
Minnesanteckningar 

RCC Samverkansgrupp 28 februari 2017 fm| SKL+video 

Närvarande: Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson, Roger Henriksson, Mef Nilbert(video), Björn 

Olsson (video), Filippa Nyberg, Thomas Björk-Eriksson(video), Srinivas Uppugunduri(video), 

Gunilla Gunnarsson (ordförande), Helena Brändström(sekr), Camilla Wiberg. 

Inledande information 

 Camilla Wiberg är RCC i samverkans nya administratör från(konsult från Academic work),

ersätter Susanne Lundqvist. Vänd er till Camilla vid administrativa frågor som rör RCC i

samverkan

 Gunilla rapporterar från möte på Socialstyrelsen 170222. Mötet hade initierats från RCC

eftersom Socialstyrelsens ansvar för kodning, utbildning mm en längre tid känts bristfälligt.

Deltagare var Lars Holmberg, Mats Lambe och Gunilla Gunnarsson, Olivia Wigzell, Sara S

Johansson, Mona Heurgren och David Pettersson. Tre frågor diskuterades: arbetet med

cancerregistret, Sveriges deltagande i internationella studier samt hur cancerfall som enbart

rapporteras in i dödsorsaksregistret kan komma in i cancerregistret.  RCC framförde att

Socialstyrelsen måste återta rollen som ansvarig för utbildning, kodning osv. Socialstyrelsen

meddelade att de utökar enheten som håller i registret med 2 nya tjänster.

Angående internationellt arbete så har Sverige inte deltagit internationella redovisningar av 

cancerdata under en tid (undantag Nordcan) pga datalagstiftning. Enligt Mats och Lars går det 

att skriva avtal med internationella organisationer om utlämningsfrågor. RCC framförde att 

det är viktigt och angeläget att delta i internationellt arbete. 

Sverige får kritik för att vi har för hög 1årsöverlevnad pga att cancerfall i dödsorsaksregistret 

inte förs över till cancerregistret. Jämförelser med andra länder blir därför svåra. Det behövs 

en lagändring för att möjliggöra eftersökning i dödsorsaksregistret. RCC kan bistå 

Socialstyrelsen i arbetet men först behöver storleken på problemet klarläggas, därför pågår ett 

arbete på RCC Uppsala Örebro (Mats Lambe) tillsammans med Socialstyrelsen(David 

Pettersson). Stämningen under mötet var god och diskussionerna konstruktiva. 

1. Uppföljning av läkemedelsarbetet

Lena Damber har fått i uppdrag att göra checklista om vad som behöver göras för att få igång 

läkemedelsregistreringen i regionerna. Listan ska ses om en rekommendation om hur man går 

tillväga ifall man behöver få igång registrering. Listans detaljnivå bör vara sådan att den håller 

för en grovplanering. 

Uppsala Örebro behöver veta i vilken utsträckning det nuvarande (Stockholms) 

läkemedelsregister används från Uppsala Örebroregionen. I diskussionen framkommer att från 

det nuvarande läkemedelsregistret kan varje sjukhus begära ut sina data. Oklart om det går att 

få ut övergripande siffror om poster? Styrgruppen för registret borde kunna besluta om det 

(men enligt Roger är styrgruppen nu regional för Stockholm Gotland) eller CPU-A (juridiskt 

ansvarig). 

Beslut: Filippa och Roger löser detta för Uppsala Örebros data i nuvarande register. 



    

 
Minnesanteckningar 

                                                                                                                   
 

NAC har accepterat sitt uppdrag och kommer att ha internat 8-9 juni. Registreringen är tänkt 

att komma igång 1 september vilket förutsätter att AKIs arbete är färdigt i augusti. 2 ggr per år 

kommer data att sammanställas. Variablerna blir generiska.  

Beslut: I registret behöver det framgå om det är singelbehandling eller 

kombinationsbehandling. Finns behov av att definiera samtliga läkemedel redan före 8-9 juni? 

Gunilla kollar med Torbjörn E och Lena D(mailat). 

 

2. Sammanträdestider hösten 2017 
Beslut: Samverkansgruppen beslutar följande mötestider hösten 2017:  

• Heldagsmöte  22 augusti 8-15.45 

• Video   13 september 8-12 

• Heldagsmöte  3 oktober 8-15.45 

• Video   17 okt 13-17 

• Heldagsmöte  31 okt 8-15.45 

• Internat  21-22 nov, start kl 10 dag 1-slut kl 14 dag 2 RCC väst arrangerar 

• Video   7 dec 8-12 

 

3. SVF- ingångsvärden 2017 
Det har funnits behov av någon som jobbar med uppföljningsfrågor för SVF för att kunna 

använda både data från Signedatabasen och kvalitetsindikatorer från kvalitetsregistren i 

uppföljningen. Katrin Gunnarsdottir kommer att stötta arbetet på deltid från Göteborg.  

Katrin har tidigare tagit fram två rapporter med ingångsvärden för SVF. Rutin finns nu. 

Beslut: Ingångsvärdena kommer presenteras på samma sätt som tidigare år, under Katrins 

projektledning.  Katrin tar hjälp av Leila Nunäs, statistiker i Göteborg. Analystexterna 

diskuteras i RCC samverkan. 

 

 

4. Nationell forskningsgrupp  
Flera RCC - chefer har inte hunnit förankra och diskutera uppdraget på hemmaplan, det 

behöver göras först. Ytterligare en viktig fråga som behöver belysas är molekylärpatologin. 

Den kommer att diskuteras på RCC samverkan den 16 mars då Tobias Sjöblom (SweLife) och 

AKI är inbjudna. Vilka som kommer ingå i gruppen har också stor betydelse eftersom gruppen 

kommer att få ett tungt uppdrag. 

 

Beslut: Gruppens sammansättning och uppdrag bordläggs. Frågan planeras att tas upp igen 

den 29 mars.  

 

 

5. Styrgrupp kvalitetsregister- vem ersätter arbetstid, resor och andra kostnader? 

 
Samverkansgruppen konstaterar att RCC inte ersätter kvalitetsregistergrupperna eftersom de är 

fristående. 
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6. Jävsdeklarationer- principer  

 
Tidigare beslut i RCC: 

 Ersättning ska gå till klinik och inte eget bolag. 

 En vårdprogramsgruppsmedlem kan t ex undantas att vara med i beslut rörande vissa 

läkemedel men behöver inte uteslutas helt ur vårdprogramgrupp. Ordförande behöver 

ta ansvar för helheten. 

 Medlemmar i NAC, vårdprogrammens ordförande och RCC samverkansgrupp ska 

vara med i LIFs samarbetsdatabas över värdeöverföringar från läkemedelsföretag till 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Helena och Filippa har påbörjat ett utkast för en jävspolicy som bygger på myndigheternas 

och SLLs läkemedelskommittées policy. Policyn ska även innehålla exempel på 

jävssituationer. Viktigt att det framgår att det som är vägledande för bedömning av jäv är vad 

omgivningen kan uppfatta som en jävssituation. Vi bör också ha en kryssruta i 

jävsdeklarationen för att man sagt ja till att vara med i databasen. 

 

Beslut: Helena skickar ut ett utkast på jävspolicyn inom kort. När utkastet är klart ber vi 

NAC-gruppens etiker att titta på det. Gunilla kontaktar Lif och tar reda på om vi kan få veta 

vilka som svarat nej på frågan att vara med i samarbetsdatabasen (utfört:lagreglerat – 

utlämnas ej). 

 

7. Jävsdeklarationer 

Beslut: Jävsdeklarationer för Mef Nilbert, Lars Stenke, Hanna Eriksson och Beatrice 

Melin godkänns och läggs till handlingarna. Jävsdeklarationen för Filippa Nyberg 

godkänns och läggs till handlingarna, efter komplettering. Gunilla får i uppdrag att 

kontakta Nils Wilking och Andreas Hallqvist med kompletterande fråga(utfört) varför 

de jävsdeklarationerna bordläggs till nästa möte. 
 

 

8. VP- och SVF 

Beslut: Ett mindre tillägg som förtydligar misstanke görs i SVF matstrupe-magsäck 
 Kan publiceras. Tas upp på beslutsgrupp och expertgruppen informeras vid nästa möte. 

 

Beslut: Samverkansgruppen fastställer nationella vårdprogrammet Follikulära lymfom och 

uttalar att det är av föredömlig omfattning! 

 

Beslut: Samverkansgruppen fastställer nationella vårdprogrammet Prostatacancer 

 under förutsättning att gruppen ändrar skrivningen till ”bör” istället för ”ska” vad 

 skrivningar om prostatacanceröversikten i enlighet med synpunkter i remisssvar. 

 

Beslut: Samverkansgruppen beslutar tillsätta nationell arbetsgrupp för att ta fram ett 

vårdprogram i akut onkologi. Följande representanter utses: 

o Ordförande: Magnus Lagerlund 

o RCC Norr: Peter Thorén 

o RCC Uppsala Örebro: Christian Carrwik 

o RCC Stockholm Gotland: Per Ljungman 

o RCC Sydöst: Jessica Ericsson 

o RCC Syd: Kristina Drott 

o RCC Väst: Thomas Björk Eriksson 

o Stödjande RCC: RCC sydöst 
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Samverkansgruppen utser RCC sydöst, Stockholm Gotland och Uppsala Örebro att 

återkomma med varsin patientrepresentant.  

 

 

Beslut: Frågan om ordförande i vårdprogrammen palliativ vård och kolorektalcancer 

bordläggs till nästa möte. 

 

Beslut: Samverkansgruppen utser följande representanter till vårdprogramgruppen för 

hjärntumörer: 

 

o Ordförande   Sara Kinhult  

o RCC Väst         Marie Sjögren 

o RCC Norr   Maria Sandström 

o RCC Syd   Sara Malmström 

o RCC Sydöst      Peter Milos  

RCC Stockholm Gotland Margret Jensdottir 

o RCC Uppsala Örebro     Vakant! (Filippa återkommer) 

Ansvarig patolog: Martin Hallbeck 

 

9. Cytostatikanätverk 
RCC-cheferna hade diskuterat på hemmaplan. 

Beslut: Just nu inte aktuellt att gå vidare med förslagen gemensamt. 

10. Almedalen 2017  
Seminarium 1 gällande SVF-:Nordisk utblick inbjudna från Danmark och Norge följt av 

debatt.  Följande personer föreslås till panelen: Anders Henriksson, Vivian Macdisi, Anna 

Starbrink, Karl Johan Sonesson 

Moderator: Någon av RCC cheferna 

Seminarium 2: Kan cancervården styras såväl nationellt som regionalt? 

Förslag till personer i diskussionspanel: Olivia Wigzell, Emma Henriksson (har tackat ja), 

Sofia Wallström, Mats Bojestig (har tackat ja), Erik Lövgren, Mia Frisk, Johan Feldt, Rita 

Jedlert 

Föreslagen moderator: Filippa 

11. Övriga frågor 

 Srinivas:Finns  rutiner när man anmäler till nationell MDK eller kan det tas fram? 

Önskemål om att man bör se över dokumentationskraven så att de ensas.  

Samverkansgruppen anser att det är svårt att ta sig an en sådan fråga i detta tidiga skede, 

kanske en fråga för framtiden. Om vi har en bra nationell MDK som jobbar strukturerat så 

kan vi lyfta fram den. 

 Från Vulvacancergruppen: Kan man delta i nationell MDK och lyssna på andras 

patienter?  
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Samverkansgruppen anser att MDK också är ett utbildningstillfälle, därför av stort värde 

att alla som har patienter anmälda till MDK kan vara med på varandras patienter.  

 

 

 

 

 

 


