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Minnesanteckningar 

Ledningsgruppmöte 7 september 2018 

Närvarande:  

Kjell Ivarsson, Srinivas Uppugunduri, Matts Järgården, Göran Attefors, Jessica Eriksson, Ann 

Josefsson, Peter Söderkvist, Robert Ring, Johan Rosenqvist, Magnus Lagerlund, Linda Carlén 

Hallström, Lie Printz 

Sekreterare: 

Lie Printz 

Frånvarande: 

Pia Berglund, Charlotte Carlsson, Sissi Hamnström Cole, Göran Henriks 

Synpunkter på föregående minnesanteckningar: 180516 

Magnus Lagerlund reseverar sig mot föregående minnesanteckningar, då mer tydlighet krävs i 

besluten. LG beslutar att ha en kort och tydlig sammanfattning för varje punkt och även mer 

tydlighet i besluten som fattas. 

Synpunkter på programpunkter: 

Magnus Lagerlund lägger till en punkt gällande nya behandlingar för malignt melanom under 

övriga frågor i agendan. 

Srinivas Uppugunduri lägger till punkt om kunskapsstyrning under övriga frågor i agendan. 

1. Patientrepresentant har ordet
Patient- och närståenderådet hade möte den 6 september där det beslutades om en

heldags workshop, datum är ej satt ännu. Fokus under mötet låg på punkter gällande e-

hälsa och primärvård som framkom under RCC-dagarna. Det finns en webbaserad

utbildning för PNR-representanter på RCC Sydösts webbplats. Helena Tufvesson Stiller

kommer också att hålla i fysiska PNR-utbildningar.

Nästa år utses ny ordförande för PNR.

RCC Väst och RCC Norr har för en tid sedan börjat hyra in en PNR-representant som 

komplement i verksamheten. Detta har visat sig vara positivt för avlastning i 

verksamheten, men också för ett vidare perspektiv från patienter och närstående. RCC 

Sydöst har nu kommit överrens med Sissi Hamnström Cole om att arbeta som PNR-

representant på 20 % i verksamheten.  

file://///lio.se/Gemensam/CVU/07%20Verksamhetsområden/Regionalt%20cancercentrum%20sydöst/02%20Gemensamt/Mötesdokument/RCC%20SÖ%20ledningsgrupp/2018/180516/Minnesanteckningar%20LG%20180516%20med%20justeringar.pdf
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Fokusområden Verksamhetsplan 2018 

Cancerrehabilitering 

Annica Tomasson presenterade nuläget kring lansering av digitala Min vårdplan. 

Nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor har under våren och sommaren 

arbetat med rubrikstruktur och insamling av nationell information kring prostata, 

kolorektal, huvud/hals, penis och lunga. Det är nu meningen att den nationella 

arbetsgruppen ska kliva tillbaka och fungera som referensgrupp, där man har täta 

avstämningar med verksamheter som använder sig av Min vårdplan. Det är tre 

systemförvaltare som har ett regionalt ansvar: Ulrika Johansson, Agneta Levin, Anette 

Aronsson, samt kontaktsjuksköterska Rebecca Stenfeldt. Planen är också att man 

avlönar en kontaktsjuksköterska per län och att denna person ska hålla lite extra i 

införandeprojektet. Denna vårdplan kommer sedan att ligga tillgänglig för patienten på 

1177. En utmaning ligger i att få till arbetssätt och rutiner inom verksamheterna för att 

få dem att skriva Min vårdplan. Det finns färdiga mallar för patientinformation för att 

förenkla dokumenteringen för vårdpersonalen, man kan också individanpassa 

informationen i den mån det behövs.  

Det är viktigt att denna information inte förväxlas med den vårdplan som man använder 

i journalsystemet, därför föreslås att man byter namn till t.ex. ”Individuell 

patientinformation”. Annica Tomasson tar med sig denna fråga. 

Magnus påminner också om frågan gällande lägesbeskrivning och resurser för att denna 

inte ska glömmas bort. Den ska tas upp under nästa fysiska LG-möte den 27 november. 

LG ger förslaget att byta namn från ”Min vårdplan” till ”Individuell 

patientinformation”, Annica Tomasson tar med sig denna fråga. 

SVF 

Jessica beskriver läget. Just nu arbetar man med valideringen och man hade det senaste 

mötet den 5 september. Valideringsrapporten blev färdig och inskickad under gårdagen. 

Under valideringen upptäcktes och noterades förbättringsområden som finns 

specificerade i rapporten. Detta kommer att tas upp igen på LG när det är rättat och 

klart och man kommer då ha en diskussion om hur det ska vara i varje landsting/region. 

Vårdprogram 

Remissrunda 1 

Nu har 5 vårdprogram skickats ut för remissrunda 1. Det har kommit krav för att bygga 

upp enheter/center för långtidsuppföljning på barncancer, där sydöstra 

sjukvårdsregionen är den enda region som inte redan infört detta. Michael Behrentz har 

tidigare presenterat detta för RSL, men blivit nekad. Det är nu oklart vem som ansvarar 
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för frågan, därför bör man fråga Michael om detta och sedan lyfta frågan åter i RSL för 

ställningstagande.  

Srinivas får i uppdrag att kontakta Michael Behrentz för att ta reda på var frågan ligger. 

Frågan ska vara klar till nästa LG-möte, 18 oktober. Detta tas sedan upp på RSL 25-26 

oktober. 

Remissrunda 2 

Kunskapsunderlaget för bäckencancerrehabilitering kommer publiceras inom kort. 

Kommunikationsplan för utbildningsinsatser planeras till primärvården för alla tre län. 

Frågan om vårdprogram för akut onkologi diskuterades. Då akut onkologi är ett 

vårdprogram som riktar sig till verksamheter som inte har hand om onkologiskt 

vårdprogram ställer Magnus Lagerlund frågan om hur vi bäst sprider dokumentet till 

dessa verksamheter.  Förslag till detta är att sprida dokumentet till kommunerna och 

verksamheterna.  

MDK 

Mirjam Våtz har kommit igång bra, och samarbetet med Liselott Joelsson och Magnus 

Lagerlund fungerar bra. Ett underlag för MDK är framarbetat och kommer presenteras 

under workshopen i oktober för synpunkter. Ann J förordade att underlaget bör 

beslutas av RSL då det ger en större tyngd. Nästa fråga kommer då bli hur LG och RCC 

kan stötta införandet och implementeringen i verksamheterna då detta ses som 

nödvändigt. Förslagsvis bör man informera om riktlinjer på respektive MDK och på 

läkarmöten i samtliga berörda verksamheter. Vidare borde processledarna börja 

använda riktlinjer i sina respektive diagnoser.  

 

LG beslutar att lyfta frågan i RSL 25-26/10, riktlinjerna tas upp under workshopen, 

samt under nästkommande LG-möte. 

LG föreslår en bred informationsinsats för implementering av riktlinjer om 

implementering genom läkarbesök, processledare och respektive MDK. 

Forskning 

Peter informerar om att under sommaren har det pågått en skrivning om ansökan för 

Genomic Medicine Sweden, efter att Vinnova gått ut med att satsa på detta. Ansökan 

handlar om hur man ska försöka implementera framsteg som gjorts inom Genomic. 

Gruppen som skrivit ansökan ska 19 september. Peter återkommer om detta när 

ansökan är färdig och inlämnad hos styrelsen. 
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Jessica informerade om en träff för forskningssjuksköterskor inom cancerstudier som 

hölls i juni. Under hösten hålls en tredagarskurs för forskningssjuksköterskor. Det är 

Kliniska studier Forum Sydost tillsammans med LIF anordnar kursen. 

Processledare – Nivåstrukturering, Övre GI, Nedre GI 

Bärbel Jung har blivit utsedd som verksamhetschef för kirurgi på Linköpings 

universitetssjukhus och kommer lämna processledarskapet i kolorektalcancer. Denna 

post blir ledig, ska man kombinera med onkologi som tidigare diskuterat? Srinivas 

väcker diskussionen hos RMPG kirurgi. Magnus tar med frågan till RMPG Onkologi 

Caroline Lilliecreutz har fått en forskningstjänst och kommer därför att släppa 

processledarskapet för cervixcancer till årsskiftet. Srinivas tar diskussion med Caroline 

och RMPG kvinnors hälsa om ersättare. 

Srinivas informerar vidare om den nya gemensamma introduktionsplanen för nya 

processledare. Den gemensamma introduktionen som hölls för Firas, Tomasz och 

Lisbeth fungerade bra.  

Frågan om processledare för Övre GI ajourneras till nästa LG möte 18 oktober. 

2. Fokus processområden

Prostata 

Srinivas informerar om regeringens nya initiativ för PSA-provtagning, där ett 

remissunderlag har skickats ut till regioner och landsting. I sydöstra sjukvårdsregionen 

har ett gemensamt arbete med att se över och ensa formerna för 

information/erbjudande om PSA-provtagning initierats av samverkansnämnden och 

RSL. Arbetet samordnas via RCC Sydöst som också får i uppdrag att rekvirera 

utvecklingsmedel och göra en gemensam förstudie inom ramen för RCC Sydöst. En 

projektledare utses för förstudien. LG står bakom förslaget. Detta är idag ute på 

remissrunda 1 med deadline 30 september. Framöver bör deadlines för remissrunda ses 

över för att få bra underbyggt svar till remissvaret. 

LG ställer sig bakom förslaget gällande att RCC Sydöst samordnar arbete med 

strukturerad PSA-provtagning på uppdrag av RSL. Ett gemensam yttrande skickas efter 

nästa RSL-möte den 26:e sept.  

Magnus Lagerlund reserverar sig mot beslutet med motivering att vi måste avvakta remissynpunkter 

från verksamheten innan vi skickar in vårt yttrande till SKL.  
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Bröst - Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivningen kommer att revideras, underlaget kommer att stå kvar. All data 

som går att få fram från INCA har tagits fram. Det finns variabler som hämtas ur de 

egna administrativa systemen. Representanterna i arbetsgrupperna kommer bestå av 

kirurgi, onkologi, patologi, radiologi, mammografi, kontaktsjuksköterska, 

patientrepresentant, RCC:s processledare för cancerrehabilitering, samt RCC:s 

processledare för bröstcancerscreening. 

Ann Josefsson, Kjell Ivarsson och Johan Rosenqvist ansvarar för att bemanna med 

representanter för sin region enligt representation. Vi har tagit fram det mesta ur INCA 

och Signe-databaser men det finns några variabler som måste hämtas ur egna 

administrativa system.  

3. Arbetsfördelning patologi
Srinivas informerar om Micael Edbloms presentation, samt den konkreta uppmaningen 
till chefer att se till att de har tid för dessa möten. Man har diskuterat SWOT, 
kartläggning av processerna, extern granskning och gemensam målbild.

Det finns en positiv ton över lag, där det finns en önskan om att det blir verkstad. 
Micael E har fortlöpande dialog med RMPG Diagnostik i ärendet.

Processen fortgår, gruppen arbetar vidare. Johan R och Robert R har fortsatt dialog om 

samarbete mellan Kalmar och Östergötland.  

4. Nivåstrukturering/arbetsfördelning

Sjukvårdsregional nivåstrukturering 

Arbetsfördelning som en konsekvens av sjukvårdsregional arbetsfördelning har nu 

kommit igång inom kirurgi, kvinnosjukvård och urologi. Se även bifogad statistik för 

2017 och första halvåret 2018. 

Nationell nivåstrukturering 

Arbetet fortgår med cervixcancer, hjärntumörer, head/neck cancrar. Ett första underlag 

till den nationella arbetsgruppen skickas ut i september.  

Göran vill väcka frågan om behov av en kartläggning av remissflöden till nationella 

vårdenheter och återkoppling från dessa enheter. Förslaget är att göra en lägesrapport 

om hur det ser ut idag, samt en uppfattning om hur det bör vara. Det vore bra om varje 

landsting/region kan ansvara för sin del.  
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Göran Atterfors får i uppdrag att skicka ut information till Magnus och Ann om 

detta. Presenteras under nästa LG möte, 18 oktober. 

Representant i nationell arbetsgrupp för nivåstrukturering 

Bruno Larsson, vår tidigare representant i gruppen för nationell nivåstrukturering, har 

gått i pension och måste ersättas. RCC-AU fick i uppdrag från förra mötet att hitta en 

lämplig ersättare.  Övriga medlemmar i nationella gruppen är enligt nedan: 

o Eva Haglind, kolorektal kirurg med bred forskningserfarenhet, fd chefläkare,

Sahlgrenska

o Torbjörn Myrnäs, övre GI-kirurg, Verksamhetsområdeschef kirurgi NUS

o Pia Jestin, kolorektalkirurg UAS, nu på RCC Uppsala-Örebro

o Annelie Liljegren, onkolog, fd verksamhetschef KS

o Jessica Wihl, gynonkolog, medicinsk rådgivare RCC Syd

o Stefan Rydén, fd bröstkirurg och medicinsk rådgivare RCC Syd

RCC- AU föreslår att Reidar Källström, US ersätter Bruno i nationella arbetsgruppen. 

LG utser Reidar Källström som Sydöst representant. SU får i uppdrag att informera 

Reidar. 

Magnus Lagerlund reserverar sig mot detta, med önskemål om representation från länssjukvården 

företrädelsevis från Kalmar eller Jönköping. Magnus kritiserar även nationella gruppens 

sammansättning.  

5. Tarmcancerscreening

Utsedd arbetsgrupp för tarmcancerscreening har lämnat in sin rapport och 
rekommenderar alla regioner och landsting att komma igång med tarmcancerscreening 
med start 2019. RCC Samverkan har informerat Styrelsen för kunskapsstyrning (SKS) 
som förordar att man utser en person per RCC för att göra en mer noggrann 
kartläggning om behovet. Lina Hellman (Eksjö) är vår representant i arbete.

Kjell och Srinivas tar en dialog med Lina i frågan.

6. Verksamhetsrepresentation i RCC Sydösts ledningsgrupp 
Magnus Lagerlund har tidigare tagit upp önskemål om fler verksamhetsnära 
representanter i RCC Sydösts ledningsgrupp. Man konstaterar också att
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processamordnarna borde närvara i LGs möten. Ledningsgruppens syfte är att stödja 

och utveckla RCC Sydöst. Ledningsgrupp sattes ihop under 2011 och mycket har hänt 

sedan dess.  Vi måste ta en förnyad diskussion om RCC Sydösts uppdrag och optimal 

sammansättning av en ledningsgrupp för att kunna uppnå satta mål.  

Förslagvis träffas vi kvällen innan nästa fysiska möte i Alvesta för en strategidiskussion. 

RCC LG träffas på kvällen den 26:e nov i Alvesta för en diskussion om detta. 

7. Utvecklingskraft cancer 21-22 maj 2019

RCC Sydöst ska i år kombinera Utvecklingskraft cancer med RCC-dagarna, där första

dagen är just Utvecklingskraft cancer och är till för båda grupperna. Andra dagen ligger

fokus på olika grupperingar inom RCC som träffas och har arbetsmöten. Upplägget bör

vara klart till årsskiftet.

Uppmaning till LG: återkom med ämnen som kan vara av intresse.

Förslag om Genomic Medicine Sweden då Fredrik Enblom under förra

Utvecklingskraft cancer började berätta om detta. Det vore en intressant fortsättning.

Magnus ger förslag om att fler kirurger borde delta i Utvecklingskraft cancer, förslag om

att kontakta RMPG för att de vad de tycker. Det vore bra om många olika kompetenser

inom cancerområdet kan komma.

8. Läkemedelsregister

Det går framåt, bra implementering med onkologcheferna där alla har kommit igång

med arbetet. Medicinkliniken i Kalmar har inte kommit igång och bör uppmanas att

börja rapportera.

9. Övriga frågor

 Magnus informerar om att två nya behandlingar för malignt melanom

kommer bli godkända i Europa. Detta kommer kräva resurser och det

behövs planering gällande vem som ger behandling, tar hand om

biverkningar o.s.v. Onkologi känner att det skulle behövas en regional

MDK för vilka patienter som ska ha behandling o.s.v.

 Optune är en hjälm som avger elektricitet i låga frekvenser, ett

komplement för patienter som genomgått operation eller radiologisk

behandling. NT-rådet har godkänt Optune, där finns det också avtal som

huvudmän kan skriva på.

Frågor är dock bl.a. vem som tar hand om avtalen, logistik på respektive

ställe, och etiska aspekter. Vårdprogramgruppen tar fram vilka patienter
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som kan behöva detta. 

Det handlar om en liten andel patienter som kommer behöva använda 

denna typ av behandling, dock måste behandlingen kunna göras lokalt på 

varje region/landsting. Förslag om att Björn Liljekvist, från MTA i 

Kalmar, ska ta bollen och utforma en plan på hur vi kan hantera detta. 

Johan tar diskussion med Björn Liljekvist om detta, Björn får uppdrag 

om att ta fram plan för hur detta kan hanteras där önskemål om deadline 

är november månad.  

 Revidering av RCC Sydösts verksamhetsplan 2019 har påbörjats. Denna

har skickats bland annat till processamordnare, samt berörda

processledare. Preliminär verksamhetsplan skickas till LG den 11 oktober,

förhoppningsvis kan den spikas under LG-mötet 27 november.

Avvaktar med utvecklingsplanen som sträcker sig till 2018. Detta görs till

våren.


