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Förord 
 
Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) överlämnar härmed sin årsredovisning för år 2019. 
Årsredovisningen kommer att presenteras för RCC Syds styrgrupp i samband med 
styrgruppsmöte den 13 februari 2020. 
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1 ÅRET SOM GÅTT 

Under 2019 har fokus legat på det viktiga arbetet med att ta fram och implementera en ny 
regional cancerplan för Södra sjukvårdsregionen. Utgångspunkt för arbetet har varit 
Socialdepartementets skrift ”Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården”. I 
början av maj antog Södra regionvårdsnämnden (SRVN) den regionala cancerplanen för 2019-
2022 som därmed ersatte den tidigare regionala cancerplan som löpte ut 30 juni 2019. Den 
regionala cancerplanen för 2019-2022 innehåller totalt 85 mål som, tillsammans med RCC Syds 
basuppdrag och årliga överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), kommer att utgöra den samlade målbilden för RCC Syds arbete under kommande år.  
 
RCC Syd har under året fortsatt arbetet med 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 inom och mellan patientprocesserna.  
 
Arbetet med stöd för implementering av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 
har haft stort fokus under 2019. I början av året rekryterades en verksamhetsutvecklare med 
fokus på cancerrehabilitering och under året har uppdrag för att få ökat fokus på prehabilitering, 
cancerrehabilitering i primärvård samt bäckencancerrehabilitering inrättats. En viktig aktör i 
arbetet med cancerrehabilitering är regional patientprocessledare (RPPL) med fokus på 
prevention och tidig diagnostik som påbörjade sitt uppdrag för RCC Syd i augusti.  
 
Inom ramen för statens och SKRs överenskommelse om kortare väntetider i cancervården 2019 
har en kartläggning av barncancervården i Södra sjukvårdsregionen genomförts. Kartläggningen 
utgör en del av den nationella rapporten rörande barncancervårdens utvecklingsbehov. 
Rapporten finns publicerad på www.cancercentrum.se.  
 
RCC Syds arbete med cancer- och kvalitetsregister utgör en betydande del av verksamheten. 
Uppdraget med att stödja utvecklingen av registerlösningar samt att samla in, kvalitetssäkra, 
sammanställa och rapportera data från cancer- och kvalitetsregister sysselsätter drygt hälften av 
verksamhetens medarbetare. I oktober avrapporterades 2018 års canceranmälningar till 
Socialstyrelsens nationella cancerregister. Sammanställningen av rapporten visar att totalt 12 753 
individer i Södra sjukvårdsregionen drabbades av cancer 2018. Detta bekräftar att det sker en 
långsam ökning i cancerincidensen totalt över tid och den beräknade ökningen från år 2000-2018 
är 2.4%.  
 
RCC Syds verksamhet hade vid utgången av 2019 25 fast anställda medarbetare, två medarbetare 
som genom tjänsteköp arbetar >50% av heltid på RCC Syd samt drygt 40 regionala processledare 
i drygt 20 diagnosspecifika och sex områdesövergripande processer. Verksamheten redovisar ett 
resultat på 2,1 mkr varav drygt 900 tkr balanseras över till 2020. Överskottet förklaras framförallt 
av att tjänsten som verksamhetschef varit vakant under större delen av 2019. 

 
  

http://www.cancercentrum.se/
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2 RCC SYD 

2.1 Kriterier och inriktning 
 

RCC Syd är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja samverkan och 
kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens processer. Målet är att RCC Syd 
genom samverkan ska flytta fram positionerna och bidra till en patientcentrerad, 
kunskapsbaserad, ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och säker cancervård i hela Södra 
sjukvårdsregionen.  

RCC Syds uppdrag definieras i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11), Södra 
regionvårdsnämndens ägardirektiv för Regionalt cancercentrum syd, SFS 2019:7 om 
statsbidrag för verksamhet i regionala cancercentrum, Långsiktig inriktning för det nationella 
arbetet med cancervården S2018/03084FS, uppdrag för registercentrum samt årliga 
överenskommelser mellan staten och SKR. 

Verksamheten planeras i huvudsak utifrån Södra sjukvårdsregionens regionala cancerplan för 
perioden 2019-2022. Planen, som fastställdes av SRVN 3 maj 2019, är framtagen med 
utgångspunkt i Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården 
S2018/03084FS. I planen definieras 85 utvecklingsmål som sammantaget utgör en gemensam 
viljeriktning för utveckling av cancervården i Södra sjukvårdsregionen.  
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2.2 Organisation 

Ordinarie ledamöter RCC Syds styrgrupp  
Region Skåne 
Björn Ekmehag, ordförande 
Lena Luts  
Johan Cosmo 
Jörgen Wenner 

Region Kronoberg 
Maria Wiltz tom sept. 
Richard Claesson from nov. 
Tina Eriksson 

Region Blekinge 
Birgitta Friberg 
Mia Dreier 

Region Halland 
Martin Engström tom sept. 
Carolina Samuelsson utsedd from nov. 
Jeanette Törnqvist tom sept. 
Maria Thomasson from nov. 

Adjungerade 
Mats Jerkeman, Lunds universitet 
Rita Jedlert, Södra Regionvårdsnämndens kansli t o m april. Per Wendel, deltog i 
styrgruppsmöten september och november som ersättare för Sven Oredsson som tillträdde 
from nov. 
Anna Sandgren, Linnéuniversitetet from maj 
Didrik von Porat, Patient- och närståenderåd  
Hans-Christian Lofthus, Patient- och närståenderåd  

Adjungerade RCC Syd 
Lisa Rydén, verksamhetschef t.o.m. mars  
Maria Rejmyr Davis, t.f. verksamhetschef fr.o.m. april, verksamhetschef fr.o.m. december. 
Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare  
Ingrid Vogel, verksamhetssamordnare  
Jessica Wihl, medicinsk rådgivare 
 
Styrgruppen har haft fyra protokollförda sammanträden under 2019.   
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3 VERKSAMHETSOMRÅDEN 

3.1 Att förebygga cancer och upptäcka cancer tidigt 
 

Det preventiva arbetet inom ramen för cancerområdet bygger på de 12 råden som finns i den 
europeiska kodexen mot cancer. Förutom vikten av goda levnadsvanor lyfts vikten av en sund 
exponering av sol, fördelar med amning samt att delta i vaccination och screeningar som erbjuds.  

Uppdraget som RPPL för prevention och tidig diagnostik var vakant i början av året och tillsattes 
först i augusti. Höstens arbete har bestått av att försöka få en bild av vad som pågår både inom 
det breda folkhälsoarbetet i samhället samt det mer specifika förebyggande arbetet som är hälso- 
och sjukvårdens uppdrag. Detta har resulterat i ett försök till kartläggning av de olika regionernas 
arbete kopplat till europeiska kodexen samtidigt som en inventering av indikatorer som kopplar 
till kodexen har påbörjats. Insatserna som specifikt kopplar till cancerområdet har gjorts i nära 
samverkan med verksamhetsutvecklaren inom cancerrehabilitering och främst bestått av ett stöd i 
arbetet med levnadsvanor inom ramen för behandling och rehabilitering av cancer.  

Inom ramen för RCC samverkan har det gjorts ett omtag i den nationella arbetsgruppen som 
också fått ett uppdaterat uppdrag.  

Vidare pågår ett arbete med att strukturera om och uppdatera RCCs webbsidor för prevention. 
RCCs nationella arbetsgrupp för prevention är också utsedd för att vara 
Strålsäkerhetsmyndighetens samverkanspartner i deras regeringsuppdrag att genomföra insatser i 
ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer. Uppdraget är att ge råd och rekommendationer 
om vikten av att skydda sig mot exponeringen för UV-strålning och hur exponeringen kan 
minskas. Första steget i arbetet är en kampanj med målgruppen vinterresenärer som åker till 
varmare breddgrader under jul och nyår.  

3.1.1 Screening 

Samordning och stöd till regionerna inför införande av screening för tjock- och ändtarmscancer 
har varit en prioriterad fråga under 2019. RPPL för tjock- och ändtarmscancer har, liksom 
föregående år, haft ett utökat uppdrag för att samordna och stödja det lokala arbetet i regionerna 
inom Södra sjukvårdsregionen samt för att representera och driva Södra sjukvårdsregionens 
frågor i nationell arbetsgrupp för screening för tjock- och ändtarmscancer. Arbetet har under 
2019 utvecklats mycket väl framförallt inom Skåne och Blekinge, där screening beräknas att starta 
under 2020.  

RCC Syd har även bidragit till att utarbeta nationellt och regionalt kommunikationsmaterial, 
bland annat kallelser, relaterat till kolorektalcancerscreening. Inom ramen för detta arbete 
genomfördes ett studiebesök där dels den nationella arbetsgruppen för införandet av 
kolorektalcancerscreening, dels kommunikationsansvariga från regionerna i Södra 
sjukvårdsregionens bjöds in till Kreftens Bekempelse i Danmark. Syftet var att lära mer om hur 
man arbetat med strategisk kommunikation för att öka följsamheten till 
kolorektalcancerscreening i Danmark. 

Utbildningsinsatser och information om screeningprinciper för livmoderhalscancer har fortsatt 
under 2019. Samordning och kompetensutveckling har säkrats genom utvecklingsbarnmorska 
som arbetar 60 % för RCC Syd. Under året har olika insatser genomförts i syfte att öka och följa 
upp följsamhet till det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerscreening.  
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Allmän hälsokontroll med mammografi är väletablerad och välfungerande i Södra 
sjukvårdsregionen. RCC Syd har även medverkat i det nationella nätverket för 
mammografiscreening.  

RCC Syd har under året följt regionernas arbete kring organiserad PSA-testning. Vid ett antal 
tillfällen under året har RPPL för prostatacancer bjudits in till avstämningsmöten med 
regionernas cancersamordnare för att dela och inhämta information kring de insatser som bedrivs 
inom respektive region. Representant från RCC Syd är adjungerad till Region Skånes styrgrupp 
för organiserad PSA-testning. 

3.1.2 Levnadsvanor 

Inom ramen för regionernas generella arbete med levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholbruk, 
fysisk aktivitet och matvanor pågår ett arbete som är kopplat till Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Inom ramen för 
cancervården har RCC under hösten erbjudit fyra föreläsningseftermiddagar om matens och 
alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer. Ca 140 deltagare kom till 
föreläsningarna som gjordes i samverkan med Region Skånes kunskapscentrum levnadsvanor och 
sjukdomsprevention.  

En genomgång av levnadsvanornas förekomst i de nationella vårdprogrammen har gjorts vilken 
visar på stora olikheter mellan vårdprogrammen. Genomgången kommer att ligga till grund för 
dialog med ansvariga för mallen för nationella vårdprogram.   

3.2 Vårdprocesser och standardiserade vårdförlopp 
 
RCC Syd har under året gett stöd till patientprocessutveckling genom uppdrag och finansiell 
ersättning till regionala patientprocessledare (RPPL) inom drygt 20 olika diagnosområden samt 
diagnosövergripande RPPL inom områdena prevention, bild- och funktionsdiagnostik, ärftlig 
cancer, biobank, rehabilitering och palliation. Samtliga RPPL har bjudits in till gemensamma 
informations- och dialogmöten vid tre tillfällen under året. Vid dessa möten har bl a 
vårdprogram, kvalitetsregister, biobanker, införande av Min vårdplan på 1177.se, multidisciplinär 
konferens (MDK), cancerrehabilitering, palliation och prevention diskuterats.  

I början av sommaren bjöds samtliga RPPL in till dialog kring läget inom den egna processen. 
Liksom föregående år genomfördes avstämningsmötena i en form som möjliggjorde dialog och 
efterfarenhetsutbyte mellan RPPL samt med representanter från RCC Syds Patient- och 
närståenderåd. RCC Syd har även deltagit i flertalet av de processmöten som RPPL anordnar 
inom regionen och vid dessa möten bidragit med information om t.ex. utveckling av MDK, 
cancerrehabilitering, bas-palliation och ärftlig cancer.  

I uppdraget som RPPL ingår att stödja det lokala processarbetet och lokala processledare på de 
olika sjukhusen i regionen samt att hålla samman det regionala nätverket bestående av de lokala 
processteamen. En nyckelfunktion i RCC Syds modell för patientprocessutveckling är således de 
lokala patientprocessledarna (LPPL). Uppdragen för LPPL utgår från respektive linjeorganisation 
vilket gör att förutsättningarna ser olika ut. Med målet att harmonisera LPPL-uppdragen i så stor 
utsträckning som möjligt och skapa goda förutsättningar för LPPL att bidra till 
patientprocessutveckling har RCC Syd genomfört en kartläggning av LPPL-uppdragen inom 
respektive region. Kartläggningen presenterades för RCC Syds styrgrupp i september och RCC 
Syd fick i uppdrag att ta fram en mall för uppdrag till LPPL som kan användas som underlag för 
framtagande av LPPL-uppdrag i respektive linjeorganisation.  
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I slutet av oktober bjöd RCC Syd in chefer inom cancervårdens linjeorganisation, RPPL, 
representanter från sjukhus- och förvaltningsledning, HR, cancersamordnare och patient- och 
närståenderepresentanter till ett dialogmöte med fokus på datadriven kvalitetsutveckling samt 
gemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning i cancervården. Utvärderingen av mötet 
visar att flertalet av deltagarna upplevde mötet som givande och anser att RCC Syd bör arrangera 
liknande möten framöver.  

Den pågående nationella satsningen för att korta väntetider genom s.k. ”standardiserade 
vårdförlopp”, SVF, har liksom tidigare år utgjort en central del i patientprocessarbetet. Arbetet 
med SVF bidrar kontinuerligt till ett intensifierat lokalt arbete med processkartläggningar och 
multidisciplinär samverkan. RCCs roll i arbetet med SVF har varit stödjande och utgjort en 
stående punkt i dialog- och avstämningsmöten med linjeorganisationen, bl. a vid regionala 
processmöten, möten med cancersamordnare och förvaltningarnas återkommande cancerråd. 
RCC Syd har under året fortsatt samarbetet med regionernas cancersamordnare kring 
utvecklingen av presentationsmodeller i form av kartor som kan utgöra underlag i dialogen kring 
primärvårdens inklusion av patienter i SVF. Arbete pågår för att inkludera siffror rörande 
cancerincidens i presentationsmodellen. 

En viktig del av arbetet med SVF är uppföljning av ledtider och patientrapporterade mått samt 
kvalitetssäkring av inrapporterade data. RCC Syd driver sedan 2018 ett projekt som syftar till att 
validera huruvida de data som rapporterats till SKRs väntetidsdatabas Signe överensstämmer med 
de definitioner för mätpunkter som anges i SVF. Detta görs via journalgranskningsprojekt för ett 
antal SVF och sjukhus inom Södra sjukvårdsregionen. Urvalet av SVF och sjukhus görs i samråd 
med cancersamordnare och linjechefer. Resultaten presenteras i skriftliga rapporter samt i dialog 
med berörda kliniker och cancersamordnare. Detta valideringsprojekt kommer att fortsätta även 
under 2020. 
 
MDK har en nyckelfunktion i patientprocessen och SVF, vilken kräver återkommande 
optimering för utveckling av funktionalitet av MDK. Vid möte med samtliga RPPL har formerna 
för MDK diskuterats. RCC Syd har i samarbete med några processteam (hjärntumörer, lever-
pankreas-gallvägar och sarkom) specifikt utvärderat respektive regional MDK med fokus på 
ledningsfunktionen inom ramen för ett forskningsprojekt, se 3.7. Teamen har initierat 
förbättringsarbete utifrån de resultat som framkommit i projektet. RCC Syd deltar även som stöd 
i Skånes universitetssjukhus (SUS) nybildade styrgrupp för MDK-utveckling. Ett projekt för 
utveckling och effektivisering av MDK vid tjock- och ändtarmscancer har initierats under slutet 
av året och kommer att pågå under 2020. 

Inom ramen för Södra regionvårdsnämndes ”Samarbete för bättre vård” har delprojektet 
Samverkan i onkologisk vård för att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov identifierat behov att 
samverka mer strukturerat i frågor som rör ansvarsfördelning inom ”Nära vård” framförallt för 
patienter med kronisk cancersjukdom. Dessa aspekter kommer fortsatt att belysas för att främja 
ett jämlikt omhändertagande av varje patient med cancer, oavsett var i behandlingsprocessen 
patienten befinner sig. Vårdkedjorna inom cancervården mellan nära vård och specialiserad vård 
behöver vara mer tydligt uppbyggda kring patient- och närståendeperspektivet. Alla patienter 
med cancer behöver erbjudas en fast kontakt i den nära vården, som behåller kontakten med 
patienterna inför, under och efter cancerbehandling. Dialog med såväl regional slutenvård, 
primärvård och palliativ vård har inletts och kommer att fortsätta under 2020. 
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3.3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 

3.3.1 Rehabilitering  

Fokus har, liksom föregående år, legat på informations- och kunskapsspridning samt planering 
och struktur för jämlik implementering av det nationella vårdprogrammet (NVP) för 
Cancerrehabilitering vars uppdaterade version publicerades i början av året. 

Samtliga regioner har beslutat att ta fram regionala riktlinjer för cancerrehabilitering utifrån NVP 
och har fått stöd i detta arbete med goda exempel från andra sjukvårdsregioner samt en checklista 
som utarbetats av NVP-gruppen som underlag till implementeringsarbetet för verksamheterna. 

RCC Syds stöd har bestått i presentations- och utbildningstillfällen i olika forum som 
tumörspecifika regionala/lokala processmöten, kontaktsjukskötersketräffar, allmänläkare i 
primärvården, dialogmöten för patientföreningar, yrkesspecifika föreningar m.fl. Goda exempel 
på arbete med cancerrehabilitering som en del i patientprocessarbetet har lyfts i olika 
sammanhang, t ex vid processavstämningsmöten för RPPL.  

Regionala nätverksträffar för Cancerrehabilitering har arrangerats med fokus på 
kompetenshöjning avseende prehabilitering, fysisk rehabilitering vid skelettmetastaser, regional 
cancerplan 2019-2022, prevention, screeningbaserad individualiserad rehabilitering, NVP 
Cancerrehabilitering 2019, fysisk aktivitet vid hematologisk cancer samt information om RCC 
Syd och patient- och närståenderådet (PNR).  

RCC Syds PNR har valt cancerrehabilitering som ett av sina fokusområden och tillsammans med 
rådsmedlemmar arrangerades ett studiebesök vid Kraftens hus i Borås för att inhämta inspiration 
och kunskap kring implementering av mötesplats för patienter och närstående. Arbetet med att 
kartlägga mötesplatser och forum för patienter och närstående kommer troligtvis att drivas vidare 
av PNR under 2020. 

I samarbete med Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention i Region Skåne 
har RCC arrangerat utbildningssatsningen ”Mat, alkohol och cancer” vid fyra tillfällen och orter 
under hösten, se även 3.1.2. Ett av tillfällena spelades in och går att ta del av på RCCs hemsida.  

Prehabilitering utgör en viktig del i det tidiga processarbetet och under hösten har ett uppdrag 
med fokus på prehabilitering inrättats. Målet är att stödja och samordna insatser kring 
prehabilitering. Förbättringsarbete har inletts i processerna för esofagus-, ventrikel-  och 
gynekologisk cancer. 

Framtagande av indikatorer i nationell samverkan för uppföljning av rehabiliteringsåtgärder är ett 
av målen i den regionala cancerplanen. Esofagus-ventrikelcancerprocessen förbereder en uppstart 
för registrering av kvalitetsindikatorer för pre- respektive rehabilitering i nationellt 
kvalitetsregister. RCC Syds uppdragstagare med fokus på prehabilitering ingår i arbetsgruppen.  

Inrättande av uppdrag för RPPL med särskilt ansvar för cancerrehabilitering inom primärvården 
är klart och delas av medarbetare från specialist- resp. primärvård. Uppdraget ligger därmed i linje 
med regionala cancerplanens mål för utveckling av samverkan mellan specialist- och primärvård. 
Fokus kommer att ligga på kompetenshöjande insatser inom primärvården, primärvårdens roll 
inom cancerrehabilitering, efterlevnad till primärvårdsriktlinjer, tillgänglighet till 
cancerrehabilitering, aktiva överlämningar och nätverk för cancerrehabilitering.  
 
Det regionala tillämpningsdokumentet för lymfödem baserat på rekommendationerna i NVP för 
cancerrehabilitering publicerades i november för fastställande i respektive region. RCC Syd har 
inlett dialog med respektive region för att stödja implementeringen av tillämpningsdokumentet. 



REGIONALT CANCERCENTRUM SYD 

11 

Under 2019 har RCC Syd arrangerat två workshops för nätverket inom lymfödem med 
utbildning i den diagnostiska mätmetoden Lymphscanner TDC och lymfödemomhändertagande 
vid huvud/halscancer i samarbete med SUS fysioterapeut, RPPL och fysioterapeut vid KI. Som 
ytterligare stöd för implementering av den regionala tillämpningen har RCC Syd inlett ett 
samarbete med SUS och Lunds universitet för genomförande av en uppdragsutbildning på 7,5 hp 
hösten 2020.  

För att samordna arbetet inom området bäckencancerrehabilitering har två regionala 
koordinatorer arbetat på uppdrag av RCC Syd. Deras uppdrag är främst att arbeta med utbildning 
och kartläggning av kompetenser.  Till stöd för dessa finns en styrgrupp med kompetens inom 
urologi, kolorektalkirurgi, gynonkologi, rehabilitering samt två patientrepresentanter. Stort fokus 
har under 2019 lagts på att sprida kunskap om och användning av den nationella vägledningen 
för bäckencancerrehabilitering och arbete med revidering av den första versionen. En workshop 
för personal på SUS Malmö hölls i april och en uppföljande i Ystad. Under hösten har planering 
pågått för genomförande av en regional workshop om bäckencancerrehabilitering i mars 2020.  
 
RCC Syd har under året kommit överens med SUS om inrättande av en tjänst för regional 
bäckencancerrehabsamordnare vid SUS, med uppdrag att bland annat samordna remissvägar för 
patienter med komplexa rehabiliteringsbehov efter bäckencancerbehandling och bygga upp en 
regional MDK för dessa patienter. Tjänsten finansieras under fyra års tid av RCC Syd med medel 
från den statliga satsningen på bäckencancerrehabilitering inom ramen för överenskommelsen för 
kvinnors hälsa. Tjänsten kommer att delas av två sjuksköterskor som tillträder i början av 2020 
och till stöd för dessa har RCC Syd tillsatt en RPPL för bäckencancerrehabilitering. Inom ramen 
för bäckencancerprojektet har för tredje gången en regional utbildningsdag om perkutan 
tibialisnervstimulering (PTNS) anordnats och samlade ett femtontal deltagare, främst 
uroterapeuter, från hela Södra sjukvårdsregionen. 

3.3.2 Palliativ vård  

RCC Syds RPPL för palliation har under året deltagit i en rad informations- och dialogmöten 
samt hållit i utbildningsinsatser för bl a övriga RPPL, processteam och kontaktsjuksköterskor. 
RPPL för palliation har även tillträtt som ordförande för Regionalt programområde (RPO) 
palliativ vård i september 2019. Två möten är genomförda med representanter från samtliga 
regioner i Södra sjukvårdsregionen, Palliativt centrum för samskapad vård i Kronoberg, Palliativt 
utvecklingscentrum i Lund, RCC Syd och Södra regionvårdsnämndens kansli. Samverkan med 
RPO primärvård samt RPO Äldres hälsa är inledd, ett värdefullt nätverksarbete och ingång till 
kunskapsutveckling. RPPL har även haft möten med samtliga chefer vid de tre ASIH i Skåne för 
informationsutbyte samt ett dialogmöte med palliativa konsultteamet i Halland. 
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3.4 En stärkt ställning för patienter och närstående  
 

Bland de prioriterade insatserna i den regionala cancerplanen från 2019 finns kunskapshöjande 
insatser för kontaktsjuksköterskor, införande av Min vårdplan, stöd för nätverksbyggande samt 
stöd till RCC Syds patient- och närståenderåd. 

Projektet Min vårdplan på 1177.se övergick under hösten från projekt till nationell förvaltning 
där RCC Syds verksamhetschef ingår i styrgrupp och verksamhetsutvecklare i referensgrupp.  

Arbete med att ta fram information och sammanställa ett nationellt dokument med generell 
patientinformation för patienter med cancer, som vården kan utgå ifrån i framtagandet av 
regionalt/lokalt anpassade vårdplaner har pågått under hela året. RCC Syd har kontinuerligt 
informerat regionerna i Södra sjukvårdsregionen om hur arbetet med Min vårdplan på 1177.se 
har fortskridit.  

Enligt nationell plan har resurserna för arbete med Min vårdplan på 1177.se utökats med en 
regional samordnare inom RCC Syd. Fokus ligger på att samordna innehållet i Min vårdplan per 
diagnos nationellt samt att ge regionerna i Södra sjukvårdsregionen stöd med den fortsatta 
implementeringen av Min vårdplan på 1177.se  

”En dag för kontaktsjuksköterskan” har under 2019 arrangerats en gång per termin med ca 150 
deltagare per tillfälle. Under våren hade dagen fokus på Min vårdplan, både nationellt och 
regionalt, prehabilitering, regimbiblioteket samt kontaktsjuksköterskans roll i MDK. Höstens 
tema var palliativ vård med inriktning nationell vårdplan för palliativ vård, tidig integrerad 
palliativ vård, samtal och existentiella frågor. Utvärderingarna av dagarna var mycket positiva och 
där lyfts även behov av kompetensutbildning och önskemål om kommande tema. 
 
RCC Syd har under året samverkat med Linnéuniversitetet i samband med utbildning för 
kontaktsjuksköterska 7,5 hp. Totalt examinerades ca 28 kontaktsjuksköterskor under våren 2019 
och ca 18 påbörjade utbildningen under hösten. Nationellt samverkar RCC Syd med samtliga 
RCC samt med de högskolor och universitet som bedriver kontaktsjuksköterskeutbildningen och 
under året har arbete påbörjats för att uppdatera kursmålen inför 2020. 

Samarbete med Lära nära vid Lunds universitet fortsatte under 2019 där distansutbildning inom 
allmän onkologi för kontaktsjuksköterskor och kurs för säker hantering och administrering av 
cytostatika erbjuds. 

RCC Syd och Palliativt Utvecklingscentrum har tillsammans tagit fram en samtalskurs ”De 
nödvändiga samtalen” som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen. 
Kursen, som genomfördes vid två tillfällen under 2019, är inriktad på svåra samtalssituationer 
som kan uppstå vid allvarlig sjukdom och fokuserar på betydelsen av att läsa av och möta 
patienters och närståendes känslomässiga reaktioner och önskemål om bemötande. Kursen är 
utvecklad så att den passar alla typer av diagnoser. 

Övergripande informationsmaterial för närstående färdigställdes under året tillsammans med 
olika kompetenser från Södra sjukvårdsregionen. Materialet fokuserar på de närståendes egna 
behov och finns tillgängligt både via webb och som broschyr. Under hösten har RCC Syd vid 
olika tillfällen som t.ex. En dag för kontaktsjuksköterskan, cancerråd och processmöten 
informerat om materialet. Nationellt finns broschyren tillgänglig via webb och används i andra 
delar av landet. 
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RCC Syds patient och närståenderåd (PNR) har ur ett patient- och närståendeperspektiv till 
uppgift att bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt. Rådet har en 
rådgivande funktion och arbetar enbart med diagnosöverskridande frågor. Under första delen av 
året deltog PNR i framtagandet av den regionala cancerplanen.  

I början av 2019 enades PNR om fem fokusområde: Min vårdplan, rehabilitering, remissyttrande 
t.ex. nationella vårdprogram, bemötande och kommunikation samt helhetsansvar från diagnos till 
uppföljning. Flera projekt-/arbetsgrupper har bildats inom rådet som under året har arbetat med 
att synliggöra rådet genom att ta fram information för webbsidan och en informationsbroschyr. 
Den projektgrupp som har arbetat med cancerrehabilitering har gjort studiebesök på Kraftens 
hus i Borås samt presenterat rådets gemensamma målbild rörande hur cancerrehabilitering ska 
ingå i patienters process för Södra regionvårdsnämnden. En annan arbetsgrupp har i uppdrag att 
definiera vilka område PNR ska fokusera på inför remissvar för nationella vårdprogram. Flertalet 
av PNR:s företrädare deltar i andra sammanhang såväl nationellt som i Södra sjukvårdsregionen. 
Ordförande och vice ordförande har under året varit på turné i Halland, Kronoberg och i Skåne 
för att samtala med patient- och närståendeföreträdare från patientföreningar och andra nätverk. 
Nationellt deltar ordförande och vice ordförande i RCC:s nationella arbetsgrupp för 
patientsamverkan. Här samlas företrädare från alla råd i landet samt tjänstemän från RCC.  

Totalt har PNR haft sex möte under 2019 till vilka de har bjudit in olika företrädare från både 
vård och politik för information och inhämtning av nya kunskaper, samtal och diskussion om 
cancervård. RCC Syd har bjudit in samtliga företrädare i PNR till utbildningsdagar med fokus på 
information om RCCs organisation och uppdrag samt dialog om PNR:s uppdrag. 

3.5 Utbildning och kompetensförsörjning 
  

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 april och november 2019 arrangerade RCC Syd ”En dag för kontaktsjuksköterskan", se avsnitt 
3.4.  

Under året har två utbildningar i Good Clinical Practice genomförts i samarbete med Kliniska 
Studier - Forum Söder. Utvärderingarna visar att utbildningarna var uppskattade och liknande 
utbildningar kommer därför att arrangeras under kommande år. Under 2020 kommer även GCP-
utbildning för verksamhetschefer att arrangeras i samarbete med Kliniska Studier - Forum söder. 

I samarbete med Forum Söder anordnades i den 14 mars en regional workshop om kliniska 
studier, som samlade ett 50-tal deltagare från Södra sjukvårdsregionen. De olika förslag och idéer 
som framkom vid workshopen har tagits till vara och utgör en viktig del i planeringen av 
kommande insatser och aktiviteter.  

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för cancervården, där utvecklingen de senaste åren 
gått från att handla om brist på specifika läkarkompetenser till att idag omfatta flera 
personalkategorier, inte minst sjuksköterskor. Detta har lett till oacceptabelt långa väntetider 
inom vissa diagnosområden och negativa medicinska konsekvenser för enskilda patienter. På 
mötet för en optimerad cancervård den 25 oktober (se avsnitt 3.2) var kompetensförsörjning 
därför ett fokusområde.  
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3.6 Kunskapsstyrning 
 

Det finns 41 nationella vårdprogram publicerade på RCC samverkans hemsida och ytterligare 
8 nya vårdprogram är under framtagande. Ett stödjande/ansvarigt RCC utses till respektive 
vårdprogram och RCC Syd är nationellt stödjande/ansvarigt för 13 av de nationella 
vårdprogrammen. Arbetet med vårdprogram och remissrundor hålls ihop av en 
vårdprogramshandläggare med stöd av nationellt styrdokument, manual och vårdprogramsmall. 
Under 2019 har styrdokumentet uppdaterats och bl.a. blivit tydligare avseende vårdprogrammens 
koppling till kvalitetsregister och det nationella regimbiblioteket. 

Revidering av de nationella vårdprogrammen sker årligen och under 2019 har ett flertal 
vårdprogram remitterats, fastställts och publicerats. Både nya och reviderade vårdprogram har 
fram till våren 2019 skickats på två remissrundor, remissrunda ett till patient- specialist- och 
professionsföreningar och RCC:s nationella nätverk och remissrunda två till regionernas 
huvudmän. Sedan våren 2019 skickas reviderade vårdprogram istället på en sammanslagen 
remissrunda (remissrunda 1+2). Detta för att möjliggöra snabbare publicering av reviderade 
vårdprogram. Inför remissrunda till regionernas huvudmän tas en regional 
konsekvensbeskrivning fram av ansvarig RPPL med inriktning på behov av förändring, volymer, 
kompetensaspekter och förväntade resursbehov.  

RCC Syd ansvarar för Södra sjukvårdsregionens rapportering av canceranmälningar 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 2018. Leveransen omfattade 19 206 poster. Enligt 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 1354 fall av tumörer/tumörliknande tillstånd varav 872 maligna fall som 
inte kunde inkluderas i leveransen av diagnosår 2018 till Socialstyrelsen. Inkluderar man samtliga 
canceranmälningar, d v s även de inkompletta som inte inkluderats i leveransen enligt ovan, 
motsvarar det 12 753 individer som fick en cancerdiagnos under 2018. Sett över tid innebär det 
en långsam ökning i cancerincidensen totalt och den beräknade ökningen från år 2000-2018 är 
2.4%. RCC Syd kommer att efterforska de saknade anmälningarna och leverera kompletta fall i 
samband med leverans av canceranmälningar med diagnosår 2019.  

RCC Syd utgör registercentrumfunktion för de nationella kvalitetsregistren för AML, ALL, 
lymfom, urinblåsecancer, testikelcancer och ortopediska 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 nationella förbättringsprojekt som syftar till mer 
resurseffektiv registerutveckling.  

RCC Syd ansvarar för att sammanställa data rörande uppföljning av cancerläkemedel som 
rapporterats in i respektive sjukvårdsregionen i en nationell rapport. Två rapporter har 
publicerats under 2019, en i juni och en i december.  

Det nationella uppdraget rörande samordning, utveckling och förvaltning av det nationella 
regimbiblioteket har fortsatt under 2019. Vid utgången av 2019 innehöll Regimbiblioteket drygt 
400 regimer och drygt 200 basfakta. I uppdraget ingår även att ta fram 
patientinformationsmaterial kopplade till cytostatikabehandling. Under 2019 utarbetades och 
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publicerades patientinformationsmaterial för GI-området och bröstcancer. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020.  

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. Arbete har 
inletts för att skapa direktöverföring till ett flertal register inom cancerområdet, och arbetet har 
kommit olika långt. Det register som ligger närmast att komma igång är det registret för 
cancerläkemedel där man räknar med start i början av 2020. Även Kolorektalcancerregistret 
beräknas få en fungerande direktöverföring under 2020. 

RCC Syd har under 2019 arbetat tillsammans med övriga RCC för att utdata i ökande omfattning 
ska användas för uppföljning och utveckling av cancervården. Under året har öppna, interaktiva 
kvalitetsdatarapporter publicerats på webben i syfte att stödja att kvalitetsregisterdata används på 
olika nivåer för uppföljning och utveckling av cancervården. Arbetet har även inkluderat leverans 
av kvalitetsregisterdata för presentation på Vården i Siffror. 

3.7 Klinisk cancerforskning och innovation 
 
RCC Syds uppdrag kring samordning och administration av remisser och data relaterade till den 
regionala tumörbiobanken har fortsatt under 2019. Vid utgången av året innehöll 
tumörbiobanken provsamlingar för nio cancerdiagnoser. En viktig del i arbetet har varit att säkra 
tydliga och ändamålsenliga arbetsprocesser för såväl administration som uttagsförfrågningar. 
Under året har en rad informationsinsatser rörande den regionala tumörbiobanken genomförts.   

Forskningsansatsen inom området geomapping som presentationsmetod innefattar SVF (se 
avsnitt 3.2) men även melanom, kolorektalcancer och lungcancer med fokus på jämlikhet ur 
geografiskt och socioekonomiskt perspektiv. På den årliga konferensen för Association for 
Nordic Cancer Registers (ANCR) i augusti presenterades resultat från flera av delprojekten.  

RCC Syd har under året utvecklat samarbetet med Kliniska Studier Sverige - Forum Söder som bl 
a resulterat i genomförande av utbildningar i Good Clinical Practice (se avsnitt 3.5).  

RCC Syd har ett övergripande uppdrag att stödja klinisk cancerforskning som omfattar specifika 
utbildningsinsatser enligt ovan, stöd till enskilda forskare som använder kvalitetsregisterbaserade 
data och genom att regelbundet informera om pågående klinisk forskning i nyhetsbrev och vid 
processmöten. 

RCC Syd har under 2019 i samarbete med några regionala processteam (hjärntumörer, lever-
pankreas-gallvägar och sarkom) specifikt utvärderat respektive regional MDK med fokus på 
ledningsfunktionen inom ramen för ett forskningsprojekt. Teamen har initierat förbättringsarbete 
utifrån återkoppling av de resultat som framkommit i projektet. Därutöver har en kvalitativ 
samanställning av professionens syn på möjligheter och hinder vid nationellt MDK-arbete 
färdigställts av medarbetare på RCC Syd och kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift inom 
kort. 
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3.8 Ledningsfunktion, RCC samverkan och 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 samverkar RCC Syd genom 
deltagande i drygt 30 nationella och sjukvårdsregionala arbetsgrupper inom områden som t ex. 
koordinerande vårdprogramsgrupp, SVF, kodningsgrupp Cancerregistret, 
cervixcancerprevention, kontaktsjuksköterska, Min Vårdplan, nationell nivåstrukturering, 
cancerprevention, statistik, IT-stöd, registerutveckling, kommunikation och patientsamverkan. 
Dessa grupperingar driver gemensamt sina respektive ansvarsområden framåt i koordinerade 
processer med täta avstämningar. 

 

Figur 1. Sammanställning över medarbetarnas deltagande i regionala och nationella samverkansgrupper under 
2019. 
 

RCC Syds medarbetare, 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 samt implementering av nya 
behandlingsprinciper i enlighet med nationella vårdprogram.    

RCC Syd rapporterar till Södra Regionvårdsnämnden och har under 2019 deltagit i ett av 
nämndens sammanträden. Vidare har RCC Syd drivit och deltagit i projekt inom ramen för 
Södra regionvårdsnämndens Samarbete för bättre vård samt haft kontinuerliga 
avstämningsmöten med representanter från Södra regionvårdsnämndens kansli. 

Internt finns en ledningsgrupp bestående av verksamhetschef, verksamhetssamordnare, 
kommunikatörer, medicinska rådgivare samt en representant från funktionsområdena 
registeradministration, verksamhetsutveckling, data management och statistik. Ledningsgruppen 
har möte en gång/vecka.  
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3.9 Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 
 
Under 2019 har fokus legat på att utarbeta en ny regional cancerplan för perioden 2019-2022. 
Arbetet har involverat flera av RCC Syds medarbetare, RPPL, cancersamordnare, primärvård och 
PNR. Utgångspunkt för arbetet har varit S2018/03084FS ”En långsikt inriktning för det 
nationella arbetet med cancervården” som beskriver regeringens långsiktiga inriktning för önskad 
utveckling av cancerområdet till och med år 2025.  

 
Den regionala cancerplanen beslutades av SRVN i början av maj och trädde i kraft 1 juli. 
Cancerplanen innehåller 85 mål inom de områden som berörs i regeringens långsiktiga inriktning 
och utgör en grund för samarbetet mellan RCC Syd och sjukvårdshuvudmännen inom Södra 
samverkansregionen för att utveckla cancervården. En intern handlingsplan har tagits fram inom 
RCC Syd och arbetsgrupper har bildats med utgångspunkt i målen i den regionala cancerplanen. 
Samtliga RPPL har uppmanats att identifiera vilka insatser man utifrån cancerplanen vill 
prioritera i det regionala processarbetet.  

 

4 KOMMUNIKATION OCH EXTERNA 
RELATIONER 

Under 2019 har RCC Syd publicerat ett flertal nyheter relaterade till cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen. En del av dessa nyheter är reportage och artiklar som belyser goda exempel i 
cancervården. RCC Syd har även publicerat artiklar rörande forskningsprojekt, 
cancerrehabiliteringsarbete samt andra områden. Dessa artiklar publiceras alltid även i RCC Syds 
nyhetsbrev samt sprids på sociala medier via RCC Syds Facebooksida. 

Ta del av RCC Syds nyhetsarkiv här. 

Under 2019 skickades sex nyhetsbrev ut till 1100 prenumeranter. Här finns alla nyhetsbrev. I 
breven lyfts nyheter från hela Södra sjukvårdsregionen men även nationella nyheter, intressanta 
artiklar, information om nya vårdprogram samt tips på seminarier, utbildningar och andra möten 
som bedöms vara av värde för läsarna. Öppningsfrekvensen ligger på 50-60 % vilket bör 
betraktas som ett bra värde. De som läser RCC Syds nyhetsbrev är ofta anställda i sjukvården 
men även politiker, media och patientrepresentanter. 

Vid lansering av större nyheter och pressmeddelanden används verktyget Mynewsdesk där RCC 
Syd har 1837 följare. Under året har nyhetsrummet haft över 6000 visningar. Den mest lästa 
nyheten släpptes i mars och handlar om att ”förbättrad cancerrehabilitering leder till bättre 
livskvalitet” vilket resulterade i flertalet tidningsartiklar och webbnyheter.  

RCC Syd arbetar med att proaktivt lyfta interna, regionala och nationella projekt, 
vårdprogramsarbete och data från kvalitetsregister. Under året har detta resulterat i flertalet 
tidnings-, TV- och radioreportage. En stor del av PR-arbetet har skett nationellt i samarbete med 
RCC i samverkan. 

På RCC Syds hemsida (www.cancercentrum.se) publiceras regelbundet nyheter kring 
cancervården i Sverige, rapportredovisningar, vårdprogram etc. Arbetet med att göra hemsidan 

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/
http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/press-och-information/nyhetsbrev/
https://www.mynewsdesk.com/se/regionalt_cancercentrum_syd/latest_news/tag/rcc-syd
http://www.cancercentrum.se/
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till ett verktyg för vårdpersonal har gett fortsatt gott resultat. Under 2019 gjordes ett stort och 
omfattande arbete för att synliggöra statistik från kvalitetsregistren på cancerområdet samt SVF-
data inrapporterade från regionernas vårdadministrativa system. Data om och från cancervården 
kan nu visas och anpassas utan inloggning med målet att data ska användas för kontinuerlig 
uppföljning och utveckling av cancervården. För att inspirera till datadriven kvalitetsutveckling 
tog RCC Syd under 2019 fram en webbfilm som synliggör hur man framgångsrikt arbetar med 
kvalitetsregisterdata på Odense universitetssjukhus.  
 
Under 2019 har det totala antalet unika besökare på cancercentrum.se stigit till 430 000, vilket är 
en stor ökning med ca 95 % jämfört med 2018. 51 % (2018: 65 %) surfar in via dator och 41 % 
(2018: 28 %) via mobil, vilket innebär att användarna i allt högre grad använder sig av mobilen. 
Besökarna visar störst intresse för de nationella vårdprogrammen och under 2019 laddades 64 
871 pdf-versioner av vårdprogram ner, vilket är en ökning på 29 % jämfört med 2018.  
 
RCC Syds sida på Facebook har under året uppdaterats kontinuerligt med nyheter och 
information om aktiviteter. Målet med Facebook är dels att hänvisa vidare till 
information på cancercentrum.se men främst att RCC Syd ska synas och att besökarna 
ska kunna få en mer komplett bild av RCCs uppdrag och ansvarsområden. Facebook 
används även för att visa på RCC Syds förståelse för och insyn i cancervården i Södra 
sjukvårdsregionen, med inslag från besökarnas egna verksamheter, och därigenom öka 
förtroendet för RCC Syd som medaktör. Under 2019 steg antalet följare på RCC Syds 
Facebooksida med 16 %, från 600 till 696.  

Till stor del har kommunikationsarbetet under 2019 handlat om samverkan på nationell nivå, 
d.v.s. med övriga RCC/SKR, på regional nivå, d.v.s. med regionerna i Södra sjukvårdsregionen 
samt på lokal nivå, d.v.s. inom varje region. Stort fokus har legat på framtagande och 
implementering av den nya regionala cancerplanen. 

Ett omfattande nationellt och regionalt projekt har varit att samordna och strukturera upp 
kommunikationsinsatserna inför stundande screening av tjock- och ändtarmscancer, se 3.1.1. 
Inom ramen för detta projekt samordnade RCC Syd ett studiebesök på Kreftens Bekempelse i 
Köpenhamn i början på 2019 i syfte att initiera samarbete över landsgränserna samt inspireras av 
hur det arbetas med medborgarkommunikation i Danmark.  

RCC Syd har även i samarbete med LMK-stiftelsen tagit fram informationsmaterial som stöd för 
anhöriga, se 3.4. Arbetet har inkluderat representanter från intresseorganisationer, PNR, 
yrkesverksamma från sjukvård och kommuner och resulterat i ett nationellt material som 
kontaktsjuksköterskor kan använda i sitt arbete.  

 
 
 

 

  

https://www.facebook.com/rccsyd/
http://cancercenrum.se/
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5 EKONOMI 

RCC Syds löpande verksamhet har främst finansierats solidariskt av regionerna inom Södra 
sjukvårdsregionen (23,4 mkr) samt via statsbidrag (8 mkr). Verksamhetens huvudsakliga 
kostnader utgörs av löner, hyra, tjänsteköp av regionala patientprocessledare, kostnader för IT 
och telefon, resor, mötesarrangemang och samfinansierad utveckling och drift av den nationella 
kvalitetsregisterplattformen INCA.  

Verksamheten redovisar ett resultat på 1,2 mkr efter att drygt 900 tkr balanserats över till 2020. 

 

 
 

Figur 2. Ekonomiskt resultat 2019: Redovisning (tkr) av solidarisk finansiering, statsbidrag nationella 
cancerstrategin och statsbidrag nationella kvalitetsregistersatsningen. 
 

6 ARBETSMILJÖ OCH BEMANNING 

6.1 Intern bemanning och kompetensförsörjning 
Tillgången till kompetent personal och en strategisk kompetensförsörjning är den främsta 
framgångsfaktorn för RCC Syd. Antalet anställda är vid årets utgång 25 inkluderande 7 
registeradministratörer, 5 verksamhetsutvecklare (3 sjuksköterskor, 1 apotekare, 1 fysioterapeut), 
2 medicinska rådgivare (specialistläkare i kirurgi resp. onkologi), 5 statistiker, 2 data managers/IT-
personal, 2 kommunikatörer, verksamhetssamordnare och verksamhetschef. Av RCCS anställda 
medarbetare är två disputerade och ytterligare fyra är doktorandanmälda. Verksamheten har 
utöver ovan två tidigare medarbetare på timanställning (ca 30 %) och tjänsteköper en RPPL 
prevention och tidig diagnostik 50 %, en RPPL för arbete med kolorektalcancer inkl. screening 
(50 %) samt en verksamhetsutvecklare med fokus på cervixcancerscreening (60 %). Drygt 40 
RPPL arbetar på uppdrag för RCC Syd motsvarande 10-20% av heltid. 
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6.2 Kompetensutveckling 
Verksamhetens interna kompetensutveckling sker framförallt i det dagliga arbetet tillsammans 
med kollegor och externa samarbetspartners. Under året har elva interna utvecklingsseminarier 
genomförts och i december deltog samtliga registeradministratörer i en nationell workshop med 
fokus på kodning av canceranmälningar. Vid ett internt arbetsmöte 2 december delgav alla RCC 
Syds medarbetare genomförda projekt, arrangemang och viktiga händelser under 2019, se nedan. 
 

 
 

 
 
Figur 3 och 4. Sammanställning över medarbetarnas rapporterade aktiviteter och projekt under 2019 
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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. Under året har 
14 arbetsplatsträffar (APT), ett personalinternat och två interna workshops med fokus på intern 
samverkan genomförts. Som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes en 
arbetsmiljörond den 19 mars och vid uppföljning den 17 oktober hade samtliga identifierade 
problem åtgärdats.  
Medarbetarenkäten Springlife genomfördes under hösten 2019 med en svarsfrekvens på 96 %. 
Resultatet presenterades för medarbetarna vid APT den 25 november och diskuterades 
gemensamt på APT 16 december.  
  

Svarsfrekvens: 96% 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se/syd 

 

 


