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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-06-09–10 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis  

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Karin Mellgren, Christina Landegren 

§ 3 Frida Smith, Linn Rosell,  

Kaisa Bjuresäter, Maria Larsson  

§ 4 Stina Fuentes, Birger Pålsson 

§ 8 Mats Lambe 

§ 9 Peter Nordström, Per Nodbrant,  

Maria Sörby, Sofie Mehlin 

§ 11 Torbjörn Eles, Kenneth Villman 

§ 12 Christina Landegren 

§ 13 Ola Ejlertsson, Martin Rogberg  

§ 14 Ulrika Landin, Karin Vriste 

§ 18 Ebba Hallersjö Hult, Viktoria Asplund 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Fortsatt uppdrag – analys av värdskap NPO cancer 

Hans har haft möte med Marie Lawrence och Sofia Björk om uppdraget från SKS som  

Emma Spak berättade om den 19 maj. Uppdraget är att ta fram en plan för hur SKR:s 

stödprocesser för RCC i samverkan respektive SKS kan samverka inom fem områden. Hans 

och Marie föreslår att arbetet genomförs inom SKR (cancerteamet) och att Hans håller RCC i 

samverkan informerade. Planen ska presenteras i september.  

Yttrandet om den europeiska cancerplanen  

Hans har tidigare berättat att han är expert i ett yttrande om den europeiska cancerplanen. Ett 

utkast kommer att cirkuleras i juli och presenteras i EU i september. 
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Nollvisions ansökan till Vinnova (Innovationsmiljöer inom precisionshälsa) 

Hans berättar att Nollvision har skickat in en ansökan till Vinnovas utlysning 

Innovationsmiljöer inom precisionshälsa, som Hans har skrivit under. Vi konstaterar att RCC 

har skickat in flera ansökningar till samma utlysning och att vi behöver bättre former för att 

samordna detta. Vi återkommer till det under Övriga frågor. 

Individuell avstämning om arbetsformerna  

Tove Kongsvold kommer att skicka ut inbjudningar till alla chefer för individuella avstämningar 

med Hans. 

Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från den 1 juni fastställs. 

2. Barncancer inkl. långtidsuppföljning – avrapportering 

Föredragande: Karin Mellgren och Christina Landegren 

Karin Mellgren ger en översikt över pågående arbete i arbetsgruppen samt strukturen för 

beslutande grupper inom barncancerområdet.  

Arbetet ska avrapporteras till Socialstyrelsen den 30 september. Karin anger att rapporten 

kommer att omfatta en sammanfattning av genomförda och planerade nationella insatser samt 

en sammanfattning per region (enligt gemensam rubrikmall). I rapporten kommer man också att 

lyfta några frågor som arbetsgruppen har identifierat att de inte kan lösa inom vården, t.ex. 

behov av förändringar inom LSS-lagstiftningen. Det kommer också att finnas kommentarer om 

vad som inte finns med i handlingsplanen, t.ex. forskning. Rapporten kommer inte att redovisa 

hur medel har använts men arbetsgruppen kommer att göra en sammanställning som kan 

användas vid dragningar av rapporten. I budgeten finns en post som hör till 

rehabiliteringsindikatorer i INCA och som bör flyttas dit. 

Arbetsgruppen hade ett inplanerat möte med Försäkringskassan som ställdes in i början av 

pandemin. Vi konstaterar att det finns flera frågor som RCC skulle behöva diskutera med dem, 

och att vi bör försöka boka ett möte under hösten. Hans tar med sig den frågan. Karin får i 

uppdrag att kontakta NPO barn för att samordna med dem. 

Karin berättar att det finns behov av flera större kommunikationsinsatser. Kommunikatörerna 

på RCC Väst samordnar kommunikationen för den nationella nivån och respektive RCC sköter 

kommunikationen på regional nivå. Lena Ivö har stöttat i framtagandet av en nationell 

kommunikationsplan. Hon meddelar att kommunikationsnätverket har en levande diskussion 

om hur man ska stötta varandra i stora kommunikationsuppdrag. Lena anger att det är viktigt 

att kommunikatörerna i RCC Väst flaggar i god tid om de behöver externt 

kommunikationsstöd. 

Arbetsgruppen har ett projektstöd på halvtid för bl.a. rapportskrivning. Karin föreslår att det 

ska utökas till heltid. RCC i samverkan står bakom det så länge det ryms inom budget.  
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Karin berättar att det har tagit tid att hitta en bra modell för att betala ut ersättning till personer 

som gör insatser på olika områden. Vi påpekar att RCC-chefen alltid ska involveras innan man 

tecknar avtal.  

Vi tackar för dragningen och konstaterar att vi skulle behöva en uppföljande dragning av hur 

arbetet organiseras i olika grupper och nätverk. Vi efterfrågar också ett litet 

kommunikationsmaterial om vad som är på gång, att använda i regionen.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom planen för barncancergruppens rapport till Socialstyrelsen 

den 30 september. 

3. Studie om kontaktsjuksköterskor 

Föredragande: Frida Smith, Linn Rosell, Kaisa Bjuresäter och Maria Larsson  

Maria Larsson presenterar resultaten av projektet Quality in care and organized prerequisites for 

contact nurses, en utvärdering av kontaktsjuksköterskefunktionen. Del 1 i studien har kartlagt 

kontaktsjuksköterskans roll, funktion och förutsättningar ur kontaktsjuksköterskans perspektiv. 

I del 2 vill gruppen undersöka patientperspektivet. Resultaten från del 1 finns sammanställda i 

en rapport, men gruppen anger att den insamlade datan kan användas mer, t.ex. ligga till grund 

för en doktorandtjänst.  

Vi konstaterar att det är angeläget att samla evidens kring kontaktsjuksköterskans roll och 

funktion och att RCC i samverkan gärna stöttar projektet. Däremot bör gruppen söka 

finansiering av en eventuell doktorandtjänst från en annan aktör.  

Vi tackar för dragningen och tydliggör att gruppen är välkommen att komma med förslag till 

hur RCC kan stötta projektet.  

4. Anslutningsplan för regioner till tjock- och ändtarmscancerscreening  

Föredragande: Stina Fuentes och Birger Pålsson 

Anslutningslistan 

Stina Fuentes presenterar förslaget till Anslutningsplan för regioner till nationella 

screeningtjänster gemensamt samordningskansli (GSK). Stina anger att listan är framtagen i 

dialog med regionerna, med målet att skapa bra geografisk spridning och anpassa planen till 

praktiska förutsättningar i regionerna. De första regionerna är redan anslutna och de sista 

ansluter enligt planen i september eller oktober 2022.  

Regionerna beslutar själva hur många årskullar de vill ansluta per år, och avgör därmed tempot i 

införandet. De flesta regioner kommer att ha ca 5 års införandetid vilket innebär att införandet 

kommer att vara slutfört senast 2026. Koloskopikapaciteten är en flaskhals som många regioner 

behöver stärka upp. 

Just nu pågår intensiv testning av systemet, bland annat testning av att rätt brevmallar används 

vid utskick. Kommunikation, utbildning och registrering i kvalitetsregistret är andra viktiga 

punkter som förbereds nu.  
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Vi frågar om vi behöver ett gemensamt kommunikationsunderlag om hur anslutningslistan har 

tagits fram. Lena Ivö bedömer att listan är väl förankrad i regionerna och att vi inte behöver 

mer kommunikation kring den.  

Beslut: RCC i samverkan fastställer anslutningslistan för införande av tjock- och 

ändtarmscancerscreening (anslutningsplan för regioner till nationella screeningtjänster 

gemensamt samordningskansli (GSK)). 

Koloskopiutbildning 

Stefan Willmarsson, ansvarig för utbildning i NAG tjock- och ändtarmscancerscreening, 

redogör för den planerade strukturen för koloskopiutbildningar, Svensk endoskopiskola.  

RCC Stockholm Gotland är stödjande för projektet. RCC samordnar och marknadsför 

utbildningarna men själva utbildningsinsatserna utförs av högskolorna. En webbutbildning 

kommer att tas fram som kommer att vara tillgänglig genom RCC:s webbplats. 

Stefan anger att det behövs en projektledare men att det inte finns en färdig budget än. Ett 

möte kring budget och planen framåt är bokat med enhetschef vid RCC Stockholm Gotland 

senare i veckan.  

5. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö 

TV4 har haft ett omfattande reportage om införandet av tjock- och ändtarmscancerscreening. 

Lena bedömer att reportaget i stort gav en positiv bild, men i ett inslag deltog Rolf Hultcrantz 

som kritiserade införandeprocessen samt åldersspannet. Lenas bedömning är att vi inte bör 

bemöta kritiken direkt utan i stället gå ut med pressmeddelandet om att anslutningslistan är klar 

och förklara några oklarheter i samband med det.  

Onkologi i Sverige går ut med en nyhet om Nollvision cancer. 

Två rapporter om covid-19 och cancer kommer under de kommande veckorna. Lena ber alla att 

fundera på om något särskilt bör kommuniceras i samband med det.   

Lena ber också alla att fundera på vad som ska kommuniceras i samband med 

halvårsrapporteringen. Lena Sharp föreslår att vi ska lyfta PREM-data. 

6. Vägen framåt för Vägen framåt 

Föredragande: Ulrika Berg Roos och Helena Brändström 

Vi diskuterar hur vi har använt Vägen framåt nationellt och regionalt. Slutsatsen blir att Vägen 

framåt har varit ett bra underlag vid förhandlingen av överenskommelsen samt vid 

framtagandet av regionala planer i flera regioner.  

Vi beslutar att gå igenom dokumentet i början av hösten för att uppdatera det inför 2022. Vid 

den uppdateringen har vi som mål att sortera bort slutförda insatser och eventuellt sortera bort 

sådant som är löpande arbete. Vi delar in oss i tre grupper med följande uppdrag: 
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• Se över insatserna och föreslå vad som ska tas med i förhandlingarna om 
överenskommelsen för 2022. 

• Se över ev. nya idéer och överväga om de kan sorteras in under befintliga mål. 

• Bocka av utförda insatser. 

• Markera vad som är löpande uppdrag, som aldrig kommer att kunna ”slutföras”. 

• Markera vilken arbetsgrupp som är ansvarig för varje insats. 

• Redovisning sker på mötet den 25 augusti. 

 

Arvid, Helena och Ulrika är sammankallande i grupperna.  

7. PM om strålbehandlingssatsning 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan visar ett utkast till PM framtaget av arbetsgruppen En framtidssäkrad svensk 

strålbehandling. PM:et beskriver vilka åtgärder som behövs för att kunna formulera en strategi 

för att stärka svensk strålbehandling. Förslag på åtgärder är att göra en bench marking mot 

övriga nordiska länder när det gäller förutsättningar (kompetens och utrustning) och resultat 

samt att undersöka olika strategier för att stödja forskningen på strålbehandlingsområdet.  

Vi diskuterar förslagen och kommenterar några områden som bör nämnas i PM:et: förstärkning 

av strålterapiregistret, åtgärder för att ensa fraktioneringen över landet, utvecklade arbetssätt 

och task shifting samt analys av hur andra länder har jobbat med sina ”lyft” av 

strålbehandlingen.  

Vi påminner också om att det finns gedigna genomgångar från Stockholm 2016 och Skåne 2012 

att referera till. Behövs ytterligare en kartläggning eller skulle man kunna gå framåt med vissa 

insatser direkt? Johan anger att ett syfte med genomgången och strategin är att sätta ljuset på 

området och att det innebär ett lyft i sig.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom förslaget till PM från arbetsgruppen En framtidssäkrad 

svensk strålbehandling, med de tillägg som diskuterades på mötet. Johan tar med detta till 

gruppen. 

8. Rapport analys av hur RCC kan jobba med R-RCT 

Föredragande: Mats Lambe 

Mats Lambe berättar om slutsatserna från den arbetsgrupp som arbetat med analys av hur RCC 

kan arbeta för att underlätta registerstudier i våra kvalitetsregister (R-RCT). Arbetsgruppen ser 

tre områden att arbeta med:  

1. Skapa en nod för registerstudier på ett RCC, som stödjer alla som vill göra 
registerstudier oavsett region. En sådan nod skulle kunna omfatta teamledare, teknisk 
projektledare, produktägare, systemutvecklare, kommunikationsstöd m.m.  

2. Utreda finansieringen. En nod med specialister behöver finansieras på något sätt, och vi 
behöver utreda vilka olika finansieringsmodeller som finns.  
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3. Utveckla samarbete med Uppsala Clinical Research center (UCR). Mats anger att UCR 
är en föregångare inom registerstudier och har mycket kompetens inom området.  

 

Mats bedömer att noden med specialister inte behöver sitta på samma RCC, men att de bör 

stöttas av ett RCC som har systemutvecklare. Samverkan med UCR är viktig och det vore 

därför praktiskt om RCC Mellansverige var stödjande. Kompetens finns i hög grad inom RCC 

men vi skulle behöva rekrytera en person som är specialist på R-RCT. Vi är överens om att vi 

bör gå vidare med förslagen.  

Beslut: RCC Mellansverige får i uppdrag att återkomma med ett förslag till organisation av en 

nod för stöd till R-RCT.  

9. Långsiktig förvaltning av IPÖ 

Föredragande: Peter Nordström, Per Nodbrant, Maria Sörby och Sofie Mehlin 

Per Nodbrant från Region Jönköpings län redogör för den verksamhets- och patientnytta som 

han upplever att IPÖ ger. Peter Nordström från Swelife ger ett finansiärperspektiv och lyfter att 

fokus bör ligga på att öka användningen, inte på att göra produkten ännu bättre.  

Sofie Mehlin från Helseplan Consulting Group berättar om slutsatserna från den kartläggning 

av nyckelintressenter som de har gjort. De sammanfattar sex åtgärder för nationellt införande av 

IPÖ, ett förslag till ”säljinsats” samt förslag till finansieringslösningar för utveckling resp. 

förvaltning av IPÖ. De rekommenderar att RCC bör fortsätta att förvalta IPÖ på kort sikt, med 

kompletterande finansiering. På lång sikt kan SKR eller Inera ta över, eller en privat aktör som 

t.ex. en av journalsystemleverantörerna.  

Maria Sörby ger en översikt av slutrapporten av projektet och presenterar förslaget till strategi 

med nio rekommenderade insatser.  

Vi diskuterar om vi kan ha en strategi som omfattar att erbjuda IPÖ som kunskapsstöd 

(variabler, urval av datamängder m.m.) för att regionerna ska kunna skapa motsvarande 

funktionalitet i de egna journalsystemen. IPÖ på INCA kan då finnas för de regioner som inte 

kan eller vill integrera funktionaliteten i sina egna IT-stöd. 

Beslut: RCC i samverkan godkänner projektrapporteringen av IPÖ-projektet. 

Beslut: På nästa möte tillsätter vi en grupp (inom RCC i samverkan) för att ta fram förslag till 

fortsatt finansiering och förvaltning av IPÖ utifrån de nio rekommendationerna. Förslagen ska 

redovisas på mötet 25–26 augusti och beslut kan tas när förslagen är förankrade i regionerna. 
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10. Revidering av Socialstyrelsens PM om grupper med störst risk för 

särskilt allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan visar Socialstyrelsens förslag till identifierade riskgrupper för allvarlig covid-19 samt 

Johans förslag till förenklad indelning. Det är inte helt tydligt hur Socialstyrelsen ska använda 

listan men den kan t.ex. användas för prioritering vid en ev. förnyad vaccinationsomgång.  

Beslut: Johan får i uppdrag att skicka sitt modifierade förslag till riskgrupper för allvarlig 

sjukdomsutveckling vid covid-19 till Socialstyrelsen. 

11. Läkemedelsregister  

Föredragande: Torbjörn Eles och Kenneth Villman  

Status direktöverföring 

Torbjörn Eles visar status för integrationslösningen av Cytodos och CytoBase mot INCA. För 

CytoBase löper arbetet på. Skåne är i produktion och VGR har påbörjat pilottestning. De gör 

just nu felrättningar inför produktionssättning under tidig höst. Torbjörn anger att vi bör 

avvakta pilottestningen innan vi fortsätter att sälja in integrationen till övriga regioner. I Skåne 

överförs information om ca 25 läkemedel men i VGR kommer det inte att finnas någon sådan 

begränsning.  

För Cytodos var pilottestning planerad i Östergötland men leverantören har blivit försenad med 

sin leverans och det är oklart när pilottestningen kan komma igång där. Torbjörn frågar om vi 

kan låta Region Uppsala göra pilottestet i stället.  

Vi är bekymrade över tidplanen och beslutar att gå ut med information till regionerna redan nu 

trots att pilottesterna inte är färdiga. Srinivas tar på sig att stöta på i Östergötland för att öka 

takten. Johan tar på sig att kontakta Region Uppsala för att föreslå pilottestning där.  

Beslut: RCC i samverkan ska skicka förhandsinformation till samtliga regioner om att 

integrationslösningen mellan Cytodos/CytoBase och INCA utvecklas och kommer att kunna 

beställas inom kort. Arvid och Torbjörn får i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial som 

respektive chef kan skicka till sina regioner. Lämpliga kontaktpersoner är leverantörernas 

kundkontakter i regionerna. 

Lif-projekt för datainsamling  

Torbjörn berättar att Lif har ett projekt med ambitionen att exportera ut läkemedelsinformation 

från olika datakällor till en datasjö med block chain-teknik. Syftet är att testa tekniken och att 

använda informationen i beslutsstöd. RCC har fått en förfrågan om att tillgängliggöra 

information ur INCA dit. Torbjörn anger att det vore tekniskt möjligt men att AKI inte är 

övertygade om att vi ska prioritera utveckling och förvaltning av det här projektet framför andra 

projekt. 
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Vi konstaterar att det är en intressant teknik att testa och att det är prioriterat att använda den 

data vi samlar in, men att vi behöver tänka igenom vilka vi i första hand ska samarbeta med, hur 

vi ska ta betalt för data och hur vi ska prioritera våra resurser. 

Torbjörn berättar att Lif har ett annat projekt tillsammans med RCC Väst och VGR med syfte 

att exportera cancerläkemedelsinformation från INCA och tillgängliggöra informationen till Lif. 

Syftet är att kunna redovisa regionens läkemedelsanvändning. Lif finansierar projektet.   

Beslut: Arvid, Thomas, Torbjörn och Hans får i uppdrag att bereda frågan och bjuda in 

relevanta aktörer, inklusive AKI, för att få mer information och bättre förståelse för frågan om 

att tillgängliggöra data ur INCA med block chain-teknik. 

Hantering av det nyligen godkända läkemedlet Rozlytrek 

Kenneth lyfter att TLV:s godkännande av det tumöragnostiska läkemedlet Rozlytrek gått 

oväntat fort och att många verksamheter nu undrar hur de ska testa för den aktuella 

mutationen, som är ovanlig. Det finns en risk för ojämlik vård när några börjar testa för 

mutationen utan att det finns nationella rekommendationer. Frågan är vem som ska ta fram 

sådana rekommendationer med tanke på att mutationen inte tydligt hör till en viss diagnos. 

Helena anger att hon kommer att diskutera frågan vid ett möte den 18 juni med alla 

vårdprogramsordförande. Ett alternativ är att NPO medicinsk diagnostik tar frågan. Ett annat 

alternativ är att en vårdprogramgrupp tar fram rekommendationer som kan användas av fler 

vårdprogram. Kenneth anger att lungcancer är den diagnos där läkemedlet mest sannolikt 

kommer att användas först och mest.  

12. Reviderad uppdragsbeskrivning för Nationellt patient- och 

närståenderåd, NAP 

Föredragande: Christina Landegren 

Christina visar den reviderade uppdragsbeskrivningen för NAP. Vi diskuterar arvodering av 

remissvar och stannar vid en skrivning om att RCC utöver möten arvoderar för särskilda 

ärenden som efterfrågas av RCC.  

Handläggare inom RCC som ansvarar för patientsamverkan har tidigare ingått i det nationella 

patient- och närståenderådet. De behöver nu fastställa sina former för samverkan. Vi beslutar 

att de bör bilda en nationell arbetsgrupp.    

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för Nationellt patient- och närståenderåd (NAP) fastställs med 

tillägg om att vi arvoderar särskilda ärenden efter överenskommelse. Stödjande RCC beslutas på 

ett kommande möte. 

Beslut: Vi kommer att bilda en nationell arbetsgrupp för patientsamverkan. 

Uppdragsbeskrivningen för gruppen samt stödjande RCC beslutas på ett kommande möte.   
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13. Utbildning chefer i vården  

Föredragande: Ola Ejlertsson och Martin Rogberg, Handelshögskolan 

Ola och Martin från Handelshögskolan berättar om utbildningen för chefer, Ledarskap för 

specialister inom cancervården, samt uppföljningsutbildningen. De anger att utbildningen är 

skräddarsydd och dialogbaserad samt att genomförda utbildningar har fått höga betyg av 

deltagarna.    

Vi frågar om man skulle kunna tillgängliggöra utbildningen för fler genom att formulera ett 

koncept som kan genomföras av andra lärosäten. Ola och Martin ser inga hinder för detta.   

Vi tackar för dragningen och bordlägger följande diskussionsfrågor till ett kommande möte: 

• Vill vi driva en nationell ledarskapsutbildning 2022? 

• Om ja, ska vi konkurrensutsätta den? 

• Kan vi samfinansiera eller vill vi driva den nationellt förutsatt att det finns medel i 
överenskommelsen? 

14. Översättning av patientinformation 

Föredragande: Ulrika Landin och Karin Vriste 

Tidigare i år fick arbetsgrupperna för regimbiblioteket och Min vårdplan i uppdrag att analysera 

behovet av översättning av patientinformation samt kostnad för genomförande. Ulrika Landin 

redovisar resultatet av analysen.  

Analysen har utgått från regionernas och 1177:s prioriteringslistor för översättningsspråk. 

Rekommendationen blir att vi i utgångsläget skulle översätta till engelska och arabiska. Det är 

också de språk som efterfrågas mest när folk efterfrågar översättningar.  

Regimbiblioteket har inhämtat offerter från flera upphandlade leverantörer på översättning av 

patientinformationen för bröst- och prostatacancer men även för översättning av all 

patientinformation i regimbiblioteket. Slutsatsen är att det är kostnadseffektivt att översätta allt 

samtidigt. Kostnaden för detta blir ca 185 000 kr exkl. moms.  

Publicering av översatta dokument förutsätter utveckling av INCA, ca 60 timmar. Ulrika anger 

att det är kostnadseffektivt att bygga systemen så att vi kan återanvända texter men att det 

förutsätter en strikt versionshantering och att texterna uppdateras sällan, ca en gång per år. 

Att översätta texterna i Min vårdplan är dyrare eftersom textmängderna är större. Kostnaden 

för två vårdplaner till två språk är ca 195 000 kr exkl. moms. Det är också mer komplicerat att 

publicera översatt information för Min vårdplan. Översatta Min vårdplan skulle i princip inte bli 

digitala utan förmedlas på papper.  

Gruppens förslag är att gå vidare med översättning av all patientinformation i regimbiblioteket 

till engelska och arabiska samt beställa den nödvändiga utvecklingen av INCA, och att avvakta 

lärdomarna av detta innan vi går vidare med översättning av Min vårdplan. 
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Ove lyfter att det kan finnas lagkrav på att översätta till vissa minoritetsspråk. Vi konstaterar att 

vi inte kan juridiken kring detta. Vi konstaterar också att frågan borde vara aktuell för hela 

kunskapsstyrningsorganisationen.  

Beslut: Ulrika Landin får i uppdrag att gå vidare med översättning av all patientinformation i 

regimbiblioteket till engelska och arabiska. Maria får i uppdrag att beställa nödvändig utveckling 

av INCA för att kunna visa översatt information i regimbiblioteket. Arbetet ryms inom befintlig 

budget.  

Beslut: Vi avvaktar med översättning av Min vårdplan tills regimbibliotekets patientinformation 

är översatt. 

Beslut: Hans får i uppdrag att tar med frågan om översättning till projektet för samordning 

med kunskapsstyrningen, inkl. att inhämta information från RCC Norr om hur de jobbar med 

sina minoritetsspråk.  

15. Screening 

Föredragande: Helena Brändström 

Ineras tjänst Screeningstöd livmoderhals – paus av testning 

Torbjörn berättar att Inera utvecklat tjänsten Screeningstöd livmoderhals som ska kunna 

användas för att föra över information om tidigare provtagning från ett kallelsesystem till ett 

annat när kvinnor byter region. RCC Väst har testat tjänsten och den skulle kunna vara färdig 

under hösten så att fler regioner med samma kallelsesystem som VGR skulle kunna ansluta. 

Testet krockar dock med arbetet att flytta Cytburken till INCA för att utveckla ett generiskt 

kallelsesystem. Torbjörn föreslår därför att testet ska pausas/avbrytas för att alla utvecklare i 

stället ska kunna jobba med det generiska kallelsesystemet. Det skulle då kunna vara utvecklat 

om ca ett år.  

Torbjörn anger att de regioner som använder de kallelsesystem som Ineras tjänst är gjord för att 

kommunicera med kommer att gå över till det generiska kallelsesystemet när det är klart. De 

kommer då inte att behöva Ineras tjänst eftersom funktionaliteten kommer att finnas i INCA. 

Torbjörn anger också att det är osannolikt att någon annan region kommer att ha ett 

kallelsesystem som kan kommunicera med Ineras tjänst. Tjänsten kommer alltså troligen inte att 

behövas. 

Beslut: Utvecklingen av Ineras tjänst Screeningstöd livmoderhals pausas tills jobbet med att 

flytta Cytburken till INCA är klar.   

Hur går vi vidare med det generiska kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening?  

Vid RCC:s dragning för Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket, HSD, diskuterades 

kallelsesystemet men man skickade frågan vidare till Sjukvårdsdelegationen. Helena har 

kommunicerat med Emma Spak för att få frågan att komma framåt där. 

Arvid tar upp frågan om hur vi går vidare nu. HSD är informerade om möjligheten till 

gemensamt system utan att ta ställning till det, och det finns en risk att vi inte heller får ett 
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tydligt beslut från Sjukvårdsdelegationen. Vi enas om att vi bör fortsätta att utveckla det 

generiska kallelsesystemet  och att vi redan nu ska gå ut till regionerna med en avsiktsförklaring 

om detta med information om när regionerna kommer att kunna ansluta till systemet. 

Informationsmaterialet bör göra en tydlig koppling till utrotningsprojektet som kommer att 

kräva snabba förändringar av screeningen men även till fördelen med gemensamma system när 

det kommer nya screeningprogram, med tjock- och ändtarmscancerscreeningen som exempel. 

Beslut: RCC fortsätter arbetet med att utveckla ett generiskt kallelsesystem för 

livmoderhalscancerscreening med Cytburken som bas, för successiv implementering i de 

regioner som önskar nyttja det. Arvid får i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring som anger 

fördelar med systemet samt förutsättningar och tidsplan för regioner att ansluta sig. 

Avsiktsförklaringen bör anpassas till hur Sjukvårdsdelegationen agerar i frågan. 

Fördelning av medlen för screening  

Helena visar ett förslag till fördelning av de medel som RCC har fått från överenskommelsen 

för kvinnors hälsa, ”för att främja fortsatt regional och nationell samverkan inom 

cancerscreening.” Kallelsesystemet för livmoderhalscancerscreening och utvecklingen av 

mammografiregistret har egna medel. 

Beslut: Vi beslutar om följande fördelning av medel för screening: 

1. RCC Mellansverige rekvirerar medel för vårdprogramarbete för 
screeningvårdprogrammen.  

2. Respektive stödjande RCC rekvirerar medel för finansiering av ordförande i 
screeninggrupperna (ej OPT) enligt tidigare beslut (20 % av heltid). 

3. RCC Stockholm Gotland rekvirerar medel för koloskopiutbildning. Lena Sharp 
återkommer med uppskattning av budget.  

4. Övriga RCC som är stödjande för screeninggrupper får återkomma med förslag till stöd 
till sina grupper. 

Screeningsamordnare 

Socialstyrelsen har fått ett utökat uppdrag att samordna screeningen i Sverige, påverkar det vårt 

behov av en screeningsamordnare? Vi diskuterar frågan och enas om att fortfarande vill ha en 

screeningsamordnare för de frågor som inte kommer att hanteras av Socialstyrelsen. 

Anställningen kan finnas på något RCC eller i en region med inlån till SKR. IT-kunskap, 

kunskap om sjukvårdssystemet och driv är viktiga egenskaper. 

Beslut: Lena Ivö får i uppdrag att göra en annons för tjänsten som screeningsamordnare att 

lägga på RCC i samverkans webbplats.  

16.  Regional rapport – prioriterade frågor i regionerna 

Vi går laget runt och rapporterar om läget i regionerna. Generellt har arbetet rullat på under 

pandemin, även utvecklingsarbeten. Alla har ett fungerande samarbete med kunskapsstyrningen. 

Patologin lyfts fortfarande fram som en flaskhals för SVF i många regioner. Det finns möjlighet 

att följa ledtider inom patologin i väntetidsdatabasen på SKR (Signe) men det är bara nio 
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regioner som använder systemet. Vi skulle behöva veta mer om hur det fungerar. Helena får i 

uppdrag att bjuda in någon som berättar mer om det.  

17. Vårdprogram och SVF 

I vårdprogramgruppen för malignt melanom har det uppstått frågor om vilka som är regionala 

representanter. Alla får i uppdrag att kontrollera att följande stämmer:  

• Norr: Ingrid Ljuslinder 

• Mellansverige: 

• Stockholm Gotland: Hanna Eriksson 

• Sydöst: Christina Berndes Sköldmark 

• Väst: Lars Ny eller Roger Olofsson Bagge 

• Syd: Ana Carneiro 

• Omvårdnad : Liselott Sahlberg 

• Patologi: Katarzyna Lundmark 

 

Hanna Eriksson kliver av som ordförande i vårdprogrammet för malignt melanom. Förslag på 

ny ordförande är Gustav Ullenhag. Vi går igenom och diskuterar hans jävsdeklaration. Gustav 

har många utbildningsuppdrag för läkemedelsföretag och har deltagit i flera expertgruppsmöten. 

Han är även huvudprövare och konsult för utprövning av ett agnostiskt läkemedel som ännu 

inte är aktuellt för klinisk verksamhet. Alla uppdrag är godkända av arbetsgivaren men han har 

gjort dem under tjänstledighet med ersättning till eget företag.  

Beslut: Vi godkänner Gustav Ullenhags jävsdeklaration och ställer som krav att ersättning ska 

gå till kliniken vid alla framtida uppdrag. De inplanerade uppdrag som inte är rena 

utbildningsuppdrag bör genomföras innan han kliver på som ordförande. Konsultuppdraget 

kan fortsätta tills läkemedlet eventuellt blir aktuellt för klinisk nytta. Helena kommunicerar med 

honom och återkommer när vi kan fatta beslut om att tillsätta honom som ordförande. 

18. Nollvision cancer – diskussion om gränsdragningar och prioriteringar 

Föredragande: Hans Hägglund, Ebba Hallersjö Hult och Viktoria Asplund  

Ebba berättar om Nollvisions nya ansökan till Vinnova. Ebba visar också exempel på projekt 

där Nollvision har samarbetat med RCC. Fokus i verksamheten ligger på lungcancer, särskilt 

tidig upptäckt och prevention.  

Vi är överens om att det är viktigt att RCC har full information om vad som är på gång och att 

RCC behöver veta om Nollvision är inblandade i ett projekt innan vi går in i det, för att det inte 

ska bli otydligt för omgivningen hur rollfördelningen ser ut. Nollvision bör ställa kontrollfrågan 

”Har ni varit i kontakt med RCC om det här?” innan de går in i ett projekt, för att kunna ta rätt 

kontakter inom RCC innan de går vidare. Vi ser också att det kan vara känsligt med samarbete i 

vissa frågor eftersom Nollvision delvis finansieras av läkemedelsföretag.   
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Vi framför att vi skulle behöva ett material som kort beskriver vad som är skillnaden mellan 

RCC i samverkan och Nollvision. Viktoria uttrycker att Nollvisions roll är att ta ekonomiska 

risker och facilitera dialoger om nya vägar eller arbetssätt. Ebba uttrycker att Nollvision jobbar 

med framtidsfrågor och inte med daglig verksamhet. 

Beslut: Alla dokument som bär både RCC i samverkans och Nollvision cancers loggor 

(inbjudningar, rapporter, presentationer m.m.) måste vara beslutade i RCC i samverkan.  

19. Övriga frågor 

Utbildning i cancerrehabilitering 

Vi tar upp frågan från 19 maj om gemensam finansiering av utbildning för cancerrehabilitering.  

Beslut: RCC Väst samordnar två utbildningar för cancerrehabilitering och rekvirerar 135 000 kr 

per RCC samt 200 000 kr från SKR (överenskommelsemedel) för finansiering. 

Medarbetare på RCC som också sitter i styrgruppen för ett kvalitetsregister  

Vi diskuterar att det finns risk för intressekonflikt när personer är anställda på RCC och även 

sitter i styrgruppen för ett kvalitetsregister, eftersom de är både uppdragsgivare och 

uppdragsmottagare.  

Beslut: En person som är anställd på RCC bör som princip inte sitta i en styrgrupp för ett 

kvalitetsregister.  

Kommunikation när RCC är medsökande i utlysningar (Vinnova m.fl.) 

Vi konstaterar att flera personer har skrivit under som medsökande i Vinnovautlysningen i 

egenskap av RCC eller RCC i samverkan, och att vi inte har samordnat detta tillräckligt. Det är 

viktigt att RCC har en samlad bild av vilka ansökningar vi gör, eftersom RCC uppfattas som en 

gemensam aktör även om det är enskilda RCC som skriver under.  

Beslut: När ett RCC planerar att vara medsökande till en ansökan om utlysta medel bör man 

anmäla detta till RCC i samverkan. Om RCC i samverkan ska stå bakom en ansökan ska vi ta 

gemensamt beslut om detta.  

Inbjudan att arrangera seminarium hos Läkaresällskapet 

Läkaresällskapet har frågat om vi vill arrangera ett seminarium om standardisering i sjukvården, 

som svar på det tidigare seminariet som var kritiskt mot vårdprogram m.m. Vi beslutar att tacka 

nej till inbjudan men följa hur frågan utvecklas. Vår bedömning är att vi inte vinner något på att 

gå i polemik. Hans får i uppdrag att följa frågan. 

Delbetänkande från tillgänglighetsdelegationen 

Delegationen för ökad tillgänglighet ska lämna ett delbetänkande och gör en lista med 

remissinstanser. Vi har fått frågan från Socialdepartementet om RCC i samverkan bör vara en 

remissinstans. Vi diskuterar om vi kan lämna ett gemensamt remissvar och enas om att vi bör 

göra det. Vi har erfarenheter av t.ex. samordningen av SVF-satsningen och kan ge andra inspel 

än de enskilda regionerna. Helena meddelar detta till departementet. 


