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1. Godkännande av föregående mötesprotokoll              Gustav/Johan  9:00-9:15 

(bilaga 1), dagens agenda + övriga frågor 

 
Godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 

2. Arbetssätt i RCC styrgrupp, nystart efter pandemin    Gustav/Johan  9:00-9:45 

Vad innebär RCC uppdraget? Vilket är mandatet? 
Gruppdiskussion 10 min. Förberedande diskussion 
inför internatet i september. (Bilaga 2) 
 

 Johan presenterar förslag till olika diskussionspunkter inför kommande internat, se bilaga 2. 
Gruppdiskussioner i Teamsrum kring vad som är viktigt för att styrgruppen ska kunna bidra till 
att cancervården förbättras såväl sjukvårdsregionalt som i de sju regionerna.  
 

Sammanfattning av gruppdiskussionerna: Översyn av uppdragsbeskrivning är en 
punkt att ta med till internat. Förslag på hur styrgruppsmötena ska kunna gå från att vara 
i huvudsak informationsmöten till att bli mer aktiva möten med inspel från styrgruppens 
medlemmar är att utveckla frågeställningar till styrgruppsmöten inför varje möte genom 
att gå ut med ett mail 4 veckor innan för att påminna om att inkomma med frågor. Då 
agenda sätts ca 3 veckor innan mötet finns möjlighet att lyfta in frågeställningar där. 
Önskvärt att få en överblick över styrgruppens mandat och hur man ska se på gruppens 
syfte. Man bör undvika hybridmöten då det är positivt om alla deltar på samma sätt, 
fysiskt eller digitalt. Diskussion fördes om vi ska ha en extern moderator. Ingen hade 
något namnförslag men styrgruppen får två veckor på sig att fundera om moderator 
behövs och I så fall även ge namnförslag. 

 

3. Info RCC i samverkan, nyheter (bilaga 3)  Johan 9:45-10:20 
 

 Ulrika Berg Roos på Cancerteamet på SKR slutar och går till Region Stockholm. Inleds 
en rekrytering för denna tjänst. 

 Mats Lambe planerar att gå i pension i slutet av 2022.  Inleds en rekrytering för en ny 
enhetschef inom registerverksamheten. 

 Rekrytering av IT-utvecklare till RCC Mellansverige pågår. Annonstiden har förlängts, 
svårt att hitta rätt kompetens för uppdraget. 

 SKR arbetar med en långsiktig utvecklingsplan för Nationell kunskapsstyrning, beslut ska 
tas i juni av regiondirektörerna och Sjukvårdsdelegationen. Ett förslag som berör RCC i 
samverkan är ökat samutnyttjande av NKS och RCC:s stödresurser. 

 Rekommendationerna som ingår i översynen av nationella kunskapsstöd kan ses i bilaga 
3 sid 11. RCC står för innehållet i primärvårdens kunskapsstöd kring cancer. På sikt 
kommer kortversionerna av SVF tas på bort från RCC:s webbplats.  Vid utformning av 
rekommendationer av annat NPO men som berör cancerområdet bör RCC involveras. 
Av vikt att rekommendationer/nationella vårdprogram uppdateras skyndsamt. 

 På nationella nivån är det främst Onkologichefsgruppen RCC Sam samarbetar med. 
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Nästa möte för gruppen är den 20 maj 2022. Frågeställningar som ska lyftas i detta möte 
är utveckling av kvalitetsregister samt uppdaterade fakta över godkända läkemedel. 
Onkologichefsgruppen vill även få besked från RCC om hur man synkroniserar 
IPÖ/Min vårdplan/Hälsoskattning.  

 Nya nationella screeningsamordnare, Anna Sandelin och Elin Ljungqvist, båda från RCC 
Väst, är nu tillsatta på 50+50%. Första kalenderhalvåret kräver OPT-projektet en extra 
arbetsinsats. Se bilaga 3 sid 13 för överblick av samordnarnas arbete och information om 
vad som är på gång inom screeningarbetet.  

o EU har annonserat ett projekt, PRAISE, för att övervaka och stärka 
implementeringen för individuell hantering av prostatacancerscreening. Regioner 
kan anmäla sig till satsningen innan 24 maj. 

 

4. Info och beslut RCC Mellansverige Johan/Jessica 10:40-11:20 
Dialogmöten Ht22-Vt23 – Nya cancerplanen?  
Utökning av ersatt tid för processledare? 
 
Informationspunkt 
Ansträngd IT-resurs på Uppsala-siten (Mellansverige) som är ett av tre nationella utvecklarteam. 
Utvecklarna har svårt att hinna med alla uppdrag, Uppsala-teamet extra hårt belastat. Försök på 
nationell nivå att flytta vissa uppdrag från Uppsala till RCC Norr eller RCC väst. Diskussion i 
RCC i samverkan om eventuell förstärkning med anställning av ytterligare utvecklare och/eller 
RPÄ (Registerproduktägare). 
 
Två RCC Mellansverige frågor att diskutera och ta beslut kring: 
 

 Utökning av betald RCC tid för vissa VPG.  
Bakgrund: I fjol använde vi, efter beslut i styrgruppen, det utökade stadsbidraget för att 
avlöna klinikerna för processledartiden. Detta har fungerat bra, processledarna uppger 
blanda annat att det underlättat att få loss tiden och använda 20% arbetstid till 
processledartid. Processledarna för hud och gyn önskar mer tid än 20% med motivering 
att det finns fler underdiagnoser i dessa grupper vilket kräver mer tid. Hud lyfter även 
engagemanget inom teledermatoskopi. 
 

Beslut: Regionerna har inte möjlighet att avsätta ytterligare läkartid för detta uppdrag, 
därför  godkänns inte förslaget av styrgruppen och processledartiden utökas inte för 
någon av grupperna.  

 
 Dialogmöte 

Bakgrund: Dialogmöten har hållits i fem av sju regioner hittills (ej Västmanland och 
Värmland) där man bland annat diskuterat samverkan mellan RCC och regionerna. 
Diskussionerna på dessa dialogmöten har sett olika ut.  
 
 

o Kommentarer kring dialogmöte VT 2023 och tema på kommande omgång 
Sammanfattning av kommentarer:  
Alla regioner önskar dialogmöten med en mer fast agenda. Johan och Jessica gör en lista 
över vad som är önskvärt att lyfta. Regionerna får inkomma med frågor man vill lyfta 
inför dessa möten. Unisont att man önskar fysiska mötet framgent. 
Till kommande internat bör man lyfta hur cancerrådet arbetar i de olika regionerna. 
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5. Kompetensförsörjning tillsammans med RUR             Jessica 11:20-11:30 
(Bilaga 4) 

 
Avstämning med RUR:s ordförande kring kompetensförsörjning har hållits där man givit 
muntlig feedback på underlaget. För Cancerplanens aktiviteter och RUR:s ansvar och arbete se 
bilaga 4 sid 3.  
I bilagan framkommer även de yrkeskategorier där behoven av nyrekrytering är mest uttalad 
framgår av bilagan. Resultaten bygger på en enkät som RUR skickat ut och belyser hälso- och 
sjukvården i stort. RUR kommer att genomföra workshops. Via enkät har man fått fram de mest 
kritiska kompetenserna, se bilaga 4 sid 5-6. Sammanställningen som presenteras från RUR är 
baserat på generell hälso- och sjukvård, inte bara cancersjukvården. Nu kommer RUR 
genomföra workshops för att diskutera sammanställningen innan slutgiltig rapport författas. 
 
RCC kommer skriva ett remissvar till RUR där man lyfter avsaknaden av kompetenser inom 
strålbehandling och labbanalys, sådant som är nödvändigt för specifik cancervård, när rapport 
kommer från RUR. 
Det genomförs en nationell kompetensöversyn inom ramen för barncancersatsningen och RCC 
ser även över möjligheten till alternativa aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet i väntan 
på underlag från RUR. 
 
 
Ett omtag av arbetet kring uppsatsskrivande för läkarstudenter pågår. Föregående försök riktade 
sig till studenterna i första hand. Denna gång vänder man sig till de presumtiva handledarna och 
påminner om att denna resurs finns. Sandra Irenaeus, disputerad onkolog kommer stötta vid 
dessa 30hp-uppsatser. 

 

 
6. IPÖ: Rapport från arbetsgrupp: arbetsplan    Johan 11:30-12:00 

Patientvyn tillgänglig via 1177 (bilaga 5) 
 
Individuell patientöversikt, IPÖ, är nu i gång och patienter på kliniker som är kopplade till IPÖ 
kan få en visuell bild över sin behandling i 1177.  
 

 Johan visar statistik över implementering. Se bilaga 5 sid 4-5. 
 Informationsmöten för sjukvårdsregionen kommer hållas 31 maj och 8 juni 2022.  
 Möte med Inera och representanter från regionen avseende införandet av IPÖ. Där ska 

bland annat frågan om patientsäkerhet belysas mer ingående. 
 
 
 

7. Information från PNR  Bo Erixon 13:00-13:15 
 

PNR Mellansverige har under våren 2022 rekryterat nya patientrepresentanter. Det första mötet med 
de nya medlemmarna hålls på Livsgnistans lokal i Örebro den 9 juni. 
Man vill lägga mer arbete i PNR för att sprida information men också hitta gemensamt stärkande 
frågor. Men också på att stärka patientfokuset i cancerråden där ett mål är att få in två 
patientrepresentanter per cancerråd. Ersättning till alla PNR-representanter som deltar i de lokala 
cancerråden/LPO ses som en viktig fråga.  
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Bo påminner om att fokus bör ligga på prevention och palliativ vård. Fortsatt i fokus är vikten av att 
jobba med prevention och palliativ vård. Önskemål från ÖNH att se över rekonstruktion efter att 
man fått sin cancerdiagnos och behandling. Önskemål att man inom regionerna inför IPÖ och Min 
vårdplan samt jobbar vidare med patientrapporterade mått. 

 
 

8. OPT: uppdatering styrgrupp (bilaga 6 och 7)              Johan/Heide 13:15-13:45 
 

Bakgrund: OPT syftar till att ska skapa jämlikhet och utveckling med en effektivare 
resursanvändning genom organiseerad prostatacancertestning.  
 
Johan visar organisationsschema, se bilaga 6 sid X.   
 
Heide Larsson, ny huvudprojektledare för OPT vid RCC Mellansverige, visar tidsplan för våren 2022, 
se bilaga 7 sid 2. Just nu pågår ett arbete kring hur man ska ta beslut för etableringsfasen i projektet. 
Fokus i inledningen är att en OPT-styrgrupp ska utses och hinna ha ett uppstartsmöte i juni. 
Löpande information skickas ut för att synliggöra det fortsatta arbetet. Schematisk bild för 
etableringsplan bilaga 7 sid 3. 
 
Parallellt med det arbetet att etablera styrgruppen pågår uppbyggnaden av lokala projektgrupper i 
respektive län. Arbete med att ta fram styrdokument, projektplaner m.m. pågår också.  
Värmland har redan en pågående OPT-studie som kommer att drivas som ett separat projekt men 
man har önskemål om att ansluta till den sjukvårdsregionala OPT-satsningen längre fram då man 
redan kallar patienter, kommer i första skedet att drivas som ett separat projekt. 
 
 

9. Livmoderhalscancer - utrotningsprojektet Catharina 13:45-14:00 
Vad händer? (bilaga 8) 
 
 Ulrika Nilsson Lidström är tillsatt som utrotningsprojektets sjukvårdsregionala projektledare på 
halvtid.  
 
Utbildningar till vaccinatör har hållits men ytterligare tillfällen kommer att vara nödvändiga. 
RHKS (Regionalt HälsoKontrollSystem) är ett kallelsesystem som man uppmanas använda då 
det underlättar för screeningverksamheten. Beslut ska fattas i RCC Samverkan avseende 
finansiering av vaccinkostnader, troligtvis kommer allt vaccin köpas in inom ramen för projektet 
och sedan distribueras till regionerna. 
 
För Mellansverige har Ulrika hållit uppstartsmöten i 6 av 7 regioner. Lista över regionala 
projektledare och projektgrupper se bilaga 8 sid 4. Information om vaccinationsorganisation se 
bilaga 8 sid 5. 
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10. Samverkan med Nationell kunskaps-        Lena Burström/Malin Hedlundh 14:00-14:20 
styrning. Exemplet palliativ vård                                   
 
NKS har via NPO äldres hälsa skapat ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp (PSVF) 
för palliativ vård. 
 
Genom att identifiera gemensamma områden och överlappande uppdrag mellan RCC 
Mellansverige och RPO Äldres hälsa hoppas man kunna samverka och använda resurserna på 
bästa sätt inom den palliativa vården. Just nu pågår arbete med implementering av de två 
vårdprogram RCC har, palliativ vård för vuxna och palliativ vård för barn. Där sker diskussioner 
om implementering av vårdförlopp och vårdprogram, gemensamma aktiviteter och om det ska 
finnas en gemensam sjukvårdsregionalgrupp. 
 
Representanterna i den nationella RCC-gruppen inom palliativ vård sitter även med i NPO ÄH.  
 
Mellansverige skiljer sig från andra sjukvårdsregioner som den enda regionen utan ett 
kunskapscenter för palliativ vård. Det ligger med som ett förslag i det nya vårdförloppet att ett 
kunskapscenter ska finnas i varje sjukvårdsregion. Styrgruppen anser att det är ett utmärkt 
initiativ 

 
 

11. Cancerprevention inom RCC: NAG+RAG Catharina 14:30-15:00 
(Bilaga 9) 

 
Bakgrund: RCC:s arbete med levnadsvanor inom hälso-och sjukvården utgår från 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 
och den Europeiska kodexen mot cancer (bilaga 9). I RCC Mellansveriges cancerplan 2022-2024 
beskrivs aktiviteter med syfte att stärka preventionsarbetet i sjukvårdsregionen. 
 
RCC jobbar framför allt med de sju första punkterna i den Europeiska kodexen mot cancer. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) visar att Sverige har en hög incidens av hudcancerfall. Därför 
görs en extra satsning på sunda solvanor (punkt sju i kodexen) genom att stödja spridning av 
informationsmaterial till regionernas BVC. 
 
RAG Cancerpreventions uppdrag och planering för 2022 ses i bilaga 9 sid 7 och 10. RCC 
Styrgrupp har godkänt att RAG Cancerprevention arbetar utifrån NCPP. Handlingsplanen är 
godkänd av Johan Ahlgren och RCC Mellansveriges ledningsgrupp. Syftet med handlingsplanen är 
att ge struktur åt och underlätta regionalt genomförande av NCCP. 

 
 

12. Rökning i samband med cancerbehandling            Antonis Valachis 15:00-15:45 

(Bilaga 10) 
 
Antonis Valachis, docent från onkologkliniken i Örebro presenterar resultatet av en metaanalys: 
Tobaksrökning och cancerbehandling (cancercentrum.se) 
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13. Övriga frågor                                                        Gustav/Johan 15:45-15:55 
 

 Använder man sig av röststyrd diktering i regionerna? 
o Nej, ingen region gör detta idag men det är på gång på några ställen. 

 Hur får man fler att engagera sig i remissomgångarna (nya och reviderade vårdprogram samt 
alla kunskapsstyrningsdokument)? Och hur ser det ut i regionerna?  
o Många NVP-remisser betyder mycket mer arbete. Den snabba utvecklingen av  

 
cancervården samt allt fler NVP bidrar till ökningen. RCC har sett detta och ersatt två 
remissrundor med en enda remissrunda. RCC har också infört att enklare förändringar av 
tidigare godkända läkemedelsrekommendationer inte behöver skickas på nationell 
remissrunda. Från kunskapsstyrningen vill man att RCC ska ansluta till deras tidsschema för 
att kunna veta när mottagaren är förberedd. Regionerna vill ha allt samlat för att slippa 
spridda remissutskick, samtidigt som några upplever det jobbigt att ”allt kommer samtidigt”. 

 Problem med SVF prostatacancer och pågående OPT. Johan tar fråga vidare till RCC Sam och 
Helena Brändström.  

 
 

14. Nya mötestider                                                     Gustav/Johan 15:55-16:00 

 Diskussion om internat. 
o 21/9 blir ett endagsmöte med start kl. 08:00 i Örebro och internat skjuts då upp till senare 

tillfälle. RCC planerar för gemensam middag kvällen innan mötet. 
o Mötespunkter blir: Genomgång av arbetssätt i cancerråd/LPO Cancer hos alla regioner (Laget 

runt) och påbörja arbete med hur man ska jobba med Styrgruppen och vilket mandat man har 
 

 Ny tid för internat: Återkommer med förslag via mail.  
 
 
 
 
 

Vid pennan, 
 

Maria Fernkvist 
Sekreterare 


