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Styrgruppsmöte RCC Sydöst, minnesanteckningar 
29 april, videomöte 
Närvarande: 

Charlotte Carlsson, Fredrik Enlund, Anna Fyrenius, Göran Henriks, Kjell Ivarsson, Jerker 
Pernrud, Jessica Eriksson, Tommy Leijon, Ann-Louise Oander, Stefan Bragsjö, Peter 
Söderkvist, Ulla-Karin Svensson, Srinivas Uppugunduri, Linda Carlén-Hallström, Ingrid 
Erlandsson 

Adjungerad: Bärbel Ljung, Matthias Axelsson 

Frånvarande: 

Per Sandström, Katarina Notelid Claus 
 

1. Inloggning: Reflektioner från föregående möte 
Det finns väldiga utmaningar när det kommer till att arbeta med patienter smittade med 
COVID-19. Vi arbetar för att upprätthålla ledtider och ha en strategi för att möta upp 
patienter med nyupptäckta cancrar eller patienter mitt i behandling, så att vi kan ge den 
vård som utlovats. 

Det ser lite olika ut inom sydöstra sjukvårdsregionen (SÖRS). Östergötland har högt 
tryck, Jönköping något mindre och Kalmar ytterligare något mindre. Detta möte 
fokuserar på cancerbehandling och cancerstrategier i relation till COVID-19. Det är en 
tid av lärande, vi utvecklar våra processer. Patientinvolvering är viktigt och vi har 
respekt för patienter som är i behandling för cancer är en känslig grupp och vi vill 
förhindra så mycket som möjligt av potentiella risker. 

 

2. Corona påverkan på cancerflöden i respektive region - 
lägesrapport 
Region Östergötland: 
Tommy Leijon, verksamhetschef onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping: 

I början av april fanns en hög belastning på vården, nu är vi i en eventuell platåfas. Från 
och med vecka 14 förberedde vi oss för 50 % personalbortfall. Vi har släppt ifrån oss 
lite personal, läget är ansträngt men stabilt. Inte mycket sjukdomsbortfall bland 
personalen. Vi har klarat vår produktion utan att behöva prioritera bort patienter eller 
göra inskränkningar i cancervården. Lite oro för låg beläggning inom slutenvården, samt 
lite inneliggande vård på Universitetssjukhuset i Linköping (US). Oklart varför det ser ut 
så. Enstaka patienter har avsagt sig att komma på besök. Det rör mest återbesök man 
istället har kunnat ha telefonbesök. Det finns en väl fungerande triagering. Det finns ett 
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COVID-spår i O-huset (US) så att högriskpatienter inte behöver träffa andra i väntrum 
och dylikt.  

Anna Fyrenius, överläkare Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping: 

Vi har haft pressade förhållanden under ett par veckors tid. Finns ingen känsla av att 
patienter med cancer får vänta längre än vanligt på cancerkirurgi. God tillgång till 
strålbehandlingar, inte längre väntetider ännu. Inte mycket sjukdomsbortfall bland 
läkarna. En del läkare har täckt upp på Infektionskliniken. Utredningstider kan 
eventuellt vara påverkade då utredningsverksamheten består av högriskingrepp under 
COVID-19. Utfallet ser vi först senare. 

Bärbel Jung, verksamhetschef Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping: 

Man har valt att lösa cancerkirurgin på lite olika sätt inom den sydöstra 
sjukvårdsregionen, men det går bra i samtliga regioner. Urologi och kvinnoklinikerna 
har sedan ett par år tillbaka samarbetat. Nu finns ett utvidgat samarbete och en tillsatt 
grupp som bara hanterar prioritering av den prioriterade kirurgin (ordförande Lars 
Lönn). Det finns ett gott samarbete och vi ligger bra till med kirurgin. 

När det gäller akutkirurgi söker patienter över lag för sent. Med start i mitten av mars 
och fyra veckor framåt syns ett minskat akutflöde med 30 %. 

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef RCC Sydöst 

Enheten för samordnad cancerutredning (ESCU) ser minskning för vissa SVF:er, inom 
t.ex. urologi, viss blodcancer och bröstcancer pga. paus i screening. 
Efter att frågan med bemanning på COVID-19-avdelningarna har stabiliserats något har 
verksamheten kommit igång och fler patienter har bokats. Vi ser en stor samarbetsvilja 
och ett stärkt samarbete över gränserna. 

Region Kalmar län: 

Jessica Eriksson, processamordnare Region Kalmar län: 

I Kalmar fortgår screeningverksamheten som vanligt, med undantag för 
cervixcancerscreening som stänger vissa mottagningar. 

När det kommer till antal startade vårdförlopp och skickade SVF-remisser syns ingen 
direkt påverkan än. Det ser ungefär ut som motsvarande tid för 2019.  

Vi har inte sett så stor påverkan på sjukvården i Kalmar ännu, men vården har förberett 
och riggat om. Något minskat flöde när det gäller patolog och radiolog. Radiologen har 
haft lite sjukfrånvaro. Hos onkologen rullar det i stort sett på som vanligt. Vissa 
operationer som ska göras i Linköping (främst gyn) har man istället gjort i Kalmar. 

Region Jönköpings län: 
Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör inom kirurgisk vård, Jönköping, samt ordförande RCC Sydösts 
styrgrupp:  
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Screeningverksamheten i Jönköping är igång, men har ganska lågt deltagande (cirka 60 
%). Viss sjukdom hos personal, men hanterbart inom ram för befintlig styrka. En plan 
för hur man ska hantera den bulk som bygg upp i och med avbokningar måste finnas. 

Inom kirurgin arbetar man på samma ledtider som vanligt. Likaså när det kommer till 
cancerflöden. Något mindre inflöde på SVF-remisser. Radiologin signalerar att cirka 50 
undersökningar (både nybesök och uppföljningar) om dagen stryks då patienten valt att 
inte komma. Skopidelen försöker upprätthållas, framför allt för att hålla SVF-tiderna. 
En del skopiuppföljningar har påverkats pga. uppskjutningar och omorganisation av 
personal i och med COVID-19. Tiden för canceroperationer hålls genom förlängning av 
arbetstid på vardagar, samt cancerkirurgi på helger. Hos patologen arbetar man längre 
dagar och genomför analyser på helger. 

Kötider kommer att skapas inom vården, efter COVID-19 är fortsatta regionala 
samarbeten avgörande. Resursfördelning, tillit och transparens är av stor vikt. 

 
3. Bröstcancerscreening 

Matthias Axelsson, verksamhetschef röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping: 

Man är ålagda att bedriva akut vård och vård som inte kan anstå och skicka så många 
medarbetare som möjligt till pandemiavdelningarna. I början av april sattes 
screeningverksamheten på paus i Region Östergötland. Efter kontakt med 
Socialstyrelsen finns förslag att starta i sedvanligt tempo efter uppehållet. Alla kvinnor 
får ett förlängt intervall och sedan är vi ifatt. Socialstyrelsen – lutar åt att ge dispens för 
uppehåll, med krav att det ska vara återhämtat 1/1 2022 (se bifogad Powerpoint). Hur 
ställer sig RCC Sydösts styrgrupp till detta? Drygt 10 regioner i landet har pausat sin 
verksamhet, drygt 10 regioner fortsätter som vanligt och några regioner drar ner 
verksamheten i varierande grad. 

Beslut: 

• Ulla-Karin Svensson (patientrepresentant) undrar om patientföreningarna ska hjälpa till 
genom att trycka på att man verkligen ska gå om man blir kallad till screening. RCC 
Sydösts styrgrupp tar gärna emot hjälp och tror absolut att patientföreningarna kan vara 
ett stöd i denna fråga. 
 

4. Planering av cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen för 
sen vår/höst 2020 

a. Utfall mars-maj 2020 
Antal fall från cancerregistret mars till maj 2019 för varje diagnos och region 
visas. Det skulle kunna ge en uppfattning om vilka volymer vi behöver planera 
för efter COVID-19. Det skulle kunna användas till uppföljning för 2020, hur 
stort bortfall finns och varför? Man kan också jämföra med tidigare år. 
Synpunkter från RCC Sydösts styrgrupp var att vi borde ta fram underlag för 6 
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mån för bättre statistisk urval, samt ta fram motsvarande siffror för 2017 och 
2018 för att bekräfta att incidensen är stabil över tid. 

b. Samordning och planering i sydöstra sjukvårdsregionen för sen vår/höst 2020 
• Vi vill genomföra en bortfallsanalys inom en patientprocess. Varför kommer 

man inte? Varför hör man inte av sig till vården? Ett förslag är att skicka ut 
någon form av enkät. Beslut: Göran och Srinivas tar fram ett förslag. 

• Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regioner 
och kommuner inte behöver skicka in årets rapportering till 
Socialdepartementet för ett flertal av de överenskommelser som träffats mellan 
staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Regeringens beslut omfattar fem 
överenskommelser på vård- och omsorgsområdet. För överenskommelsen 
inom cancerområdet innebär beslutet att regionerna inte behöver lämna in 
SVF-redovisningen i september. Däremot vill man ha status på SVF-läget. En 
sammanställning över detta skickas ut till RCC Sydösts styrgrupp.  

• Beslut: Srinivas, Kjell, Charlotte och Jessica bokar ett möte för att förbereda 
inför rapport till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kopplat till SVF och 
påverkan av COVID-19. 

• COVID-19 kommer att påverka arbetet länge. Man måste ta hänsyn till risk för 
smitta och ha en annan uppmärksamhet på symptom. Hållbarhet och 
uthållighet är viktigt att ha i åtanke när verksamheterna kommer igång igen. 

 
c. Registerarbete – hur påverkas det? 

Täckningen för 2019 är dålig då registreringar av cancerfall ligger efter för 
tillfället. Data från 2019 bör betraktas med försiktighet. RCC vill vara försiktiga 
med att störa verksamheterna just nu. Resultatrapport med statistik publiceras i 
mitten av maj, men med brasklapp om att vi förstår läger och presenterar data 
som den är. 

Beslut: 

• Srinivas, processamordnarna och statistiker ser över saken och för en dialog 
med processledarna kring om det finns andra resurser som skulle kunna hjälpa 
till att stötta upp med registreringen. Hur kan man stötta och underlätta 
registrering för att komma igång snabbare efter COVID-19? 
 

5. Övrigt 
Då tiden inte räckte för något annat en uppdatering av COVID-19-läget så 
kommer RCC Sydösts styrgrupp att få fortlöpande information via mail.  

• Alla möten med RCC i Samverkan genomförs via video. Tre webbinarier 
gällande Corona och cancer har sänts och ytterligare ett är på gång. De 
spelas även in och kan ses i efterhand.  
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• Vi har påbörjat arbete med en regional utvecklingsplan som stammar ur 
den nationella målbilden ”Vägen framåt”. RCC Sydösts styrgrupp skulle 
titta på tre målområden, men detta arbete skjuts upp till efter COVID-
19. Andra grupperingar på RCC Sydösts kansli har kunnat genomföra 
visst jobb med andra målområden. Det ska sammanställas och skickas ut 
till styrgruppen. 

• Vi skulle ha fått information från Per Nodbrant, verksamhetschef 
Länssjukhuset Ryhov JKPG och Arvid Widenlou Nordmark, nationell 
register samordnare om patientöversikter. Det ska tas fram för åtta 
diagnoser under 2020. Patientöversikten för malignt melanom flyttas 
fram till september. Srinivas skickar ut mer information om detta. 

• Projektledare för Multidisciplinära konferenser (MDK) Mirjam Våtz 
arbetar för att MDK ska fungera på distans under COVID-19. Man 
testar de tekniska förutsättningarna för att kunna släppa in personer 
digitalt. 

• RCC i samverkan har beslutat att fördela samma summa som 2019 (3 
miljoner), enligt samma nyckel, som ersättning till kliniker som 
rapporterat till läkemedelsregistret.  

• Ett projekt pågår för att titta på två system för ordination av cytostatika, 
Cytobase och Cytodos. Region Skåne har gjort ett stort arbete kring 
Cytobase för att leverera information direkt från ordinationssystemet till 
läkemedelsregistret. Vi vill göra samma sak för Cytodos. En offert för 
detta har inkommit diskussion pågår. Srinivas kommer att inleda dialog 
med onkologchefer för utröna intresse i SÖSR. 

• Den 12 maj hålls SÖRS samverkansnämnd. Man ska diskutera bland 
annat tarmcancerscreening och organiserad prostatacancertestning. Mer 
info kommer. 

• Patientrepresentant har ordet: 
o Patient- och närståenderådet planerar för ett digitalt möte i 

början av juni. 
o En viss oro för screening på paus finns. 
o Svårt att nå ut med information kring att man ska söka vård om 

man behöver, men samtidigt uppmanas att inte komma utan att 
ringa först om man har symtom på COVID-19. 

https://www.cancercentrum.se/sydost/om-oss/vagen-framat/
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