicerat artiklar rörande forskningsprojekt, statistik för 
cancerinsjuknande, cancerrehabiliteringsarbete samt andra områden. Dessa artiklar publiceras 
alltid även i våra nyhetsbrev samt sprids på sociala medier via vår Facebooksida. 

Ta del av vårt nyhetsarkiv här. 

 

Under 2017 skickades 6 nyhetsbrev ut till våra 1100 prenumeranter. Här finns alla nyhetsbrev. I 
nyhetsbreven lyfts alltid nyheter från hela södra sjukvårdsregionen men även nationella nyheter, 
intressanta artiklar, information om nya vårdprogram samt tips på seminarier, utbildningar och 
andra möten av värde för våra läsare. Öppningsfrekvensen ligger på 50-60 % vilket är ett bra 
värde. De som läser RCC Syds nyhetsbrev är ofta landstingsanställda (hela södra 
sjukvårdsregionen) men även politiker, media och patientrepresentanter. 

 

Vid lansering av större nyheter och pressmeddelanden används verktyget Mynewsdesk där RCC 
Syd har 1500 följare. Under 2017 har RCC Syd gått ut med 14 nyheter och pressmeddelanden. 
Det mest lästa pressmeddelandet släpptes i samarbete med SVT och handlade om att statistiken 
för cancerinsjuknandet i södra sjukvårdsregionen både ökar och minskar. Pressmeddelandet 
resulterade i en artikel på SVTs hemsida samt flertalet tidningsartiklar, även i en kinesisk tidskrift. 
Årets toppnyhet handlar om RCC Syds rapport rörande att tjock- och ändtarmsscreening kan 
rädda 80 liv per år. 

RCC Syd arbetar med att proaktivt att lyfta interna, regionala och nationella projekt, 
vårdprogramsarbetet och data från kvalitetsregistren. Under året har detta arbete resulterat i ca 25 
tidnings-, TV- och radioreportage.  

På RCC Syds hemsida (www.cancercentrum.se) publiceras regelbundet nyheter kring 
cancervården i Sverige, rapportredovisningar, vårdprogram etc. Arbetet med att göra vår 
webbplats till ett verktyg för vårdpersonal har gett resultat. Under 2017 har det totala antalet 
unika besökare på cancercentrum.se stigit med ca 56 % (jämfört med 2016). Glädjande är att 
många besökare alltmer går direkt till den regionala sidan för RCC Syd, och där har antalet unika 
besökare ökat med ca 300 %. Under 2017 hade RCC Syds regionala sidor över 90 000 unika 
besökare. 81 % surfar in via dator (istf telefon eller surfplatta) och över hälften av besökarna är 
återkommande vilket tyder på att hemsidan till stor del används som ett arbetsredskap.  
 
RCC Syds sida på Facebook har under året aktivt uppdaterats med nyheter och 
information om aktiviteter. Här finns möjlighet för tvåvägskommunikation och dialog 
med sidans följare. Under året har artiklar och events marknadsförts och hållit följarna 

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/
http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/press-och-information/nyhetsbrev/
http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/press-och-information/mynewsdesk/
http://www.cancercentrum.se/
https://www.facebook.com/rccsyd/
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uppdaterade om vad som pågår just nu på RCC och inom cancervården. Ett allt större 
intresse för Facebooksidan fungerar även som en länk in till RCC Syds hemsida. 

En stor del av kommunikationsarbetet under 2017 har handlat om att samordna 
kommunikationsarbetet på nationell nivå, d.v.s. med övriga RCC/SKL; på regional nivå, d.v.s. 
med södra sjukvårdsregionens olika landsting samt på lokal nivå, d.v.s. inom varje landsting.  

RCC Syd har varit mycket aktivt i kommunikationsarbetet med standardiserade vårdförlopp, där 
till exempel riktade nyhetsbrev regelbundet skickats ut till landstingen. RCC Syd har även deltagit 
i Region Skånes patientinformationsprojekt. Därutöver har RCC Syds kommunikatörer vid två 
tillfällen bjudit in landstingens kommunikationsansvariga för informationsutbyte. 
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5 EKONOMI 

RCCs verksamhet har till största delen finansierats solidariskt av landstingen/regionerna inom 
södra sjukvårdsregionen (21,3 mkr) samt via statsbidrag (8 mkr). Verksamhetens huvudsakliga 
kostnader utgörs av löner, hyra, tjänsteköp av regionala patientprocessledare, kostnader för IT, 
resor, mötesarrangemang och samfinansierad utveckling och drift av den nationella 
kvalitetsregisterplattformen INCA. 

Verksamheten redovisar ett resultat på 535 tkr vilket är en följd av att flera tjänster och RPPL-
uppdrag varit vakanta under delar av året. 
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6 KOMPETENS 

6.1 Bemanning och kompetensförsörjning 

Tillgången till kompetent personal och en strategisk kompetensförsörjning är den främsta 
framgångsfaktorn för RCC Syd. Antalet anställda är vid årets utgång 24, inkluderande 7 
registeradministratörer, 5 verksamhetsutvecklare (4 sjuksköterskor, 1 apotekare), 6 statistiker 
(varav två visstidsanställda), 3 data managers/IT-personal, kommunikatör, 
verksamhetssamordnare och enhetschef/tf verksamhetschef. Dessutom har verksamheten två 
tidigare medarbetare på timanställning (20-50 %) och tjänsteköper tre medicinska rådgivare på 
50-80 %, en verksamhetsutvecklare/RPPL cancerrehabilitering 60 % samt en 
utvecklingsbarnmorska (60 %) och en kommunikatör (80 %). 

 

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 tre utvecklingsdagar med 
fokus på samarbete, delaktighet, arbetsmiljö, målförståelse, framtida uppdrag och inventering av 
kompetensbehov. Vid internt arbetsmöte 4 december delgav alla anställda genomförda projekt, 
arrangemang och viktiga händelser under året, se nedan. 

 
Fig. 1. Sammanställning över personalens rapporterade aktiviteter och projekt under 2017. 
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6.3 Arbetsmiljö och hälsa 
 
RCC Syd arbetar i enlighet med Region Skånes Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöarbetet har dels 
fokuserat på den fysiska arbetsmiljön, dels på att skapa goda arbetsförhållanden. Som ett led i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes en arbetsmiljörond den 24 april och vid uppföljning 
den 16 oktober hade samtliga identifierade problem åtgärdats.  
Medarbetarenkäten Springlife genomfördes under hösten 2017 och visar ytterligare förbättringar 
jämfört med 2016 i form av en ökning av det dynamiska fokustalet från 83,3 till 89,6. Resultatet 
presenterades för personalen vid APT den 27 november.

Svarfrekvens 90% 
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