
    
 

Minnesanteckningar 
 

 
RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: Måndag 10 juni 2019 

Kl. 09.00 – 17.00 

Plats för mötet: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm 
 
 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 
Anna-Lena Sunesson 
Lena Sharp 
Maria Rejmyr Davis 
Srinivas Uppugunduri 
Johan Ahlgren 
Thomas Björk Eriksson  

 
Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 
Arvid Widenlou Nordmark 
Gunilla Gunnarsson 
Stefan Rydén 
Ralf Segersvärd 
Björn Ohlsson 

 
Frånvarande: Anna Karevi Verdoes 

 

 
Tid: 
Kl. 09:00-09:15 
 
Föredragande: 
Helena Brändström 
 
Bilagor: 
 
 

§ 1 Beslutspunkt: Minnesanteckningar 

Minnesanteckningarna från 22 maj fastställdes.   

 

Tid: 
Kl. 09:15-09:30 
 
Föredragande: 
Göran Laurell/Hans 
Hägglund 
 
Bilagor: 
 
 

§ 2 Diskussion: Inför nivåstruktureringsdiskussion, 
avstämning med NPO Öron-näsa-hals 

Göran Laurell redogjorde för NPO Öron-näsa-hals åsikt att de borde ha ett samlat 
ansvar för området eftersom tumörer är en så stor del av deras verksamhet. De 
önskar att gå igenom både benigna och maligna tumörer samtidigt ur ett 
nivåstruktureringsperspektiv för högspecialiserad vård. 

RCC Samverkan anser att dagens beslut inte borde påverkas nämnvärt av att vi inte 
tagit med benigna diagnoser, eftersom de endast utgör en liten del av de områden 
som diskuteras för nivåstrukturering i sakkunnigunderlaget. 
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Tid: 
Kl. 09:30-10:00 
 
Föredragande: 
Helena och Arvid 
 
Bilagor: 
Se bilaga 
 

§ 3 Diskussion/beslut: Genomgång av arbetsgrupper 

Listan med arbetsgrupper stämmer överens med RCC-chefernas ansvarsområden. 

Sydöst är fortsatt stödjande för PROM/PREM-gruppen.  

Uppdragsbeskrivning och stöd till kontaktsjuksköterskegruppen/arbetet med Min 
vårdplan diskuteras efter att utvärderingsrapporten av Min vårdplan är klar, 
preliminärt den 10 september. 

Det är låg aktivitet i kvalitetsregistergruppen för buksarkom. Vid nästa planerade 
vårdprogramsmöte behövs också en diskussion om kvalitetsregistret. Helena tar 
kontakt med Sara Sterneberg som är gruppens stödjande vårdprogramhandläggare. 

Beslut och ansvarig: 
Listan över arbetsgrupper ska uppdateras av respektive RCC-chef en gång per 
termin, nästa gång i november. Arvid ansvarar för utskick av listan inför mötet.  

Respektive RCC-chef får i uppgift att inventera vilka grupper som behöver tid på 
ett RCC-samverkansmöte under hösten. Grupper som arbetar med områden som 
ingår i överenskommelsen är prioriterade. 

Cheferna skickar in uppdragsbeskrivningarna (undantaget vårdprogramgrupper och 
kvalitetsregistergrupper) till Tove med CC Helena. Om man saknar en 
uppdragsbeskrivning meddelas Tove som får i uppdrag att leta fram den senaste 
uppdragsbeskrivningen ur diariet.  

 

10:00-10:15 
 

FIKA/PAUS 

Tid: 
Kl. 10:15-10:45 
 
Föredragande: 
Maria Hellbom 
 
Bilagor: 
 

§ 4 Information: Bäckenrehabilitering – Var står vi, hur ser 
arbetet framåt ut? 

Maria Hellbom redovisade gruppens arbete där kompetenshöjning och ökat 
medvetande i professionen har varit de viktigaste delarna i satsningen. Följande 
områden behöver prioriteras oavsett om överenskommelsen förlängs eller inte: 

 Fortsatt arbete med vägledningen för bäckenrehabilitering  

 En nationell arbetsgrupp för bäckenrehabilitering med regionala 
koordinatorer adjungerade till gruppen. 

Det finns också önskemål om att ta fram kvalitetssäkrad patientinformation. Just nu 
används eftercancern.se som webbplats för patientinformation. 

Beslut och ansvarig: 
RCC Samverkan avser att gruppen ska finnas kvar som nationell arbetsgrupp 
oavsett riktad satsning eller ej. Omfattningen på uppdraget behöver anpassas utifrån 
vilka förutsättningar som gäller från 2020. 

Tid: 
Kl. 10:45-11:00 

§ 5 Beslut: SVF och vårdprogramsfrågor 



    
 

Minnesanteckningar 
 
 
Föredragande: 
Helena Brändström 
Börje Ljungberg 
(Helena ringer upp: 
090-7851330) 
 
Bilagor: 
 

Beslut: Vårdprogrammet för njurcancer har reviderats, där ett flertal områden har 
uppdaterats, bl a behandling med systemisk terapi, kirurgi, patologi och radiologi. 
Den nya versionen fastställdes.  

Beslut: SVF för testiscancer har genomgått en mindre revision. Den nya versionen 
fastställdes och kommer börja gälla efter årsskiftet. 

Beslut: Det finns önskemål om att ta starta en nationell vårdprogramgrupp för 
MPN. RCC Samverkan är positiva till de föreslagna representanterna. Formellt 
beslut om gruppens sammansättning tas vid nästa möte. 

Beslut: Många nya läkemedel är på väg in i vårdprogrammen. För att säkerställa att 
den slutliga versionen av vårdprogrammet följer NT-rådets rekommendationer 
skickar Helena alla vårdprogram inför fastställande till NAC-gruppens ordförande 
innan beslut i RCC Samverkan. 

 

Tid: 
Kl. 11:00-12:00 
 
Föredragande: 
Gunilla Gunnarsson 
Stefan Rydén 
 
Bilagor: 
Pp sakkunnigrapport 
HH samt 
arbetsgruppens 
kommentarer 

§ 6 Beslut: Nivåstruktureringsfrågor 

Rapport kring uppföljning av nationella och regionala rekommendationer: 
Stefan redovisade slutsatser i rapporten om uppföljning av nationella och regionala 
rekommendationer. Få rapporter är samordnade. Vulvacancer har gjort en 
gemensam rapport på ett föredömligt sätt. Esofagus cancer önskar revision av 
uppdraget. RCC Samverkan får underlaget och tar beslut kring publicering den  
25 juni. Gunilla och Stefan får i uppdrag att tillskriva Socialstyrelsen och föreslå 
pilotarbete med peniscancer samt bifoga rapporterna för peniscancer. 

Beslut sakkunnigrapport för Öron-näsa-hals 
RCC Samverkan har diskuterat sakkunnigrapporten och har följande synpunkter 
(som delvis avviker från sakkunniggruppen): 

Samverkansgruppen stöder 

• 2 nationella vårdenheter för kirurgi vid avancerad cancer i näs/bihåla samt 
nasopharynxcancer mot bakgrund av volymerna. Nordisk samverkan bör 
övervägas. 

• 2 nationella vårdenheter för kirurgisk behandling av hypopharynxcancer. 
Samordning bör ske med nationella vårdenheter för matstrupskirurgi. 

• Brachyterapi med interstitiell teknik vid 3 vårdenheter. Aktuella patienter ska i 
normalfallet diskuteras vid nationell MDK för att säkra vård på lika villkor. 

• Införande av nationell MDK där samtliga patienter med komplicerade 
frågeställningar inklusive palliativ behandling ska kunna diskuteras. 

   Avseende laryngektomi är meningarna delade i samverkansgruppen. 

11:30-12:00 LUNCH  

Tid: 
Kl. 12:30-12:50 
 

§ 7 Information: Rapport från strålterapiregistret 
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Föredragande: 
Tufve Nyholm ringer 
in  
 
Bilagor: 
 
 

Arbetet med automatisk överföring av data till strålterapiregistret har försenats dels 
av certifikatproblem mellan INCA och regionerna och dels av validering av 
informationen mellan klinikerna och MIQA. Lund och Umeå är igång. Kalmar, 
Göteborg och Stockholm är i startgroparna, dessa fem blir pilotkliniker. 

En spridningskonferens med verksamhetscheferna för landets onkologikliniker är 
planerad till den 5-6 december 2019. 

RCC Samverkan behöver fundera på hur man kopplar ihop diagnosspecifika 
register med strålterapiregistret och reda ut de tekniska och legala förutsättningarna 
för detta arbete. AKI tillsammans med Björn och Tufve behöver tillsammans 
diskutera detta vidare. Eventuellt bör en pilotdiagos utses för hur detta kan se ut. 
Arvid tar initiativ till en avstämning. 

En ansökan till Vinnova kommer skickas in som syftar till att utforska möjligheten 
att utnyttja informationen som finns i register som datakälla till olika AI-system.  

 

Tid: 
Kl. 12:50-13:00 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 
Bilagor: 
 

§ 8 Information: OECI-möte 18-20 juni, Italien 

Helena, Arvid och Hans deltar i europeiskt möte om Cancer Comprehensive Centre 
i Italien. Möjligheter till nationell och nordisk samverkan kommer att diskuteras. 

 

Tid: 
Kl. 13:00-14:45 
 
Föredragande: 
Hans 
Annika & PNR 
 
Bilagor: 
 

§ 9 Möte tillsammans med patientföreträdarna 

Varje PNR presenterade sin verksamhet. Annika Larsson redovisade resultaten av 
enkätundersökningen kring patientsamverkan som genomförts under våren. Av den 
framgår bland annat att de personer som hade fått en sämre introduktion/utbildning 
och/eller hade en otydlig uppdragsbeskrivning var mindre nöjda med hur 
patientsamverkan fungerade. 

Slutsatser i diskussionerna: 

Kanalerna för att lyfta frågor finns. Avstämningsmöten två gånger per år är ett bra 
men nytt arbetssätt som behöver utvärderas efter något år. Mycket av det viktiga 
arbetet sker regionalt och lokalt och där finns ett systematiskt samarbete. Vi har ett 
gemensamt ansvar för innehållet i arbetet. 

Det är viktigt att hitta nya arbetssätt för patientsamverkan inom t ex nationella 
vårdprogramsarbetet och även nå fler yngre patienter. Vi behöver också nå 
patientrepresentanter på andra sätt än via det traditionella föreningslivet. NAP 
föreslås bilda en nationell arbetsgrupp kring nya arbetssätt och rekrytering. 

För att öka kommunikationen kring arbetet i PNR bör RCC:s nyhetsbrev alltid 
innehålla en nyhet om PNR-arbetet där PNR ansvarar för underlaget till 
kommunikatörerna. 

Gällande cancerrehabilitering och Min vårdplan så pågår det arbete i olika 
omfattning nationellt, där har NAP en viktig roll att lyfta vikten av dessa områden 
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ur ett patient- och närståendeperspektiv. Alla RCC har inte samma utmaningar 
inom dessa två områden. 

Vi behöver tydligare lyfta fram hur patient- och närståendeföreträdare är 
medskapare för framtidens cancervård. En nationell dag för kunskapsspridning där 
vi kan sammanställa och sprida resultat från projekt som genomförts inom PNR. 
föreslås. Beslut: NAP får i uppdrag att ta fram ett första förslag för målgrupp och 
innehåll. 

Fysisk aktivitet: Vi behöver hitta ett gemensamt arbetssätt och budskap för att lyfta 
värdet av fysisk aktivitet. 

NAP funderar på att göra en skrivelse i höst om vikten med Min vårdplan och 
vikten av cancerrehabilitering. RCC kan bidra med kommunikativ hjälp. 

 

14:45-15:00 FIKA/PAUS 

Tid: 
Kl. 15:00-15:30 
 
Föredragande: 
Arvid Widenlou 
Nordmark 
 
Bilagor: 
 

§ 10 Information – AKI 

Kvalitetsledningssystem – För att närma sig NMI-certifiering har en 
genomlysning av vilka processer som finns i vårt uppdrag kring kunskapsstyrning 
genomförts. AKI och vårdprogramshandläggare från RCC Stockholm Gotland 
deltog. RCC behöver enas om en nationell bild och utifrån det klargöra våra mål för 
olika processer. En diskussion om detta tas på internatet i augusti.  

Mall kort årsrapport – En ny mall är under framtagande som kan användas som 
komplement till interaktiva rapporter. RCC Samverkan har följande önskemål: 
Tydlig koppling till den interaktiva rapporten bör finnas. Kan det finnas generiska 
indikatorer som är centrala? Någon typ av baspaket bör utarbetas så som ”lung 
cancer at a glance” eller ”koll på läget”- indikatorerna? 

Deklaration av dataleverans – Statistikerna har utarbetat en mall för deklaration 
av innehåll i samband med datauttag som nu är nationell. 

Produktägarrollen – Det finns fortsatt behov av en starkare samordning mellan 
produktägarna så att nationella lösningar implementeras fullt ut. Behövs fortsatt 
diskussion om vilka behov som finns och tänkbara lösningar.  

Tid: 
Kl. 15:30-15:45 
 
Föredragande: 
Bo Alm 
 
Bilagor: 
 

§ 11 Kommunikation 

Almedalen – Arbetet flyter på enligt plan. 

Mat och cancer – RCC Väst har gjort en broschyr som är publicerad på vår webb 
och som gärna får användas nationellt. Man kan få tillgång till tryckt material via 
Västra Götalandsregionen.  

Patientinformation – Dialog med 1177 pågår. Ett möte med 1177 och 
kommunikationsnätverket är på gång för att hitta nya former för 
patientinformationsarbetet. 

Cancerstrategin 10 år – Hans har pratat med nätverket mot cancer och 
Socialdepartementet om ett gemensamt arrangemang den 4 februari 2020 då det är 
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världscancerdagen. Nätverket är positivt till ett samarrangemang men former för 
detta behöver diskuteras vidare. Hans har ytterligare ett uppföljande möte med 
Margareta Haag. 

 

Tid: 
Kl. 15.45-16.00 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 
Bilagor: 

§ 12 Nationell arbetsgrupp för prostatacancertestning 

RCC Samverkan förslår följande sammansättning: 

Ordförande: Ola Bratt (får nationell finansiering av uppdraget på 20 % fram till 
årsskiftet) 
RCC Norr: Johan Styrke 
Uppsala Örebro: Johan återkommer med besked 
Stockholm: Charlotta Sävblom 
Väst: Jonas Hugosson   
Sydöst: Mårten Elfström 
Syd: Thomas Jiborn 
Stödjande RCC: RCC Uppsala Örebro 
 

Tid: 
Kl. 16.00-16:30 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 
Bilagor: 
Läkemedelsrapporten 
Nya läkemedel 

§13 Diskussion: Läkemedelsuppföljning  

Nya läkemedel i läkemedelsregistret:  
Mektovi i kombination med Braftovi ingår i högkostnadsskyddet för behandling vid 
inoperabelt eller metastaserande malignt melanom. RCC Samverkan ställer sig 
positiv till att inkludera dessa i läkemedelsregistret. Beslutet behöver 
kommuniceras via respektive RCC och hemsidan behöver uppdateras. Nationell 
arbetsgrupp för läkemedelsrapportering register har ansvar för kommunikationen.  
 
Läkemedelsrapporten:  
Rapporten publiceras i nästa vecka. Inför nästa rapport behövs ett förtydligande av 
NAC-gruppens uppdrag samt rapporten syfte. 
 
Möte på LIF angående IHE-rapport: Johan Ahlgren deltar på mötet. 
 

Tid: 
Kl. 16.30-17:00 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 
Bilagor: 
 

§14 Övriga frågor 

Jävsdeklarationer för deltagare i patientråd – Alla som ingår i PNR bör lämna 
in en jävsdeklaration. Även NAP-gruppen. 

Uppdragsbeskrivning prevention – Lena har uppdaterat uppdragsbeskrivningen 
för preventionsgruppen samt förtydligat uppdraget och skickar ut det för slutliga 
synpunkter. Förslag till representanter tas upp på mötet i september.  

 

Att göra-lista §3 Respektive RCC-chef får i uppgift att inventera vilka grupper som behöver tid 
på ett  RCC Samverkansmöte under hösten. Grupper som arbetar med områden 
som ingår i överenskommelsen är prioriterade. Cheferna skickar in 
uppdragsbeskrivningarna (undantaget vårdprogramgrupper och 
kvalitetsregistergrupper) till Tove med CC Helena. Om man saknar en 
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uppdragsbeskrivning meddelas Tove som får i uppdrag att leta fram den senaste 
uppdragsbeskrivningen ur diariet.  

§6 Gunilla och Stefan får i uppdrag att tillskriva Socialstyrelsen och föreslå 
pilotarbete med peniscancer samt bifoga rapporterna för peniscancer. 

§11 Hans har ytterligare ett uppföljande möte med Margareta Haag angående 
samarrangemang på världscancerdagen. 

 

 
 


