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RCC Samverkan 
 
Datum för mötet: 21–22 november 2019  

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Lena Sharp 

Maria Rejmyr Davis 

Srinivas Uppugunduri 

Johan Ahlgren 

§ 5–12 Thomas Björk-Eriksson  

 

Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 

Kjell Ivarsson 

Björn Ohlsson 

§ 1–11 Anna Karevi Verdoes  

§ 1–7 Michael Dahlberg  

§ 9 Arvid Widenlou Nordmark, Torbjörn Eles och Maria Sörby 

§ 11 Freddi Lewin och Henrik Lövborg 

 

Ulrika Berg Roos (anteckningar) 

 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

 

 

§ 1 Hans inledning samt minnesanteckningar 

Hans lyfter frågor ur OECD-rapporten Health at a glance 2019. Rapporten 

uppskattar att 3 miljoner förtida dödsfall per år i OECD-länderna skulle kunna 

förebyggas med preventiva åtgärder. Fetma och diabetes är stora orsaker. 

Beslut och ansvarig: 

Minnesanteckningarna från 2019-10-29 fastställs. 

Föredragande: 
Maria Rejmyr Davis 

 

 

 

§ 2 Regimbiblioteket 

Det finns nu ca 400 regimer och 200 basfakta i Regimbiblioteket. Det finns inte 

regimer för alla diagnoser men det pågår arbete med att ta fram regimer för bl.a. 

prostata och testikel. Patientinfo finns inom GI och bröstcancer, och det pågår 

arbete för att ta fram för lunga och gyn. Kostnaden för regimbiblioteket är ca 1,6 

miljoner per år. Kostnaden kommer troligen att öka något framöver.    

En teknisk uppdatering pågår och hela biblioteket ska flyttas och integreras med 

cancercentrum.se. Sidan har nu ca 1 200 besök per månad (500 unika besökare). Vi 

behöver säkra att tekniken fungerar och att det finns tillgänglig support om sidan 

går ner, t.ex. avtal för bemanning under sommaren. Bo kommer att säkerställa att 

avtal för detta skrivs för hela cancercentrum.se.  

Vi diskuterar om vi bör göra en särskild satsning på att få in regimer för de 

diagnoser som saknas i biblioteket men bedömer att bör avvakta 

överenskommelsen för 2020 innan vi går vidare med det.  
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Vi konstaterar att vi under 2020 bör göra en kommunikationsinsats för att göra det 

känt att patientinformationer finns men även för att ytterligare öka användningen av 

själva Regimbiblioteket.  

Vi konstaterar att vi borde ha en nationell styrgrupp för Regimbiblioteket men att 

uppdraget i första hand borde inlemmas i ett befintligt uppdrag i stället för att skapa 

en ny arbetsgrupp, t.ex. styrgruppen för läkemedelsregistret. Ann-Sofi Fyhr får i 

uppdrag att skriva en uppdragsbeskrivning för styrgruppen. Maria meddelar henne 

detta. 

Ann-Sofi Fyhr är projektledare men kommer att gå i pension om ca ett år. RCC Syd 

kommer att inleda en rekryteringsprocess för en efterträdare i början av nästa år, 

under förutsättning att det finns långsiktig nationell finansiering. Alla får i uppdrag 

att undersöka om det finns lämpliga personer som bör uppmuntras att söka tjänsten.  

Beslut och ansvarig: 

Ann-Sofi Fyhr får i uppdrag att skriva en utökad uppdragsbeskrivning för 

styrgruppen för läkemedelsregistret som inkluderar Regimbiblioteket, och att 

kommunicera den med styrgruppen för läkemedelsregistret innan den tas upp i 

RCC Samverkan för beslut.   

RCC Syd går vidare med att rekrytera efterträdare till Ann-Sofi Fyhr, under 

förutsättning att det finns långsiktig nationell finansiering.    

Bo tar med frågan om att säkerställa driften av Regimbiblioteket. 

Bo noterar idén om kommunikationsinsats kring Regimbiblioteket till nästa års 

årshjul för kommunikation. 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

§ 3 Läkemedelsrapporten del 1 

NAC har skickat in ett utkast till läkemedelsrapport. Vi diskuterar innehållet samt 

hur arbetet går med inrapportering och användande av data i varje sjukvårdsregion.   

Vi konstaterar att läkemedelsregistret är mycket viktigt för att uppnå jämlik 

cancervård i Sverige men att det kan behövas mer arbete för att engagera 

företrädare för kvalitetsregister och regioner. Ett steg i detta är att arbeta med 

sammanfattningen till rapporten så att det tydligt framgår av den hur stora vinster 

det finns med registret.   

Föredragande: 
Bo Alm 

§ 4 Kommunikation  

Almedalsplanering: Vi diskuterar värdet av att delta i Almedalsveckan och om vi i 

stället bör delta i t.ex. Järvaveckan. Vi beslutar att ha en cancerdag under 

Almedalsveckan även 2020, tisdagen den 30 juni, och att så många som möjligt ur 

RCC Samverkan ska närvara. Lämpliga ämnen är barncancer, forskning och 

innovation, den demografiska utmaningen, 2020-målen, kompetensförsörjning eller 

palliativ vård och omvårdnad. Bo får i uppdrag att fortsätta att planera och har 

mandat att byta till 1 juli om det passar bättre av någon anledning. RCC Syd får i 

uppdrag att vara ”stödjande”. 

Vi konstaterar att det är viktigt med för- och efterarbete kring deltagandet utöver 

cancerdagen. Vi bör göra en gemensam planering av vilka seminarier vi ska delta i 
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och vilka budskap vi ska framföra. Vi bör också rapportera våra intryck och 

eventuella medskick till varandra.  

Arbetsprocess för debattrepliker: Bordläggs 

Jubileumsskriften – innehåll och tidplan: Bo visar planeringen av 

jubileumsskriften. Ett program kommer att komma på mejl inom kort. 

Kunskapsbanken: Bo visar den nya kunskapsbanken för vårdprogram och 

vårdförlopp. Den lanseras preliminärt den 3 december.  

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

 

§ 5 Vårdprograms- och SVF-frågor 

NVP matstrupe magsäck: Vårdprogrammet fastställs. 

Nominering av ny grupp för NVP Livmoderhals och vagina: Gruppen ska 

rekonstrueras enligt beslut på föregående möte. Mejl om detta har skickats till den 

nuvarande vårdprogramgruppen. Följande personer är föreslagna till ny 

arbetsgrupp: 

 Ordförande: Henrik Falconer är föreslagen och kan tänka sig att ta 

uppdraget. Helena begär in jävsdeklarationen.  

 Norr: Philippe Cadavid 

 Uppsala-Örebro: Lena Wijk 

 Stockholm-Gotland: Inte klart. 

 Väst: Karin Bergmark 

 Sydöst: Gabriel Lindahl 

 Syd: Maria Bjurberg 

 Omvårdnadsrepresentant: Eva Rosén  

 Patolog: Inte klart. Helena kontaktar Joseph Carlsson om detta. 

 

Nationella kvalitetssäkringsgruppen för SVF: Departementet har aviserat att de 

vill ha tätare rapporter under 2020 vilket innebär att kvalitetssäkringsgruppen 

kommer att få mer arbete under nästa år. Gruppen är sammansatt utifrån kompetens 

och har inte nationell representation. Statistikertjänsten är nu 50 % men behöver 

utökas till 100 %. Det finns inte möjlighet att utöka Davids tjänst.  

Det finns ett stort intresse i Norge och Danmark för registerforskning kring SVF 

och de vill gärna ha med någon som kan delta i det arbetet.  

Fastställande av SVF: SVF för Bröstcancer, Peniscancer, Allvarliga ospecifika 

symtom samt Lymfom och KLL fastställs.  

SVF-PREM-enkät: På mötet 10 september beslutade vi att vi vill pausa utskicket 

av SVF-PREM-enkät 2020 och i stället fokusera på att analysera det som är 

insamlat. Då kan vi också utvärdera om enkäten ska revideras för att bli ännu mer 

användbar. Om några regioner vill skicka ut enkäten även 2020 kan de göra det. 

När vi uppdaterar uppdragsbeskrivningen till PROM- och PREM-gruppen 

överväger vi hur uppdraget kring SVF-PREM ska formuleras.    
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Rapport från Nordiska mötet: Helena rapporterar från Nordiska mötet. Det pågår 

en hel del forskning om registerdata från SVF i de andra nordiska länderna och det 

finns intresse kring samarbete, t.ex. genom att skapa ett core data set. Vi borde 

försöka få in fler från Sverige i dessa samarbeten. I Danmark och Norge är det dock 

enklare att koppla SVF-data till ålder, region, socioekonomi och liknande.  

Både Norge och Danmark har arbetat med att få in uppföljning efter behandling i 

SVF men de har inte kommit fram till någon bra lösning som vi kan kopiera. De 

har inte heller någon lösning på hur uppföljning eller rehabilitering ska följas upp i 

register.  

Nästa möte i nätverket är den 5–6 november 2020 i Köpenhamn. 

Regionernas SVF-redovisningar: Helena redovisar intrycken från regionernas 

SVF-redovisningar som skickats till departementet. Regionernas analyser av läget 

håller skiftande kvalitet. Alla lyfter brister i kompetensförsörjning och IT-stöd som 

svårigheter. Överföringen av patienter mellan regionerna ställer fortfarande till 

problem. 70-procentsmålet kommer att uppnås på riksnivå och på sjukvårdsregional 

nivå men det finns regioner som ligger väldigt lågt. Rapporterna kommer att 

publiceras på cancercentrum.se efter beslut om utbetalning. 

SVF-turné: Datum och plan för SVF-turnén kommer att göras upp med varje 

RCC-chef separat.  

Beslut och ansvarig: 

Vi fastställer de föreslagna regionala representanterna till vårdprogramgruppen för 

livmoderhals- och vaginalcancer. Helena går vidare med de deltagare som inte är 

klara. Helena mejlar ut information om den nya gruppen till hela gamla gruppen när 

beslutet är klart. 

Vid bordlägger beslutet om hur vi ska utöka statistikertjänsten i nationella 

kvalitetssäkringsgruppen till nästa möte.  

Föredragande: 
Johan Ahlgren 

 

§ 6    Kvalitetsregister – behov av ny policy?  

Det finns ett växande intresse för registerdata, bland annat från industrin. Detta kan 

generera intäkter till registren (CPUA-myndigheten) och frågan är hur dessa 

intäkter ska hanteras i relationen mellan registren och RCC. Det finns en inbyggd 

otydlighet i förhållandet mellan registerhållarna, RCC och CPUA.  

I de samarbetsavtal som skrivs mellan RCC och registren finns tydligt angivet vad 

RCC kan erbjuda. Vi bedömer att det räcker och att det inte finns behov av en 

policy utöver detta.  

Föredragande: 
Ulrika Berg Roos 

 
 

 

§ 7 Målbildsdokumentet – färdigställande 

Vi går igenom målbildsdokumentet och fastställer målen och aktiviteterna. Vi 

beslutar att slutprodukten ska finnas i två varianter, dels en intern variant som 

innehåller ingresser, RCC-anser-satser, delmål och aktiviteter, dels en extern 

variant utan aktiviteter. Vi lägger den i en vanlig rapportmall. Namnet på 

dokumentet är inte klart.  
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Beslut och ansvarig: 

De ursprungliga arbetsgrupperna får i uppdrag att skriva ingresser för sina 

respektive områden.  

Cancerteamet får i uppdrag att ta fram förslag till formuleringar kring barncancer 

utifrån barncancerrapporten.  

Föredragande: 
Helena Brändström 

och Hans Hägglund 

 

§ 8 Överenskommelsearbete 2020 samt innovationshubben 

ÖK: Överenskommelserna för cancer och för kvinnors hälsa beräknas bli klara före 

jul, d.v.s. klubbas i riksdagen den 19 december. Barncancerområdet kommer att 

finnas med i vår kommande överenskommelse. Vi kommer att behöva en nationell 

samordnare för detta. Vi tar upp frågan igen den 19 december.    

Innovationshubben ”Nollvision cancer”: Vi har fått pengar från Vinnova utifrån 

vår ansökan, 10 miljoner kronor under två år med möjlighet till förlängning. 

Pengarna utbetalas till SKL. Ansökan bildar en ram för kommande arbete men inga 

arbetssätt är fastställda ännu. Vi kommer att börja med att fokusera på lungcancer 

för att sedan skala upp till att omfatta alla cancerdiagnoser. Vi kommer att bygga 

upp ett kansli med en samordnare, omvärldsbevakare, kommunikatör och 

administratör på ca 100 procent med placering på SKL samt en forskningstjänst på 

Handelshögskolan. Under rekryteringsperioden kommer Ebba Hult att vara 

tillförordnad samordnare. Hon kommer att kontakta alla chefer för att diskutera 

vilken roll RCC-cheferna vill och bör ha i arbetet. 

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark, Torbjörn 

Eles och Maria Sörby 

  

§ 9 AKI-frågor  

Rapport från dialogmöte registerhållare: Arvid rapporterar från dialogmötet 

med registerhållarna: Registerhållarna diskuterade bland annat hur man kan flytta 

goda exempel mellan registren och hur RCC och registerhållare kan vara delaktiga i 

utvecklingen av de nya vårdinformationssystemen. Diskussionen om prioriterade 

områden visar att registerhållarna har samma bild som RCC Samverkan.  

RCC Syd har tagit fram en film om hur datadriven kvalitetsutveckling fungerar i 

Danmark, från Odense universitetssjukhus (https://youtu.be/2c5wAYjXonw). Vi 

vill gärna prata mer om hur RCC Syd arbetar med området på ett kommande möte.  

Patientöversikter: Maria Sörby redogör för hur arbetet fortskrider. Projekt-

organisationen är helt etablerad. Patientöversikten är registrerad som NMI 

(Nationell Medicinskt Informationssystem) hos Läkemedelsverket. 

Kravspecifikationerna för de åtta diagnosernas anpassade patientöversikter är 

framtagna och testade. Implementeringskoordinatorer finns på plats vid årsskiftet 

för sex av åtta diagnoser (nationella, 50 % under 1 år). De kommer att stötta 

verksamhetscheferna i införandet på klinikerna men också bilda en arbetsgrupp för 

att samarbeta över diagnosgränserna.  

Pilotinförande på kliniker kommer att ske under 2020 för alla åtta diagnoser. För 

några av diagnoserna finns även breddinförandet planerat för 2020.  



 Minnesanteckningar 

 6(9) 

 

 

 

RCC Samverkan önskar ta del av ett detaljerat schema för planerat införande i 

respektive region. Maria Sörby tar med sig den frågan. Vi framför också att vi är 

imponerade av att projektet går så stadigt framåt.  

Torbjörn Eles redogör för den planerade förvaltningen: Systemet är klassat som 

NMI vilket innebär att det ska uppfylla aktuella lagkrav (dock inte CE-märkas) och 

att det står under Läkemedelsverkets tillsyn. Läkemedelsverket har tagit fram 

föreskrifter om tillämpning av lagen. De innebär bland annat att vi måste uppfylla 

samma lagstiftning som system som CE-märks för att säljas inom EU. Västra 

Götalandsregionen står som ”tillverkare” och är därmed juridiskt ansvarig för detta 

och övriga RCC kommer att stötta i arbetet. 

Beräknade kostnader år 2021 är knappt 2 mnkr för förvaltningen och drygt 2 mnkr 

för utvecklingen av ytterligare åtta diagnoser. I förvaltningen ingår bland annat 

extern revision för att säkerställa att vi följer lagstiftningen. I utvecklingen ingår 

även utveckling av nya funktioner för de införda patientöversikterna. Kostnaderna 

för personer som arbetar med implementeringen ingår inte i detta. För 

utvecklingskostnaderna skulle det kunna vara möjligt att söka externa medel.  

Förvaltningskostnaderna kommer att stiga när det kommer in fler diagnoser men 

utvecklingskostnaderna för nya diagnoser kan komma att sjunka när det finns flera 

etablerade diagnoser att ha som förebild.   

Föredragande: 
Arvid Widenlou 

Nordmark och Helena 

Brändström 

 

 

§ 10 Nationella arbetsgrupper 

Arvid och Helena har gått igenom vilka arbetsgrupper som finns utöver 

vårdprogramgrupperna. Vi går igenom sammanställningen och kompletterar.   

Utöver formella arbetsgrupper pågår nationell verksamhet på enskilda RCC, 

”regionalt stöd till det nationella arbetet”, genom förvaltningsansvar, nätverk och 

tillfälliga arbetsgrupper. Vi konstaterar att vi behöver uppdragsbeskrivningar även 

för sådana arbeten.  

Stödjande RCC ska tillhandahålla statistiker, juridisk kompetens, administratör och 

kommunikatör samt vid möten stå för lokal, fika och vid behov mat. Respektive 

RCC betalar sina deltagares resor. Detta bör stå som en malltext i 

uppdragsbeskrivningen. 

Stödjande RCC ska ta fram och skriva på uppdragsbeskrivningar för sina grupper 

utifrån mallen och spara dem på Projectplace. De ska diarieföras på SKL (alla NAG 

ska diarieföras på SKL enligt kunskapsstyrningssystemet). Uppdrags-

beskrivningarna bör beskriva uppdraget på övergripande nivå. Detaljer i uppdraget 

bör tas fram i dialog med grupperna och dokumenteras i mötesanteckningar.  

Beslut och ansvarig: 

Cancerteamet får i uppdrag att ta fram ett förslag till årshjul för rapportering från 

alla arbetsgrupper.  

Helena och Ulrika får i uppdrag att se över mallen för uppdragsbeskrivningen för 

arbetsgrupper samt att ta fram en mall för uppdragsbeskrivning för annat regionalt 

stöd till nationellt arbete.  

https://service.projectplace.com/pp/pp.cgi/r673634986
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Föredragande: 
Hans Hägglund 

Freddi Lewin 

Henrik Lövborg 

§ 11 Läkemedelsrapport del 2 

Vi diskuterar utkastet till läkemedelsrapport och önskar en inledande 

sammanfattning som inleds med varför läkemedelsregistret är centralt för jämlik 

vård. Freddi och Henrik återkommer med en uppdaterad version under nästa vecka. 

Bo får i uppdrag att jobba med språket i sammanfattningen för att göra den mer 

publik samt att i samband med layout justera tabellerna så att de blir lättlästa.  

Medskick från gruppen är att vi under nästa år bör göra ett arbete för att undersöka 

täckningsgraden, t.ex. genom att göra stickprov. Arbetet med läkemedelsregistret 

diskuteras vidare på mötet den 19 december. 

Vi noterar att diagrammen är svårlästa p.g.a. färgvalet. Thomas flaggar till Katrin 

att statistikernätverket bör se över hur de använder färger i graferna ur ett 

tillgänglighetsperspektiv.  

Föredragande: 
Alla 

 

§ 12 Regional rapport – vilka knäckfrågor finns regionalt och 

nationellt 

Vi diskuterar läget i respektive region.  

Föredragande: 
Thomas Björk-

Eriksson, Johan 

Ahlgren och Lena 

 

 

§ 13  Strålbehandlingsfrågan 

Johan presenterar en analys av strålbehandlingsfrågan.  

Vi konstaterar att RCC kan arbeta mer med kommunikation gentemot ledningar för 

att förmå dem att skicka folk på utbildningar. Till exempel finns det en bra 

utbildning för strålsjuksköterskor i Lund. Vi kan också spela in till 

vårdprogramgrupperna att de bör tänka på prioriteringar när de uppdaterar 

rekommendationerna om strålbehandling i vårdprogrammen.  

Vi har sedan tidigare sett att registret för strålbehandling fyller en central funktion 

och att det är viktigt att det fungerar bra. 

Beslut och ansvarig: 

Lena, Thomas och Johan skickar ut listan med problemformuleringar och tar upp 

frågan igen den 11 februari.  

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

 

§ 14 Förberedelse för patientrådsmötet den 19 december 

PNR har aviserat att de vill prata om rehabilitering och kontaktsjuksköterska. Vi 

vill göra en dragning av nya överenskommelsen och prata om måldokumentet. Vi 

vill också visa och diskutera SKL:s policy för patientmedverkan.  

Inför mötet bör vi be om rapport kring det regionala arbetet i PNR, för att 

möjliggöra en diskussion om vad som bör ingå i PNR-uppdraget. Vi bör också gå 

igenom minnesanteckningarna från två föregående mötena för att se vad som är 

gjort. 

Beslut och ansvarig: 

Beredningsgruppen för samverkansmötena får i uppdrag att gå igenom tidigare 

protokoll, göra en agenda och kommunicera med PNR inför mötet. 
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 § 15 Övriga frågor 

Johan kommer att vara sjukskriven under januari i samband med en knäoperation. 

Jessica Nordlander kommer att vara TF under tiden.  

Hans veckobrev: Det har kommit frågor om man får sprida Hans veckobrev. Den 

tänkta målgruppen är chefer och medarbetare. Vi beslutar att det är ok att dela 

brevet till personal på RCC.   

Maria är med i beredningsgruppen december–mars. 

 Att göra-lista 

§ 2: Ann-Sofi Fyhr får i uppdrag att skriva en utökad uppdragsbeskrivning för 

styrgruppen för läkemedelsregistret som inkluderar Regimbiblioteket, och att 

kommunicera den med styrgruppen för läkemedelsregistret innan den tas upp i 

RCC Samverkan för beslut. Maria meddelar Ann-Sofi detta.  

§ 2: RCC Syd går vidare med att rekrytera efterträdare till Ann-Sofi Fyhr, under 

förutsättning att det finns långsiktig nationell finansiering. Alla får i uppdrag att 

undersöka om det finns lämpliga personer som bör uppmuntras att söka tjänsten. 

§ 2: Bo tar med frågan om att säkerställa driften av Regimbiblioteket. 

§ 2: Bo noterar idén om kommunikationsinsats kring Regimbiblioteket till nästa års 

årshjul för kommunikation. 

§ 4: RCC Syd är stödjande RCC till Cancerdagen i Almedalen. Maria tar med den 

frågan hem. 

§ 5: Vi fastställer de föreslagna regionala representanterna till vårdprogramgruppen 

för livmoderhals- och vaginalcancer. Helena går vidare med de deltagare som inte 

är klara. Helena mejlar ut information om den nya gruppen till hela gamla gruppen 

när beslutet är klart. 

§ 7: De ursprungliga arbetsgrupperna får i uppdrag att skriva ingresser till 

målbildsdokumentet för sina respektive områden.  

§ 7: Cancerteamet får i uppdrag att ta fram förslag till formuleringar kring 

barncancer utifrån barncancerrapporten. 

§ 10: Cancerteamet får i uppdrag att ta fram ett förslag till årshjul för rapportering 

från alla arbetsgrupper.  

§ 10: Helena och Ulrika får i uppdrag att se över mallen för uppdragsbeskrivningen 

för arbetsgrupper samt att ta fram en mall för uppdragsbeskrivning för annat 

regionalt stöd till nationellt arbete. 

§ 13: Lena, Thomas och Johan skickar ut listan med problemformuleringar och tar 

upp frågan igen den 11 februari. 



 Minnesanteckningar 

 9(9) 

 

 

 

§ 14: Beredningsgruppen för samverkansmötena får i uppdrag att gå igenom 

tidigare protokoll, göra en agenda och kommunicera med PNR inför mötet. 

Bordlagda frågor: 

 Arbetsprocess för debattrepliker 

 Statistiker till kvalitetssäkringsgruppen  

 Nationell samordnare för barncancer 

 Läkemedelsregistret – täckningsgrad m.m. 

 


