
    
 

Minnesanteckningar 
 

 
RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: Tisdag 12 mars 2019 

Kl. 09.00–15.30 

Plats för mötet: 
 

SKL, Utsikten plan 12 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 
Anna-Lena Sunesson 
Lena Sharp 
Lisa Rydén 
Srinivas Uppugunduri 
Johan Ahlgren 
Thomas Björk Eriksson (deltar på video) 

 
Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 
Arvid Widenlou Nordmark 
Michael Dahlberg 
Anna Verdoes 
Maria Rejmyr Davis 
Helena Björkman 
Gunilla Gunnarsson 
Marie Boethius 
Torbjörn Eles 

 
Tid: 
Kl. 09:00-09:15 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 

§ 1 Beslut: Reflektion, minnesanteckningar och avtackning 

Minnesanteckningarna är fastställda och publicerade. 

Lisa Rydén avtackades i sin roll som verksamhetschef för RCC Syd. 

Tid: 
Kl. 09:15-09:30 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 

§ 2 Beslut: Fastställande av reviderat policy- och 
arvodesdokument för patientmedverkan 

Det reviderade dokumentet diskuterades och fastställdes efter ett par mindre 
justeringar. Ett policydokument angående arvodering vid kortare Skype- eller 
telefonmöten bör tas fram. Helena ber att nationella arbetsgruppen för 
patientsamverkan tar fram ett underlag till mötet i juni. 

PNR på RCC-samverkansmöte: RCC samverkan träffar PNR under två timmar på 
mötet den 10 juni och 19 december. Vi förlänger dessa möten med en timme och 
avslutar 16.30. 

Tid: 
Kl. 09:30-09:45 
 
Föredragande: 
Lena Sharp 
 

§ 3 Diskussion: Ny medicinsk bedömning (Second opinion) 

Lena och Ralf redogjorde för RCC Stockholm Gotlands arbete med frågan och 
möjligheterna att få till stånd ett nationellt system. Respektive RCC har olika 
förutsättningar för att driva frågan. RCC bör använda samma terminologi som 
lagtexten dvs ny medicinsk bedömning istället för second opinion.  
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Beslut och ansvarig: 
När RCC SG kommit längre med att utveckla ett regionalt arbetssätt kring ny 
medicinsk bedömning tas frågan åter upp i RCC i samverkan för diskussion om 
nationell anpassning. Begreppet ”ny medicinsk bedömning” ska användas i alla 
RCC:s texter. 

Kl. 09:45-10:00 
 
Föredragande: 
Bo Alm 

§ 4 Information: Kommunikation 

Utgivningsplan för artiklar om uppföljningen av SVF har kommunicerats till alla 
regionala kommunikatörer. Boa skickar den även till RCC-cheferna. 
 

Tid: 
Kl. 10:00-10:05 
 
Föredragande: 
Bo Alm 
 

§ 5 Beslut: Driftsmiljö för cancercentrum.se 

I enlighet med beslutet vid samverkansmötet den 5 februari har synpunkter på 
förslaget om byte av driftsmiljö inhämtats från RCC:s infrastrukturgrupp som 
accepterar en flytt till molnbaserad lösning. Upphandlingen av teknisk 
förvaltningsledare med avslut 11 mars resulterade i endast ett svar. För att få en 
bättre konkurrenssituation och ett bredare urval avser SKL att avbryta den 
upphandlingen och gå ut i en ny konkurrensutsättning med en högre kravnivå på 
konsulten i förhoppning om att det underlättar för ramavtalsföretagen att erbjuda 
tillgängliga konsulter. 

Beslut och ansvarig: 
RCC i samverkan beslutar att flytta den tekniska driften av webben till en 
Microsoft Azure-baserad miljö inom ramen för SKLs drift-och förvaltningsmodell. 
Bo Alm ansvarar för upphandlingen. Det första arbetet för en upphandlad 
förvaltningsledare blir att flytta över webben.  

Tid: 
Kl. 10:15-10:40 
 
Föredragande: 
Arvid Widenlou 
Nordmark, Torbjörn 
Eles, Marie Boethius 
 

§ 6 Beslut: AKI-frågor 

Möte med Code om europeisk läkemedelsuppföljning: Slutsatsen av mötet med 
Code är att RCC i nuläget inte har förutsättningar att gå in i ett samarbete eftersom 
vi inte har samsyn inom landet kring uppföljning av läkemedel. Ett samarbete kan 
vara intressant på lång sikt men vi behöver då ställa motkrav.  

Stödsystem för organiserad prostatacancertestning: Några regioner är 
intresserade av att gå igång med en uppbyggnad men behöver en nationell 
kravspecifikation. RCC i samverkan ger i uppdrag till AKI att skapa en 
referensgrupp som säkrar det nationella perspektivet för ett stödsystem till 
organiserad prostatacancertestning under förutsättning att en eller flera regioner gör 
en aktiv förfrågan om ett system. 

Förberedande PROM/PREM-diskussion: Det finns en ny teknisk lösning för att 
jobba med patientrapporterade data inom INCA. Den möjliggör användning både 
för kvalitetsuppföljning och för symtommonitorering  Det ställer nya krav på hur vi 
vid respektive RCC kan jobba med dessa frågor. Det handlar om såväl 
enkätkonstruktion och utskick som sammanställningar och analyser. Tre alternativa 
ambitionsnivåer presenterades tillsammans med en arbetsprocess som behöver 
diskuteras vidare på mötet 9–10 april. De frågor som respektive RCC behöver ta 
ställning till är: 

 Kan olika RCC ha olika ambitionsnivå nationellt respektive regionalt? 
 Vilken ambitionsnivå har ert RCC?  
 Har ni en funktion/resurs som kan jobba med att stötta 

region/klinik/nationella register i användning? 
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 Finns det intresse inom ert RCC (sjukvårdsregionen) för att jobba med 
lösningen för patientrapporterade data utöver grundnivån för nationella 
kvalitetsregister? 

Tid: 
Kl. 10:40-11:10 
 
Föredragande: 
Ola Lindén  
Helena Brändström  

§ 7 Beslut: Vårdprograms- och SVF-frågor 

Nationella vårdprogrammet för follikulära lymfom: Vårdprogrammet 
fastställdes. 

Nationella vårdprogrammet för merkelcellstumörer (under framtagande): 
Jävsdeklarationen för merkelcellstumörgruppens ordförande lades till handlingarna 
utan kommentarer och följande representanter utsågs i gruppen: 

Ordförande: Viveca Björnhagen Säfwenberg  
Norr: Zinaida Bucharbajeva 
Stockholm Gotland: Giuseppe Masucci 
Syd: Anna Hafström 
Sydöst: Rachel Froes Cardoso 
Väst: John Paoli 
Uppsala Örebro: Återkommer  
Patologirepresentant: Det finns flera föreslagna; gruppen får i uppgift att välja 
representant. 
Omvårdnadsrepresentant: Det finns flera föreslagna; gruppen får i uppgift att välja 
representant. 
 
Vägledningen för graviditet och cancer: RCC Väst utsågs till stödjande RCC för 
kommunikation och informationsmaterial kring vägledningen för graviditet och 
cancer. 

Tid: 
Kl. 11:10-11:15 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
 
 

§ 8 Beslut: Jävsdeklarationer RCC Samverkan 2019 

Alla ledamöter i RCC i samverkan har lämnat in sina jävsdeklarationer och 
uppgivna potentiella jävssituationer diskuterades.   

Beslut och ansvarig: 
RCC i samverkan ska vara en rådgivande funktion när det gäller jäv/bisysslor inom 
gruppen. Årligen skickar respektive RCC chef sin jävsdeklaration till ansvarig 
linjechef, med kopia till RCC i samverkan/SKL. 

Tid: 
Kl. 11:15-11:30 
 
Föredragande: 
Ann-Sofie Fyhr 
 

§ 9 Information: Rapportering av arbetet med 
patientinformation till läkemedelsregimerna 

Ann-Sofie Fyhr redogjorde för årets uppdrag med att ta fram patientinformation till 
läkemedelsregimerna. Mycket arbete har lagts ned på att ta fram generella texter 
som kommer användas för alla regimer. 17 informationer är framtagna och kommer 
att skickas ut på remiss innan publikation. Förutom information för alla regimer 
behöver vi i framtiden fundera på översättning till andra språk. 

Tid: 
Kl. 12:00-13:00 
 
Föredragande: 
Gunilla Gunnarsson 
 
 

§ 10 Beslut: Nivåstrukturering 

Sakkunnigrapporter: Rapporterna för hjärntumörer och cervixcancer är färdiga. 
Respektive RCC tar hem de två sakkunniggruppernas samt arbetsgruppens förslag 
med målet att RCC i samverkan ska yttra sig innan förslag om eventuell nationell 
nivåstrukturering överförs till Socialstyrelsen. Frågan tas upp igen på 
samverkansmötet den 7 maj. Den tredje sakkunnigrapporten som ännu inte är klar 
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kommer att diskuteras efter arbetsgruppens bedömning i maj, dvs samverkansmötet 
sent i maj eller juni. 

Bruttolista – inkomna initiativ: Bruttolistan har skickats in till Socialstyrelsen. 
Respektive RCC prioriterar maximalt tre insatser på bruttolistan och föreslår dessa 
inklusive motivering till Gunilla Gunnarsson senast fredag 22 mars. Gunilla tar  
fram ett förslag till gemensam prioritering som stäms av med RCC i samverkan den 
26 mars på extra telefon- eller videomöte kl. 8.00. Gunilla meddelar Socialstyrelsen 
att prioritering inkommer senast den 31 mars.  

Nivåstrukturering av trofoblastsjukdomar: Nationella arbetsgruppen för 
nivåstrukturering får i uppdrag att bedöma sakkunnigförslaget från Socialstyrelsen 
gällande trofoblastsjukdomar och ge RCC i samverkan ett förslag till remissvar 
helst till RCCs möte den 9–10 april, i andra hand till samverkansmötet den 7 maj 
(Socialstyrelsen har dock begärt svar senast 6 maj).  

Brev från onkologichefsnätverket: Ett brev angående nivåstrukturering har 
inkommit från onkologicheferna. Brevet har lagts till på bruttolistan till 
Socialstyrelsen. Hans får i uppdrag att besvara det muntligt när han träffar gruppen 
under onkologidagarna.  

Tid: 
Kl. 13:00-13:15 
 
Föredragande: 
Bo Alm 
 
 

§ 11 Almedalen – förslag till program 

Ett första utkast till program med två seminarier under förmiddagen onsdagen den  
3 juli har tagits fram.  

Beslut och ansvarig: 
Årets cancerdag blir förmiddagen onsdag den 3 juli på Visby lasarett. RCC  
arrangerar två seminarier, ett med fokus på SVF och det andra med arbetsnamnet 
”Är cancervården i kris – måste vi själva betala för att få bra vård?”. Arbetsgruppen 
bestående av Hans, Boa, Johan och Jesper arbetar vidare med programmet.   

Tid: 
Kl. 13:15-14:00 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
Samtliga RCC chefer 
 

§ 12 Diskussion: Regional rapport om kunskapsstyrning 

Respektive region rapporterade om arbetet med kunskapsstyrning i sin region. En 
första diskussion om hur arbetet för registeradministratörerna kan bli mer effektivt 
och jämlikt inleddes. Diskussionen kommer att fortsätta på mötet 9–10 april. 
Cancerfondens senaste rapport diskuterades och frågan väcktes ifall RCC ska ge ut 
en årlig uppdatering kring status i cancervården.  

Tid: 
Kl. 14:15-14:45 
 
Föredragande: 
Björn Strander 
 
 

§ 13  Beslut: Cervixcancerprevention – statusrapport och ny 
ordförande 

Björn Strander gav en statusrapport om hur arbetet med implementering av 
vårdprogrammet och kvalitetsarbetet kring cellprovtagningen fortskrider.  

Beslut och ansvarig: 
Charlotta Sävblom utsågs till ny ordförande i nationella arbetsgruppen för 
cervixcancerprevention. Hon påbörjar sitt uppdrag den 1 september.  
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Tid: 
Kl. 14:45-14:55 
 
Föredragande: 
Arvid Widenlou 
Nordmark 
 
 

§ 14 Beslut: Kallelsesystem för uppföljning av 
tarmcancerscreening (GAS) 

Alla regioner utom Halland har tackat ja till att ansluta till systemet när de startar 
screening. Årskostnaden för alla gemensamt är ca 2,1 miljoner kronor. Kostnaderna 
fördelas per anslutande region och befolkningsunderlag.  

RCC skulle återigen behöva uppmärksamma regionerna på frågor kring gemensam 
upphandling av screeningmaterial (testkit och analys) och diskussion om 
sjukvårdsregionalt och/eller nationellt samarbete runt administrering av kallelser. 

Beslut och ansvarig: 
Arvid och Charlotta Sävblom får i uppdrag att ta fram ett PM om samordning av 
administration och upphandling. Hans pratar med Mats Bojestig och Fredrik 
Lennartsson om hur vi ska ta frågan vidare. En förnyad diskussion i Hälso- och 
sjukvårdsdirektörsnätverket är önskvärd. 

Tid: 
Kl. 14:55-15:15 
 
Föredragande: 
Hans Hägglund 
Respektive stödjande 
RCC-chef 
 

§ 15 Information: Objektsavtal – vilka behöver revideras? 

Objektsavtal finns för regimbiblioteket, Cancerstudier i Sverige samt INCA och 
webben. Regimbiblioteket och Cancerstudier i Sverige är uppdaterade och klarar 
sina kostnader i år. Arvid återkommer med revideringsförslag för INCA och Boa 
återkommer angående webbens objektsavtal.  

Tid: 
Kl. 15:15-15:30 
 
 

§ 16 Övriga frågor 

 Det finns ett önskemål från kunskapsstyrningsorganisationen att vi bjuder in alla 
processledare och NPO för att diskutera beröringspunkter. Beslut: De som deltar 
på veckans möte med alla NPO:er får i uppgift att bjuda in till kommande RCC-
möten. Helena gör också ett skriftligt utskick. 

 RCC bör delta på Dagens Medicin om kunskapsstyrning den 9 maj. Helena, 
Johan och Srinivas planerar att delta.  

 Brev från NPO neurologi om NAG-smärta – hur ska vi ta hand om sådana här 
förfrågningar? Hans besvarar denna typ av förfrågningar och lyfter vid dem till 
RCC i samverkan vid behov. 

 Datum för höstens RCC i samverkansmöten: Följande datum beslutades 20 
augusti, 10 september, 8 oktober, 29 oktober, 21-22 november, 10 december, 19 
december. Eventuellt finns förhinder den 8 oktober. Oktoberdatumet diskuteras 
igen på mötet 9–10 april.  

 RCC-cheferna behöver skicka in ställningstaganden läkemedelsregistrering senast 
den 1 april för diskussion på mötet 9–10 april. Ställningstagandena skickas till 
Tove. 

 Att- göra-lista 

§2 Helena ber nationella arbetsgruppen för patientsamverkan att ta fram ett 
underlag kring policy för ersättning vid telefon-/videomöten. 
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§5 Bo Alm ansvarar för upphandlingen av förvaltningsledare till webben. 

§10 Respektive RCC prioriterar maximalt tre insatser på bruttolistan för 
nivåstrukturering och föreslår dessa inklusive motivering till Gunilla Gunnarsson 
senast fredag 22 mars. 

§10 Respektive RCC tar hem de två rapporterna om cervixcancer och hjärntumörer 
och diskuterar dem på hemmaplan med målet att RCC i samverkan ska yttra sig 
innan förslag om eventuell nationell nivåstrukturering överförs till Socialstyrelsen. 
Frågan tas upp igen på samverkansmöte den 7 maj. 

§10 Nationella arbetsgruppen för nivåstrukturering får i uppdrag att bedöma 
sakkunnigförslaget från Socialstyrelsen gällande trofoblastsjukdomar och ge RCC i 
samverkan ett förslag till remissvar, helst till RCCs möte 9-10 april. 

§11 Hans, Boa, Johan och Jesper arbetar vidare med Almedalsprogrammet.  

§14 Arvid och Charlotta får i uppdrag att ta fram ett PM om samordning av 
administration och upphandling för kolorektalcancerscreening. Hans pratar med 
Mats Bojestig och Fredrik Lennartsson om hur vi ska ta frågan vidare.   

§16 RCC-cheferna behöver skicka in ställningstagande till läkemedelsregistrering 
senast den 1 april för diskussion på mötet 9–10 april. Ställningstagandena skickas 
till Tove. 

 


