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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-06-15 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Björn Ohlsson 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos 

§ 2 Caroline Lundgren, Oskar Ragnarsson  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Thomas lyfter frågan om vi skulle kunna knyta samman ambitionen att stärka 

strålbehandlingsregistret med R-RCT-projektet genom en ansökan om de utlysta medlen för 

strålbehandlingsforskning från Cancerfonden. Arbetsgruppen för R-RCT som utsågs på förra 

mötet tar med sig frågan. 

Minnesanteckningarna från 9–10 juni fastställs på nästa möte. 

2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström, Caroline Lundgren och Oskar Ragnarsson 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer 

Caroline Lundgren, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om de större uppdateringarna i 

vårdprogrammet. Det nya vårdprogrammet rekommenderar portvaktskörteldiagnostik på alla 

patienter, vilket förutsätter centralisering av kirurgin. Gruppen bedömer att evidensläget är 

tillräckligt bra för att motivera detta men det har kommit flera remissvar som ifrågasätter 

evidensläget och kommenterar att centraliseringen får stora organisatoriska konsekvenser på de 

mindre sjukhusen. Caroline kommenterar att det ur patienternas perspektiv är positivt men att 

det går att diskutera det ur ett befolkningsperspektiv, vilket dock inte är vårdprogrammets 

uppgift. Ingreppen ska registreras i kvalitetsregistret så efterlevnaden kommer att kunna följas 

där. 

Vårdprogrammet rekommenderar också ökad molekylär testning i enlighet med Europeiska 

guidelines. Caroline anger att det finns immunterapi mot de mutationer som man 

rekommenderar testning för, som förväntas bli godkänd under året.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer fastställs. 
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Fastställande av det nationella vårdprogrammet för hypofystumörer (nytt) 

Oskar Ragnarsson, ordförande i vårdprogramgruppen, berättar om framtagandet av 

vårdprogrammet. Vårdprogrammet omfattar många diagnoser vilket inneburit en stor 

arbetsgrupp med 40–50 författare. De flesta rekommendationer har varit okontroversiella i 

gruppen. Oskar lyfter fram att det finns rekommendationer om immunhistokemiska analyser, 

som nu skiljer sig mycket över landet, att det finns kapitel om kognitiv dysfynktion och sexuell 

dysfunktion som vårdprogramgruppen vill ska uppmärksammas mer, samt rekommendationer 

om uppföljning av incidentalom i hypofysen som ofta följs onödigt tätt.  

Oskar lyfter att hypofystumörer är ovanliga och att evidensen därför är svag. Arvid 

kommenterar att kvalitetsindikatorer och målnivåer är väl valda men skulle kunna presenteras 

tydligare för att underlätta uppföljning.  

Helena föreslår att Oskar ska skriva en artikel i Läkartidningen för att uppmärksamma 

publiceringen.  

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för hypofystumörer fastställs. 

3. Checklista nMDK 

Föredragande: Björn Ohlsson 

Checklistan för nMDK är uppdaterad med förtydliganden om att patientens förutsättningar och 

önskemål ska ingå i genomgången samt ett tydliggörande av deltagarnas roller och 

ansvarsfördelning. Vi kommenterar att förtydligandet om patientens förutsättningar och 

önskemål är viktigt och stöds av flera undersökningar och utvärderingar samt att det är kopplat 

till kontaktsjuksköterskans roll vid MDK. Vi ser att skrivningarna om kontaktsjuksköterskan 

skulle kunna förtydligas ytterligare.  

Beslut: Vi fastställer checklistan för nMDK och gör medskicket att arbetsgruppen om möjligt 

bör förtydliga att kontaktsjuksköterskan bör närvara vid nMDK.  

4. Arbetsgrupp IPÖ 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

På förra mötet beslutade vi att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera förslagen till IPÖ-

strategi. Vi enas om att alla RCC bör vara representerade i gruppen.  

Beslut: Vi tillsätter en tillfällig arbetsgrupp för att ta fram förslag till förvaltning och 

finansiering av IPÖ utifrån de nio förslagen i IPÖ-strategin. I gruppen ingår Johan 

(ordförande), Anna, Björn, Ove och Marie Abrahamsson (Stockholm Gotland). Srinivas 

återkommer inom kort med namn. Arvid och Maria Sörby kan adjungeras vid behov. Johan 

kallar till två möten före sommaren. 
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5. Kommunikation 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan visar några bilder ur den kommande rapporten om cancerdiagnostik under 2020, som 

bygger på A+B-anmälan. Minskningen är 6,4 procent nationellt, vilket innebär totalt 7 357 

patienter färre än förväntat. Störst minskning finns i prostatacancer och i livmoderhalscancer in 

situ. Region Norr har den största minskningen, i övrigt finns inga stora skillnader mellan 

regionerna.  

Johan visar att även barncancer har minskat, ca 20 barn färre, men att den naturliga variationen 

mellan åren kan vara mer än 50 fall. Det är alltså inte säkert att pandemin har påverkat 

diagnostiken av barncancer.  

Vi diskuterar hur rapporten ska kommuniceras. Johan tar diskussionen vidare med Lena Ivö. 

6. Övriga frågor 

Hans rapporterar kort om status för samordnare av Min vårdplan efter årsskiftet och ber alla att 

fundera på om det finns personer i regionerna som kan vara intresserade av tjänsten. 


