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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2021-02-09 

Närvarande 

Beslutande:  

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp (ersatt av Ralf Segersvärd under 

§ 1–5) 

Srinivas Uppugunduri (§ 1–5, 10–11) 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

Övriga: 

Ove Andrén 

Gustav Ekbäck 

Ralf Segersvärd 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark (§ 8–11) 

Lena Ivö 

Ulrika Berg Roos  

§ 2 Gunnar Eckerdal 

§ 3 Bo Alm 

§ 4 Christina Landegren, Karin Mellgren, 

Edvin Andersson 

§ 5 Christina Landegren, Leif Näckholm, 

Jan Bagge, Jerker Pernrud,  

Sissi Hamnström Cole, Bertil Uppström, 

Didrik von Porat, Leif Andersson,  

Ulla Allard 

§ 8 Birger Pålsson, Bo Alm 

§ 9 Joakim Ramos

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Analysen av värdskap för NPO Cancer – lämna synpunkter på rapporten 

Hans påminner om rapporten om värdskapet, skicka synpunkter snarast möjligt. 

Europeiska cancerplanen 

Lena och Hans har diskuterat strategier för att kommunicera den nya europeiska cancerplanen i 

olika medier. Alla inspel om detta är välkomna. Våra mål i Vägen framåt stämmer väl överens 

med planen men den är så klart anpassad till att förutsättningarna i övriga Europa skiljer sig åt, 

t.ex. när det gäller nivån av rökning och tillgång till screening.  

Minnesanteckningar 

Beslut: Minnesanteckningarna från den 2 februari fastställs. 
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2. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström och Gunnar Eckerdal 

Fastställande av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 

Gunnar Eckerdal berättar om uppdateringen av vårdprogrammet. Han lyfter fram att det har 

tillkommit mer evidens för prehabilitering, inklusive psykosocialt stöd, att avsnitten kring 

smärtbehandling är utökade, att det finns ett nytt kapitel om kvalitetssäkring samt att 

rekommendationerna kring lymfödem har kunnat skärpas tack vare att det nu finns 

universitetsutbildning för lymfterapeuter. Vårdprogrammet innehåller också goda exempel på 

samverkan mellan regioner och civilsamhället i syfte att stimulera till sådant samarbete. Gunnar 

framför att prehabilitering bör få större fokus även i de diagnosspecifika vårdprogrammen och i 

SVF.  

Gunnar ersattes i slutet av 2020 av två nya ordförande men har fortsatt att hålla i arbetet med 

uppdatering av vårdprogrammet. Vi tackar honom för hans långvariga arbete med 

vårdprogrammet. 

Beslut: Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering fastställs. 

Fastställande av styrdokumentet för nationella vårdprogram 

Styrdokumentet är uppdaterat med utökade texter om Min vårdplan, kvalitetsregister och 

patientmedverkan samt information om ersättning till ordförande. 

Beslut: Styrdokumentet för nationella vårdprogram fastställs. 

3. Kommunikation 

Föredragande: Lena Ivö och Bo Alm 

Faktablad om läget i cancervården under covid-19-pandemin 

Lena har tagit fram ett förslag till faktablad/lägesrapport om cancervården. Alla får i uppdrag att 

läsa det inför beslut på tisdag.  

Planerad kommunikation om regional tjock- och ändtarmscancerscreening 

SVT kommer att göra ett reportage om tjock- och ändtarmscancerscreening som preliminärt 

kommer att sändas den 10 februari. Parallellt med detta kommer vi att gå ut med en nyhet och 

pressmeddelande om vilka regioner som kommer att starta under året (Dalarna, Skåne, Örebro, 

Östergötland och Norrbotten). De aktuella regionerna kommer också att kommunicera i 

samband med detta.  

Vetenskapsradion är intresserade av att göra ett uppföljande reportage om värdet av screening 

på basis av den artikel som Johan har påbörjat samt rapporten om geomapping. Bo har kontakt 

med dem om det. 
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Artikel i dagens GP 

Thomas uppmärksammar att det i dagens GP finns en debattartikel om beslutsstödssystem för 

tidig upptäckt av cancer. Vi diskuterar om vi bör svara. Lena anger att artikeln inte riktar sig 

mot oss men att vi kan hänvisa till den i vår egen kommunikation om tidig upptäckt.  

4. Barncancer – statusrapport från den nationella arbetsgruppen 

Föredragande: Helena Brändström, Christina Landegren, Karin Mellgren och Edvin Andersson 

Planerade insatser 2021 

Karin berättar om pågående och planerade aktiviteter utifrån gruppens handlingsplan. 

Handlingsplanen är nationell men gruppen arbetar med en mall för att göra regionala planer 

utifrån den nationella. Karin anger att flera aktiviteter är genomförda och att resultaten behöver 

kommuniceras. Gruppen ber om hjälp med detta och Lena Ivö tar på sig att fortsätta dialogen 

om det.  

Christina kommenterar att arbetsgruppen har många beröringspunkter med andra arbetsgrupper 

inom RCC och att den löpande förbättrar kommunikationen med dem och även mellan den 

regionala och nationella nivån. Barncancerområdet är en ny del av RCC:s verksamhet och 

formerna har inte helt satt sig ännu. Vi konstaterar att det är viktigt att RCC i samverkan 

kommer ihåg barncancerperspektivet när vi ger uppdrag till andra arbetsgrupper.   

Karin anger att gruppen kommer att behöva mer processtöd i sitt kommande arbete, bland 

annat med att anpassa europeiska basstandarder till svenska förhållanden samt att inventera 

kompetens. Även de olika nätverken som finns kopplade till gruppen har behov av processtöd. 

Vi konstaterar att det finns god finansiering av barncancerområdet just nu och att vi gärna ser 

att gruppen tar in extern hjälp för att kunna hålla högt tempo i arbetet.  

En pågående insats är att lägga över kvalitetsregister för barncancer på INCA-plattformen. 

Thomas tar på sig att undersöka om det går att öka takten i det arbetet med hjälp av extra 

medel. Även utvecklingen av patientöversikter (IPÖ) för barncancer kommer att kräva mycket 

resurser.  

I samband med detta diskuterar vi att det finns en kö för arbetet med INCA och att det kan 

vara dags att utöka de fasta resurserna för utveckling.  

Budget för 2021 

Vi diskuterar fördelningen av medel för barncancer och långtidsuppföljning efter barncancer 

och beslutar att inte skilja på dem, för att tydliggöra att arbetena hör ihop och har samma 

finansiering. Samtliga inblandade arbetsgrupper och nätverk måste bli uppmärksammade på 

detta.  

Beslut: Varje RCC sätter av 2,5 mnkr till barncancerområdet. Medlen förvaltas av RCC Väst. 

Barncancer och långtidsuppföljning efter barncancer ska inte delas mellan olika aktiviteter. 
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5. Möte med nationella arbetsgruppen för patientsamverkan (NAP)  

Föredragande: Christina Landegren samt representanter från PNR: Leif Näckholm, Jan Bagge,  

Jerker Pernrud, Sissi Hamnström Cole, Bertil Uppström, Didrik von Porat, Leif Andersson, Ulla Allard 

Respektive PNR-representant redovisar hur de skulle önska att RCC prioriterar mellan de olika 

uppdragen i årets överenskommelse. Vi konstaterar att det finns en stor samsyn kring vilka 

frågor som bör prioriteras, både mellan de olika patient- och närståenderåden (PNR) och mellan 

PNR och RCC i samverkan.  

Vi konstaterar att RCC driver många frågor samtidigt och att det vore en styrka om RCC i 

samverkan och PNR kunde hitta några få fokusfrågor som vi kunde driva tillsammans. Hans 

nämner till exempel frågan att alla patienter ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt. 

NAP har i uppdrag att ta fram ”regionala guldkorn” och Christina lyfter fram att det vore bra 

med en nationell kommunikation kring dessa och att gruppen behöver stöd i det. Lena Ivö och 

Christina tar frågan vidare tillsammans.  

Uppdragsbeskrivningen NAP 

Christina visar den nuvarande uppdragsbeskrivningen för NAP. Hon lyfter fram att uppdraget 

är stort och det har blivit mycket fokus på formalia, policyer och liknande. Gruppen skulle vilja 

ha en lite snävare uppdragsbeskrivning. Christina återkommer med ett förslag till uppdatering.  

Patientsamverkan i vårdprogramarbetet 

På ett tidigare möte beslutade RCC i samverkan att ha som policy att inte arvodera PNR för att 

lämna remissvar på vårdprogram, vilket varit standard i RCC Väst men inte i övriga landet. 

NAP för fram att beslutet har uppfattats som att RCC inte är intresserade av vad PNR tycker. 

Vi förklarar att grunden för beslutet är att vi vill hushålla med PNR:s resurser så att man kan 

utnyttja dem bättre, med fokus på att delta i utvecklingen av vårdprogrammen i stället för att 

granska dem i efterhand. Hur PNR ska delta i arbetet med vårdprogram har diskuterats på 

tidigare möten med NAP och vi vill gärna komma vidare med frågan. Ett förslag är att 

respektive RCC:s PNR deltar i arbetet med de vårdprogram som deras RCC är stödjande för. 

Ett annat förslag är att PNR ska delta mer aktivt i kommunikationen av centrala förändringar 

när ett vårdprogram är reviderat.  

Vi konstaterar att PNR har påverkat vårdprogramarbetet mycket genom åren och att de tidigare 

remissvaren fortsätter att påverka arbetet genom att vi har ändrat i mallar och rutiner. 

Beslut: Helena, Ulrika och Christina tar vidare frågan om hur patientmedverkan ska fungera i 

vårdprogramarbetet och återkommer med ett förslag.  

6. Budget 2021 

Föredragande: Helena Brändström 

Helena visar en översikt över de medel från överenskommelsen som fördelas genom SKR till 

respektive RCC. SKR har inte kunnat rekvirera medel än eftersom det pågår en momsutredning. 
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När SKR har fått medel kan respektive RCC rekvirera från SKR, troligen i mars.  

Tove Kongsvold kommer att meddela när det är klart att skicka fakturor.  

Covid-19-pandemin har inneburit lägre kostnader i vissa delar, främst för vårdprogrammen 

eftersom grupperna inte träffas på internat. Även framöver kan vi kanske ha färre internat, även 

om det finns stort värde i att grupperna träffas. 

Beslut:  

 Medel för utveckling av webben tas från kontot i RCC Väst (där finns 2,4 mnkr). 

 Respektive RCC ansvarar för sitt stödjande område och gör en kostnadsuppskattning 
för detta. Den nationella budgeten används i första hand, och efter det en solidarisk 
tilläggsfinansiering från respektive RCC. 

 Vi diskuterar screeningmedlen vid ett senare tillfälle. 

7. Uppdragsbeskrivningar och nya grupper 

Föredragande: Hans Hägglund 

Nationella arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel 

Beslut: Vi tillsätter den nationella arbetsgruppen för handhavande av cancerläkemedel med 

följande medlemmar: Marie Sodell (RCC Stockholm Gotland), Ida Ekh (RCC Sydöst),  

Anki Delin Eriksson (RCC Väst), Ulrika Landin (RCC Syd, från april 2021), Carin Lundgren 

(RCC Mellansverige). Representant från RCC Norr kommer senare. Arbetsgruppen får själva 

komma med förslag till ordförande. 

Tidig upptäckt 

Beslut: Vi tillsätter den nationella arbetsgruppen för tidig upptäckt med Marcela Ewing  

(RCC Väst) som ordförande och följande medlemmar: Magdalena Taylor (RCC Syd),  

Elya Abedi (RCC Stockholm Gotland), Gudrun Greim (RCC Väst), Senada Hajdarevic (RCC 

Norr), Catharina Östman (RCC Mellansverige). Representant från RCC Sydöst kommer senare. 

Nationella arbetsgruppen för prevention, byte av ordförande 

Beslut: Ellen Brynskog utses till ny ordförande i den nationella arbetsgruppen för prevention. 

Tidigare ordförande Miriam Elfström är kvar i arbetsgruppen. 

Redovisningar från nationella arbetsgrupper 

Hans påminner om rutinen för uppdragsbeskrivning och årsrapport från nationella 

arbetsgrupper.  

Bordläggs: Uppdragsbeskrivning covid-19 och cancer  

Uppdragsbeskrivning samt arbetsgrupp för analysen av covid-19 och cancer samt inventering av 

kliniska studier. 
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8. Tjock- och ändtarmscancerscreening 

Föredragande: Björn Ohlsson och Birger Pålsson  

Status för screeningen 

Birger Pålsson, ordförande i nationella arbetsgruppen för tjock- och ändtarmscancerscreening, 

ger en statusrapport om gruppens arbete. Birger och Lena Sharp redogör tillsammans för status 

i beslut och upphandling i Region Stockholm. 

Birger tar upp frågan om vem som ska besluta om turordningen mellan regionerna när flera 

regioner vill ansluta till GAS. Vi konstaterar att RCC i samverkan bör fatta beslutet efter 

rekommendation från arbetsgruppen. Birger informerar om att anslutningen till IT-systemet för 

screeningen (GAS) bara kan ske med en eller två regioner i taget. Processen tar 6–8 veckor per 

region.  

Birger anger att det vore önskvärt med ett generellt avtalsförslag som regionerna kan ta del av i 

förväg. Vi konstaterar att Dalarnas avtal kan användas som utgångspunkt för detta. Ytterligare 

ett underlag är den juridiska utredning som SKR och Region Stockholm gjorde inför avtalet 

mellan Stockholm och Dalarna. RCC Stockholm Gotland är förhandlingspart för Region 

Stockholm i avtalsskrivningen och kan ta fram underlagen. 

Arbetet med det nationella vårdprogrammet pågår med ambitionen att gå ut på remissrunda i 

november 2021. 

Koloskopiutbildning  

Vi diskuterar status för koloskopiutbildning i Sverige i dag och möjliga vägar framåt. Birger 

redovisar data som stöder att koloskopisternas kompetens har mycket stor betydelse för hur 

många förändringar som hittas och därmed effektiviteten av screeningprogrammet. Trots detta 

saknas certifiering av koloskopister och riktlinjer för utbildningar. Socialstyrelsen har tillfrågats 

om att ta på sig detta men avböjt. Vi diskuterar hur koloskopiutbildning kan samordnas och 

kvalitetssäkras. 

Birger anger att arbetsgruppen har gjort ett utkast till kriterier för certifiering på basis av de 

brittiska kriterierna. Underlag finns också i SCREESCO-studien och i SveReKKS (Svenskt 

register för koloskopier och kolorektalcancerscreening). 

Birgers förslag är att RCC skulle skapa ett koloskopikansli som hanterar utbildning och 

certifiering av koloskopister (utifrån data från SveReKKS). Utbildningen skulle kunna ges i 

samverkan med Svensk gastroenterologisk förening. Vi håller med om att 

professionsföreningen bör bedriva utbildningen och att den har både mandat och kunskap att 

göra detta men att RCC har bättre möjligheter att skapa en långsiktig administrativ lösning. Vi 

ser också att det är viktigt att själva utbildningen är ackrediterad av professionsföreningen och 

att det viktigaste är att få igång själva utbildningen medan certifieringen kan vara en 

framtidsfråga. 

Det finns ett beslut eller en viljeinriktning sedan tidigare om att RCC Stockholm Gotland ska 

vara stödjande för koloskopiutbildning och det borde alltså inte behövas något nytt beslut för 
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att komma vidare. Ulrika får i uppdrag att ta fram beslutet så att Birger och RCC Stockholm 

Gotland tillsammans kan komma vidare med hjälp av det.    

9. Screening mammografi 

Föredragande: Joakim Ramos och Hans Hägglund  

Statusrapport kvalitetsregistret 

Anslagen för år 2020 för att förmå regioner att ansluta till kvalitetsregistret för mammografi har 

inte använts eftersom covid-19-pandemin förhindrade planerade aktiviteter och minskade 

regionernas möjligheter att lägga tid på att ansluta. 

Under 2021 vill nationella arbetsgruppen för mammografi (NAM) använda medlen till att betala 

startkostnader och om möjligt även första årets licenskostnader för de regioner som vill ansluta. 

Joakim anger att anslutningsavgiften inte kommer att vara fast utan kan förhandlas med Sectra. 

Om alla regioner vill ansluta i år kan vi komplettera de medel som är avsatta för detta med 

medel för screening generellt. 

Vi diskuterar om vi kan erbjuda oss att betala hela anslutningsavgiften för de regioner som vill 

ansluta. Då behöver regionen själva bekosta en projektledare för anslutningen som har mandat 

att ansluta, testa och validera. Joakim anger att det finns en tydlig beskrivning av hur man 

ansluter och vad som krävs av regionerna. Joakim skickar den till Helena för distribution till 

cheferna.  

Joakim anger att själva registret också behöver stöd eftersom det inte får generellt stöd i år. Man 

har i stället äskat pengar från utvecklingspotten i Nationella Kvalitetsregister, SKR. 

Beslut: Lena Ivö får i uppdrag att ta fram en skrivelse att skicka till regionerna med ett 

erbjudande om stöd i att ansluta till mammografiregistret. Som underlag kan användas det brev 

som gick ut förra året, skrivelsen från Joakim och formuleringar från överenskommelsen. 

Respektive RCC-chef sprider erbjudandet i sina regioner.  

Nya arbetssätt och AI 

Joakim ger förslag på områden som NAM vill ha finansiering för: 

 Skapa ett nationellt utbildningscentrum för bröstdiagnostik. Det finns inte något 
centrum som står redo just nu utan ett första steg vore att utreda hur ett sådant centrum 
skulle kunna fungera.  

 Etablera en nationell valideringscentral för AI-nätverk som kan ange vilka system som 

får användas. Ett utbildningscentrum skulle kunna ha även denna funktion. Vi 

diskuterar om man skulle kunna söka medel för detta från Vinnova eller Swelife.  

Joakim anger att flera firmor har kommit långt med sina tekniska lösningar men att det finns 

flera frågor som behöver besvaras innan de kan användas i klinisk verksamhet: Får AI ersätta 

bröstradiologer och vad händer i så fall om det blir fel? Vem får fatta det beslutet? Hur ska AI 

användas, som ensam granskare eller som ett beslutsstöd? Svensk förening för bröstradiologi 

kommer att ordna ett webbinarium om detta inom kort. Alla chefer är inbjudna. 
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Vi tar med oss Joakims förslag till den större diskussionen om hur vi ska använda de medel som 

är riktade mot nya arbetssätt inom screeningen. 

10. Övriga frågor 

Närmare koppling mellan kvalitetsregister och vårdprogram – förslag på uppdrag  

Föredragande: Helena Brändström och Arvid Widenlou Nordmark 

Arbetsgruppen har haft dialog med Lumell som har gjort en skiss på hur de kan ta sig an 

uppdraget. Förslaget är att Lumell ska analysera ett fåtal diagnoser men att analysen kommer att 

kunna användas för att driva frågan även i övriga register. Lumell kommer att återkomma med 

en tidplan och tidsuppskattning. Arvid ansvarar för kontakt med Lumell.  

Frågor om prioriteringar från NPO Rörelseorganens sjukdomar – förslag till hantering 

Föredragande: Helena Brändström  

Vi har fått en skrivelse från NPO Rörelseorganens sjukdomar med enkätfrågor kring hur vi 

hanterar prioriteringsfrågor och hur vi ställer oss till att begära prioriteringsstöd med anledning 

av uppskjuten vård på grund av covid-19. Vi konstaterar att vi inte berörs särskilt mycket av 

detta eftersom cancer är en akut sjukdom. 

Beslut: Helena får i uppdrag att svara på förfrågan från NPO Rörelseorganens sjukdomar. 

Förslag till interaktivt möte om precisionsmedicin  

Föredragande: Hans Hägglund och Srinivas Uppugunduri 

Hans och Srinivas har gjort ett förslag till agenda för ett rundabordssamtal kring 

precisionsmedicin enligt uppdrag från den 13 januari. Hans och Srinivas skickar ut 

inbjudningarna.  

Jurist till RCC-organisationen 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan lyfter att det blir allt vanligare att man behöver rådfråga en jurist i olika frågor och 

diskuterar om vi skulle kunna ha en RCC-jurist, anställd eller som konsult. Arvid påminner om 

att juridik är ett infrastrukturområde för register, utpekat i förordningen för statsbidrag. Maria 

föreslår att man eventuellt skulle kunna koppla det till CPUA-uppdraget och att vi skulle kunna 

invänta hur CPUA stärker sin juridiksamverkan. Vi fattar inget beslut om detta just nu.  

Ersättning för patientföreträdare på RCC-dagarna 

På årets RCC-dagar har vi möjlighet att bjuda in fler patientföreträdare än vanligt eftersom det 

är ett digitalt evenemang. Vi konstaterar att det är värdefullt att några personer har ett utpekat 

uppdrag att representera och föra hem budskap från RCC-dagarna. Dessa personer får arvode 

för sitt deltagande. Utöver dessa kan vi i år bjuda in obegränsat antal som deltar utan kostnad 

men utan arvode. 
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Beslut: Vi arvoderar två patientrepresentanter per RCC för deltagande i RCC-dagarna, på 

samma sätt som tidigare år. De arvoderade representanterna har i uppdrag att föra hem budskap 

från RCC-dagarna. Om fler vill deltaga får de gärna göra det men utan arvode. 

11. Byte av medlemmar i nationella arbetsgrupper 

Srinivas meddelar nya medlemmar i Nationell arbetsgrupp för patientrapporterade mått 

(NAPM): Marie Blom (RCC Väst), Linn Rosell (RCC Syd), Camilla Ärlestål (RCC 

Mellansverige) och Bo Erixon (Patientrepresentant, RCC Mellansverige). 

  


