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RCC Samverkan  
 
Datum för mötet: Tisdag 29 oktober 2019 

Plats för mötet: Video 
 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Maria Rejmyr Davis 

Srinivas Uppugunduri 

Johan Ahlgren 

Thomas Björk-Eriksson 

Ralf Segersvärd 

 

Närvarande (övriga): Björn Olsson 

Anna Karevi Verdoes  

Michael Dahlberg 

Helena Brändström 

Bo Alm 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos (anteckningar) 

 

§ 3 Markus Hansson 

§ 4 Torbjörn Eles 

 

 
Föredragande: 
Hans Hägglund 

 

 

§ 1 Inledning och minnesanteckningar 

Målbilden: Arbetet löper på. Tidplanen innebär att allt ska vara klart 10 december. 

Agenda för nästa möte (internatet) är klar och ligger på Projectplace. 

Status för Vinnovaansökan om ”hubben”: Hans har varit på intervju. Presentationen 

till detta ligger på Projectplace. Vi får besked om tilldelning den 14 november. Om 

vi får medel behöver vi diskutera hur vi ska arbeta vidare med frågan.  

Beslut och ansvarig: 

Minnesanteckningarna från förra mötet fastställdes. 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

 

Bilagor: 
Uppdragsbeskrivning 

och arbetsgrupp 

(internt material) 

 

§ 2 Svensk förening för medicinsk genetik – förslag till 

arbetsgrupp och uppdragsbeskrivning  

Vi har länge haft ett informellt samarbete med Svensk förening för medicinsk 

genetik och de har hjälpt till med vårdprogramstexter kring ärftlighet. De vill gärna 

bli en formell arbetsgrupp och har på vår begäran tagit fram ett förslag på 

uppdragsbeskrivning. I uppdragsbeskrivningen ingår att: 

 delta i vårdprogramgruppernas arbete 

 utgöra styrgrupp för nationellt kvalitetsregister för ärftlig cancer (NOGA) 

 bevaka att utredning av ärftlig cancer sker lika över landet. 
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Att stötta en arbetsgrupp för klinisk genetik ligger i linje med våra mål inom såväl 

kunskapsstyrning som tidig upptäckt och prevention. I uppdraget bör inte ingå att ta 

fram ett särskilt vårdprogram för ärftlighet. Ett sådant arbete kan dock bli aktuellt i 

framtiden. Vi lyfter också att klinisk genetik berör flera andra NPO, t.ex. sällsynta 

sjukdomar och diagnostik, och att arbetsgruppen bör samverka med dem för att 

undvika krockar och dubbelarbete.  

Beslut och ansvarig: 

Vi fastställer uppdragsbeskrivningen och de föreslagna medlemmarna. Gruppen får 

samma ramar som en vårdprogramgrupp, d.v.s. vi betalar resor och möten. De 

regionala representanterna kan fungera som processledare. En 

vårdprogramhandläggare kan stötta med administration. RCC Norr blir stödjande 

RCC eftersom NOGA-registret ligger i Norr. Helena får i uppdrag att göra ett 

uppdragsbeskrivningsdokument och kommunicera med gruppen. 

Föredragande: 
Helena Brändström 

Markus Hansson 

 
 

 

§ 3 NVP- och SVF-frågor:  

Fastställande av Nationellt vårdprogram för myelom 

Marcus Hansson, ordförande i vårdprogramgruppen, deltar på telefon och föredrar 

ändringarna: Detta är en mindre uppdatering med syfte att inkludera nyligen 

rekommenderade behandlingar från NT-rådet. De tillagda behandlingarna är 

okontroversiella. Däremot finns ett tryck att inkludera fler behandlingar där det 

ännu inte finns någon rekommendation från NT-rådet. De behandlingar som är på 

väg in visar hittills mycket lovande resultat och när det finns rekommendationer 

från NT-rådet kommer de att påverka vårdprogrammet i hög grad. Arbetet med 

nästa uppdatering startar under våren. Nationella arbetsgruppen för 

cancerläkemedel (NAC) har ännu inte svarat om de ställer sig bakom den slutliga 

versionen.  

Beslut: RCC Samverkan fastställer vårdprogrammet under förutsättning att NAC 

säger ok. Helena bevakar svaret från NAC.    

Fastställande av Nationellt vårdprogram för äggstockscancer med 

epitelialt ursprung 

Christer Borgfeldt, ordförande i vårdprogramgruppen, kan inte delta per telefon 

men meddelar via mejl att uppdateringarna är okontroversiella och att ändringarna  

i många fall redan är i bruk. NAC har inte svarat om de ställer sig bakom den 

slutliga versionen.  

Beslut: RCC Samverkan fastställer vårdprogrammet under förutsättning att NAC 

säger ok. Helena bevakar svaret från NAC. 

Generiska texter kring PD1- och PDL1-hämmare 

PD1- och PDL1-hämmare används i flera diagnoser och har nya sorters 

biverkningar. Det skapar ett behov av nya texter i flera vårdprogram, och vi bör ha 

en plan för hur detta ska samordnas. Vi konstaterar att det finns en text om detta i 

vårdprogrammet för akut onkologi, som i sin tur hänvisar till en mer omfattande 

text i regimbiblioteket.  
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Beslut: Vi beslutar att vårdprogramgruppen för akut onkologi får i uppdrag att 

uppdatera sin text och att andra vårdprogramgrupper ska uppmärksammas på att de 

bör hänvisa till den texten. Helena kontaktar Magnus Lagerlund om uppdateringen.     

Utbildningsbehov kring PD1- och PDL1-hämmare 

Läkemedelsföretag har hört av sig om att det behövs utbildning kring PD1- och 

PDL1-hämmare. Vi är positiva till att samarbeta med LIF kring utbildning i detta 

men inte med enskilda läkemedelsföretag. Vi saknar policy för om vi ska samarbeta 

med enskilda företag för implementering när vi rekommenderar införande av ett 

nytt läkemedel. Vi bör samarbeta med LIF även i denna fråga. 

Beslut: Hans får i uppdrag att vid nästa möte med LIF diskutera gemensam 

utbildning kring PD1- och PDL1-hämmare samt formerna för samarbete med de 

företag vars läkemedel vi rekommenderar – kanske genom en pilot.   

Initiativ till nationellt vårdprogram för genital GvHD 

En gruppering i Region Väst har hört av sig och vill skriva ett nationellt 

vårdprogram för genital GvHD. Vi konstaterar att detta är ett viktigt och stort 

område med en växande patientgrupp men att det är en för snäv ansats att skriva om 

endast genital GvHD och inte om t.ex. GvHD i huden. En text om GvHD bör 

knytas till vårdprogrammet för cancerrehabilitering. De främsta experterna på 

området torde finnas inom Svenska benmärgstransplantationsgruppen och en 

förfrågan om att skriva en text bör i första hand gå till dem.  

Beslut: Vi beslutar att vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering får i uppdrag 

att kontakta Svenska benmärgstransplantationsgruppen och be dem att ta fram en 

bilaga om GvHD till vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Det dokument som 

skrivits av grupperingen i Väst bör skickas med som underlag för delen om genital 

GvHD, tillsammans med listan på experter i Väst. Vårdprogramgruppen kan få 

medel för möten och stöd att ta fram bilagan. Vi beslutar också att ge arbetsgruppen 

för bäckencancerrehabilitering i uppdrag att se över sitt kapitel om genital GvHD 

för att se om det bör utökas något. Helena kontaktar båda grupperna samt 

återkommer till grupperingen i Väst.    

Styrdokumentet för nationella vårdprogram 

Beslut: Vi fastställer det reviderade styrdokumentet.  

Genomgång av vårdprogramgrupperna 

De flesta har gått igenom excelfilen med regionala representanter. 

Vårdprogramgruppen för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna: Magdalena 

Cwikiel önskar bli entledigad. Sofia Kjellström (uroonkolog på SUS) föreslås 

ersätta.  

Beslut: Helena får i uppdrag att göra uppdragsbeskrivningar för de grupper där det 

inte finns frågetecken och att återkomma om vilka grupper som behöver gås 

igenom ytterligare. För vårdprogramgruppen för cancer i urinblåsan och övre 

urinvägarna beslutar vi enligt förslag. 



 Minnesanteckningar 

 4(8) 

 

 

Uppdatering av SVF fr.o.m. 2020 

Under tiden då nya SVF har tagits fram har det varit lämpligt att införa nya SVF 

samt revideringar vid årsskiften. Nu tas inga nya SVF fram utan endast revideringar 

som ofta orsakas av uppdateringar i vårdprogrammen. Det vore därför lämpligt att 

uppdatera vårdprogram och vårdförlopp tillsammans och låta dem börja gälla 

samtidigt. En nackdel med detta är att statistiken inte på samma sätt kan kopplas till 

när en förändring i SVF infördes, men vi anser att det är överordnat att 

vårdprogram och vårdförlopp hänger ihop.  

Beslut: Vi beslutar att SVF från och med år 2020 ska följa samma remiss- och 

publiceringsförfarande som nationella vårdprogram. För prostatacancer gäller detta 

redan nu, d.v.s. det vårdförlopp som uppdaterats och varit på remissrunda i 

september–oktober fastställs samtidigt som det uppdaterade vårdprogrammet som 

går på remiss i november–januari. Helena får i uppdrag att uppdatera 

styrdokumentet för SVF med denna information.  

Beslut och ansvarig: 

Se ovan. 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark, Torbjörn 

Eles, Thomas Björk-

Eriksson 

 
 

 

§ 4 AKI-arbete 

Uppföljning utvecklingsplaner 

Torbjörn Eles ger en rapport om status i utvecklingsarbetet för kvalitetsregister: 

Arbetet ligger enligt plan eller något efter. Register som har varit omoderna är nu 

omarbetade och mer lättarbetade. Några är fortfarande onödigt komplexa och skulle 

kunna förenklas rent designmässigt.  

Patologi – elektronisk rapportering till cancerregistret 

Arvid redovisar vilka sjukhus som kan rapportera elektroniskt till INCA-

plattformen. Det finns ett antal som inte har kommit igång med detta. Kan RCC ge 

ekonomisk stöttning till de patologilabb som inte har kommit igång med 

elektronisk rapportering? Några RCC har stöttat med engångssummor tidigare. Vi 

konstaterar att varje RCC kan besluta om ekonomiskt stöd kring detta och liknande 

projekt i sin region men att vi i framtiden bör ta upp och förankra liknande beslut i 

RCC Samverkan.  

Ansökan till Vinnova från MIQA Labs  

MIQA Labs kommer att skicka en ansökan till Vinnova om stöd till en nationell 

databas med enhetlig strålterapidata, mjukvara för bildanalys och verktyg för 

datadelning i labbmiljö. Bakom ansökan står Region Västerbotten, Umeå 

universitet och bolaget Nonpi Medical. För att ge projektet nationell förankring vill 

de att RCC Samverkan ska vara högsta beslutande organ. Vi konstaterar att 

projektet går i linje med vår målbild för forskning och innovation och att vi i 

grunden är positiva men behöver mer information innan vi kan ta på oss detta.  

Beslut: Arvid ställer följdfrågor om ansökan och återkommer med en ny version i 

nästa vecka för beslut på mejl.    
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Finansiering av Cytburken 

Cytburken är processregister för livmoderhalscancerscreeningen och byggdes upp 

av Västra Götalandsregionen. Täckningsgraden är ca 60 procent. RCC Väst har 

stått för huvuddelen av kostnaderna hittills, men har haft stöd av nationella 

kvalitetsregisteranslag och löpande anslag från RCC Stockholm Gotland. Driften 

går med underskott och RCC Väst undrar därför om RCC Samverkan kan ge ett 

anslag som täcker underskottet för 2019 och 2020, med målet att övergå till 

finansiering av landstingen. Pengarna för detta skulle tas ur satsningen på screening 

som finns i överenskommelsen för Kvinnors hälsa.  

Beslut: Alla tar med sig frågan hem och förbereder för beslut den 10 december.  

Uppdragsbeskrivning – utredning kring livmoderhalscancerprevention 

Arvid och Helena visar ett utkast till uppdragsbeskrivning för ”kartläggning av 

nuläge och förslag till stärkt arbete med att förebygga livmoderhalscancer genom 

screening”. Förslaget är att arbetet ska påbörjas omedelbart och avslutas i april/maj 

med delrapporter under vägen. En viktig del av uppdraget är att titta på kopplingen 

till övrig screening. Vi vill inte bara ha en kartläggning av vilka register som 

används utan även en analys av hinder och möjligheter vid införandet av det 

uppdaterade vårdprogrammet. Det är viktigt att analysen bygger på samarbete med 

Socialstyrelsen och Inera.  

Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen. Arvid och Helena får i uppdrag att gå 

vidare med att ge uppdraget till en lämplig leverantör.   

Beslut och ansvarig: 

Se ovan. 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 
 

 

§ 5 SVF för rehabilitering 

Det finns en politisk vilja att utvidga SVF till att omfatta rehabilitering och 

uppföljning. I Norge har man skapat ett diagnosövergripande SVF för uppföljning. 

Helena föredrar ett första utkast till hur ett sådant skulle kunna se ut i Sverige, om 

det anpassas till uppföljningskapitlet i de nationella vårdprogrammen, 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering samt den nya mallen för SVF från 

kunskapsstyrningsorganisationen. Vi konstaterar att det behövs ett arbete kring 

behandling, uppföljning och rehabilitering i SVF men att den föreslagna lösningen 

riskerar att bli en pappersprodukt. Vi ser också att det är olämpligt att inkludera 

uppföljningen i SVF utan att samtidigt låta hela behandlingskedjan omfattas. En 

väg framåt vore att göra en pilot för att undersöka hur man kan förlänga ett SVF till 

att även omfatta adjuvant behandling och uppföljning.  

Den modul för rehabilitering som vi tog fram till kvalitetsregistren är inte införd i 

något register än (de införs i NREV nästa år). Ett breddinförande av dem ingår i 

den nationella målbilden. 

Beslut och ansvarig: 

Helena får i uppdrag att undersöka möjligheterna att under 2020 ta fram en pilot för 

att inkludera adjuvant behandling och uppföljning i ett SVF. 
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Föredragande: 
Helena Brändström 

 

§ 6 Information om kommande överenskommelse 

Arbetet med att ta fram en överenskommelse pågår. Målet är att den ska vara klar 

den 8 november och beslutas i riksdagen den 19 december. 

Helena föredrar vilka önskemål och förslag vi har framfört i arbetet och vi 

diskuterar dem. Det är viktigt att uppdragen i överenskommelsen kopplar till den 

nationella målbilden.  

Föredragande: 
Alla 

§ 7 Vad händer i kunskapsstyrningsorganisationen regionalt 

och nationellt 

Alla redogör för läget i sina regioner. Arbetet flyter på och samverkan med andra 

grupperingar fungerar över lag bra.  

Föredragande: 
Bo Alm 

 

Bilagor: 
Riktlinjer 

videoproduktion RCC 

(Internt) 

 

§ 8 Kommunikation 

Uppdaterade riktlinjer för videoproduktion 

Det blir vanligare att olika grupperingar inom RCC tar fram filmer som man sedan 

vill sprida genom RCC:s kanaler. De följer inte alltid RCC:s grafiska profil m.m. 

vilket innebär merarbete jämfört med om RCC-tänket finns med från början. Därför 

finns ett förslag till uppdatering av policyn för videoproduktion. Tilläggen rör bland 

annat att beslutet att ta fram en film ska fattas av RCC-chef och kommunikatör 

tillsammans, att det ska göras en ordentlig analys av mottagare och behov och att 

det ska knytas en medicinskt sakkunnig granskare till projektet. Det är viktigt att vi 

på chefsnivå tar ansvar för att det inte börjar produceras filmer som inte följer 

policyn. Policyn fastställs.   

Jubileumsskriften  

Vi har kontaktat samma byrå som gör cancerfondens rapporter. De har föreslagit ett 

slags magasin där innehållet kan återanvändas både före och efter jubiléet. Målet är 

främst att läsarna ska lära sig om vad cancerstrategin är, vad den har åstadkommit 

och vad den kan åstadkomma i framtiden med fokus på att läsaren ska känna 

stolthet, tillhörighet och framåtanda. Tidplanen är tight. All text måste vara klar i 

november och tryck ska ske i januari.  

Jubileumsinbjudningar 

Inbjudningarna är i princip klara och kalendersidan är uppdaterad. SKL:s 

konferensfunktion kommer att ta emot anmälningar genom en specialbyggd sida. 

Inbjudan och anmälningssidan kommer att finnas två varianter: En för personer 

som ska få resan betald och en för de som inte ska få det. Helena skickar inbjudan 

med betald resa till alla vårdprogramsordföranden. Respektive RCC skickar 

inbjudan till de personer i regionen som ska få resan betald: Fyra PNR-

representanter, alla processledare samt den kontaktsjuksköterska som nomineras. 

SKL:s konferenssystem skickar ut inbjudan till alla som inte ska få resan betald.  

Respektive RCC ska: 

1. skicka en inbjudan till de som ska få resan betald  

2. skicka en lista till Bo med namn på de som fått ovanstående inbjudan  

3. skicka en lista till Bo (senast 7 november) med mejladresser till de 

personer som ska få en inbjudan men inte betald resa.  

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r305854141
https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r305854141
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Listan med personer som inte ska få betald resa kan utgå från listorna på 

prenumeranter på nyhetsbrev men de behöver kompletteras. Kommunikatörerna 

kan ta fram prenumerantlistorna.  

Respektive RCC kan utöver detta sprida information om dagen i nyhetsbrev och 

liknande. Det finns ingen risk att vi bjuder in för många.  

Vi tar inte fram någon gemensam policy för hur vi bjuder egen personal.  

Beslut och ansvarig: 

Den uppdaterade policyn för videoproduktion fastställs.   

Föredragande: 
Hans Hägglund 

 

§ 9 Nationell screeningsamordnare – vad ska ingå i rollen? 

Charlotta Sävblom har gjort ett utkast till uppdragsbeskrivning för nationell 

screeningsamordnare. Alla får i uppdrag att läsa och kommentera den inför beslut 

den 10 december. Vi konstaterar att tidig upptäckt inte bör ingå i uppdraget. 

Uppföljning av högriskgrupper bör inte ingå från början men kan ingå i framtiden.  

Tidigare har diskuterats att skapa en nationell arbetsgrupp för tidig upptäckt. Vi 

beslutar att inte skapa någon sådan ännu men att det kan bli lämpligt längre fram.  

Beslut och ansvarig: 

Alla får i uppdrag att läsa förslaget till uppdragsbeskrivning för nationell 

screeningsamordnare inför beslut 10 december. 

Vi beslutar att inte skapa någon arbetsgrupp för tidig upptäckt just nu. 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

 
 

 

§ 10 SVF-turné – tidplan och upplägg 

Hans föredrar ett förslag till upplägg för halvdagsmöten med personer i ledande 

ställning i syfte att diskutera hur RCC kan stötta regionerna att nå SVF-målen. Vi 

diskuterar formatet och syftet och Hans får i uppdrag att utveckla förslaget och 

återkomma.     

Beslut och ansvarig: 

Hans utvecklar förslaget till SVF-turné och återkommer. 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark, Helena 

Brändström och Johan 

Ahlgren 

 
 

 

§ 11 Frågor kring livmoderhalscancerprevention 

Cytburken och utredning av införande av livmoderhalscancerscreening, se § 4 

ovan.  

På förra mötet bordlades frågan om finansiering av cellprovsvecka.  

Beslut och ansvarig: 

Vi beslutar att inte göra någon nationell insats kring cellprovsvecka. Varje RCC 

avgör hur de vill finansiera regionala projekt. 

Föredragande: 
Helena Brändström 

§ 12 Övriga frågor  

På förra mötet fastställde vi en uppdragsbeskrivning för 

kontaktsjuksköterskenätverket men beslutade inte vilket RCC som ska vara 

stödjande RCC. Det måste beslutas. Vi bordlägger frågan till nästa möte. 
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 Att göra-lista: 

§ 2: Helena gör ett uppdragsbeskrivningsdokument för arbetsgruppen för klinisk 

genetik och kommunicerar detta med gruppen. 

§ 3: Helena bevakar svar från NAC om vårdprogrammen för myelom och 

äggstockscancer.  

§ 3: Helena kontaktar vårdprogramgruppen för akut onkologi och uppmanar dem 

att uppdatera sin text om PD1- och PDL1-hämmare. 

§ 3: Hans diskuterar med LIF om gemensam utbildning kring PD1- och PDL1-

hämmare samt formerna för samarbete med de företag vars läkemedel vi 

rekommenderar. 

§ 3: Helena kontaktar vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering och ger dem i  

uppdrag att genom Svenska benmärgstransplantationsgruppen ta fram en bilaga om 

GvHD. 

§ 3: Helena kontaktar arbetsgruppen för bäckencancerrehabilitering och ger dem i 

uppdrag att se över sitt kapitel om genital GvHD.  

§ 3: Helena gör uppdragsbeskrivningar för de grupper där det inte finns frågetecken 

och återkommer om vilka grupper som behöver gås igenom ytterligare. 

§ 3: Helena får i uppdrag att uppdatera styrdokumentet för SVF med nya rutiner för 

publicering och gällandedatum. 

§ 4: Arvid ställer följdfrågor om ansökan från MIQA Labs och återkommer med en 

ny version till samverkan i nästa vecka för beslut på mejl.    

§ 4: Alla tar med sig frågan om finansiering av Cytburken hem och förbereder för 

beslut den 10 december. 

§ 4: Arvid och Helena får i uppdrag att gå vidare med uppdraget att kartlägga 

arbetet med att förebygga livmoderhalscancer och att ge uppdraget till en lämplig 

leverantör.   

§ 5: Helena får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta fram en pilot under 

2020 för att inkludera adjuvant behandling och uppföljning i ett SVF. 

§ 8: För inbjudningar till jubiléet ska respektive RCC: 

1. skicka en inbjudan till de som ska få resan betald  

2. skicka en lista till Bo med namn på de som fått ovanstående inbjudan 

3. skicka en lista till Bo (senast 7 november) med mejladresser till de 

personer som ska få en inbjudan men inte betald resa. 

 

§ 9: Alla får i uppdrag att läsa förslaget till uppdragsbeskrivning för nationell 

screeningsamordnare inför beslut 10 december. 

§ 10: Hans får i uppdrag att utveckla förslaget om SVF-turné och återkomma.   

 


