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RCC Samverkan  
 
Datum: Tisdag 10 december 2019 

Kl. 10:00–17:00 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Lena Sharp 

Maria Rejmyr Davis 

Srinivas Uppugunduri 

Johan Ahlgren 

Thomas Björk-Eriksson 

 

Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos (anteckningar) 

Björn Ohlsson 

Ralf Segersvärd 

Michael Dahlberg 

 

§ 2: Mia Westlund 

§ 3: Lina Sarv, Karin Vriste, Katja Vuollet Carlsson 

§ 4: Henric Ångström och Madelene Johanzon 

§ 7: Åsa Ljungvall och Cecilia Stenbjörn 

§ 9–17: Jessica Nordlander 

§ 11: Torbjörn Eles 

§ 12–17: Bo Alm 

§ 13: Gunilla Gunnarsson och Stefan Rydén 

 
Föredragande: 
Hans Hägglund 

 

§ 1 Inledning och minnesanteckningar 

SVF-turnén 

Planeringsmöten inbokade med RCC Stockholm Gotland och RCC Syd. 

Målbilden 

Ingresser saknas och behöver vara klara före den 18:e. Ulrika skriver igenom dem 

och skickar ut den 20:e. Den 10 januari ska alla ha läst och redigerat.     

Läkemedelsrapporten 

Rapporten ska publiceras före jul. NAC har skickat in en ny version utifrån våra 

förslag vid förra mötet och Bo ska nu putsa på sammanfattningen. RCC Samverkan 

behöver inte fastställa den nya versionen före publicering.   

Beslut och ansvarig: 

Minnesanteckningarna fastställs. 

Alla medverkar i arbetet med ingresser till målbildsdokumentet och skickar in dem 

senast den 18 december.  
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Föredragande: 
Thomas Björk-

Eriksson 

Mia Westlund 

 

 

§ 2 Cytburken 

Finansieringen av Cytburken har diskuterats vid tidigare möten. En analys är 

beställd från Leading Health Care. Dagens beslut gäller ett engångsstöd till  

RCC Väst. När analysen är klar tar vi upp diskussionen om långsiktig finansiering.  

Beslut och ansvarig: 

Vi beslutar att gå in med en nationell finansiering på 1,1 miljoner kronor som 

engångsstöd till Cytburken i avvaktan på rapporten från Leading Health Care. 

Medlen hämtas från överenskommelsen Kvinnors hälsa där 

livmoderhalscancerscreeningen ingår.  

Föredragande: 
Lina Sarv  

Karin Vriste 

 

 

§ 3 Process- och rollbeskrivning för framtagande och 

förvaltning av Nationella vårdplaner 

Lina och Karin föredrar ett förslag till förvaltningsorganisation för Min vårdplan.  

Förslaget bygger på att det skapas nationella arbetsgrupper för de olika 

diagnoserna, med uppdrag att ta fram de nationella texterna till Min vårdplan. Det 

är kontaktsjuksköterskegruppen som utser arbetsgrupperna och som fastställer 

vårdplanerna.  

Arbetsgrupperna kommer att behöva administrativt stöd. Detta kan antingen skötas 

på samma sätt som för vårdprogramgrupperna, genom att det RCC som i övrigt 

stöttar diagnosen utser en samordnare som bokar möten och liknande, eller genom 

en nationell administrativ funktion, alltså att de nationella samordnarna 

kompletteras med en administratör som sitter på SKR. Vi beslutar om en medelväg. 

RCC ska i de regioner där det är möjligt utse en samordnare med uppgift att vara ett 

administrativt stöd till de nationella arbetsgrupper som det är stödjande för. I de fall 

ett RCC inte har möjlighet att tillsätta en samordnare ska den nationella 

samordnaren ta denna roll.  

Vi konstaterar att det är viktigare att processen för framtagande och införande är 

konsekvent och tydlig än att arbetet går fort. Vi beslutar därför att fortsätta med de 

diagnoser som är igång men att avvakta med att starta upp nya grupper. De 

diagnoser som är i gång är bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, huvud- och 

halscancer, CNS-tumörer, peniscancer, prostatacancer och urinblåsecancer. I flera 

av dessa diagnoser finns redan arbetsgrupper som arbetar men som måste formeras 

formellt när förslaget till förvaltning är fastställt.  

Lina och Karin lyfter att förankringen i regionerna bör diskuteras vid tillfälle: När 

en nationell vårdplan är klar, hur ska erbjudandet till regionerna se ut? Vem 

förankrar med vem? Hur ska införandet organiseras? Vi bordlägger frågan till 

januari eller februari. 

Beslut och ansvarig: 

Vi fastställer förslaget till förvaltningsorganisation. Lina och Karin stöper om 

förslaget till samma form som styrdokumentet för nationella vårdprogram. 

Vi beslutar att tills vidare inte starta fler arbetsgrupper än de som redan är igång.  
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Föredragande: 
Anna-Lena Sunesson 

Henric Ångström 

Madelene Johanzon 

 

§ 4 NPO Äldres hälsa 

Henric Ångström och Madelene Johanzon från NPO Äldres hälsa berättar om vad 

som pågår inom NPO:t. De har identifierat att de i ett första steg främst vill arbeta 

med palliativ vård, skörhetsbegreppet och kognitiv svikt. För utredning av kognitiv 

svikt tas ett SVF fram.  

Palliativ vård är aktuell inom många områden och samverkan mellan många NPO 

är nödvändig. Det kommer att formeras en nationell arbetsgrupp (NAG) för 

palliativ vård där vi bedömer att minst en av RCC:s processledare för palliativ vård 

bör ingå. Där bör även registerhållaren för palliativregistret ingå. NPO Äldres hälsa 

kommer att ansöka om att starta ett SVF för palliativ vård för att definiera hur man 

ska identifiera de palliativa patienterna och vilka insatser de ska erbjudas.  

Vi lyfter att det är positivt att man arbetar med skörhetsbegreppet och att 

cancervården behöver bli bättre på att bedöma vilka patienter som tål behandling. 

Vi ser fram emot samarbete i frågan. 

Framtida kontakter sker främst mellan Henric Ångström och Fredrik Wallin som är 

regional processledare för palliativ vård på RCC Norr.  

Föredragande: 
Lena Sharp 

 

§ 5 Information gemensamt samordningskansli för 
tarmcancerscreening 

Arbetet med att finna lösningar på de juridiska hindren för det gemensamma 

samordningskansliet fortsätter. Problemen rör dels lagen om upphandling, dels 

integritetsfrågor. Integritetsfrågorna är förmodligen lösta genom att det är 

hemregionen som begär ut data från Skatteverket och överför till kansliet. 

Upphandlingsfrågorna skulle eventuellt kunna lösas med det s.k. 

Hamburgundantaget. Frågan är uppe i hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket i dag.  

Vi följer upp frågan på mötet den 19 december. 

Föredragande: 
Lena Sharp 

 

§ 6 RCC Stockholm Gotlands organisation 

En omorganisation har presenterats inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i 

Region Stockholm som påverkar RCC Stockholm Gotlands uppdrag och 

tillhörighet. Eventuellt kommer hälso-och sjukvårdsdirektören bjudas in till senare 

möte för fortsatt diskussion kring förslaget. 

Föredragande: 
Åsa Ljungvall 

Cecilia Stenbjörn 

 

 

§ 7 Vårdanalys rapport om skillnader i cancervården 

Vårdanalys berättar om sin rapport Omotiverat olika – Socioekonomiska och 

regionala skillnader i cancervården. Analysen är ett egeninitierat projekt. Ett syfte 

är att ta fram förslag på hur uppföljningen av jämlikheten i hälso- och sjukvården 

kan förbättras. Slutsatserna är att det finns omotiverade skillnader i vården och 

skillnaderna mellan regionerna är betydligt större än de socioekonomiska 

skillnaderna. Vårdanalys ger regeringen flera rekommendationer, bl.a. att fokusera 

på prevention, att följa upp jämlikheten regelbundet och verka för att förbättra 

förutsättningarna för att använda registren för forskning och uppföljning. 

En annan slutsats av själva arbetet är att analyser försvåras av att registren har lång 

eftersläpning i inrapportering vilket gör att uppföljningen inte kan vara aktuell. Det 

tar även tid att få ut data, t.ex. från Socialstyrelsen. Processerna för utlämning av 
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data skiljer sig också mellan register vilket försvårar användningen i nationella 

jämförelser.  

Arvid framför att kritiken mot registren delvis är inaktuell och att den inte gäller 

alla register. Det pågår arbete som kommer att underlätta motsvarande analyser 

framöver.   

Vi konstaterar att resultaten ligger i linje med förväntningarna. Att socioekonomi 

påverkar utfallen i vården vet vi, men vi efterlyser en fördjupad analys av hur man 

kan arbeta för att minimera de socioekonomiska faktorernas påverkan på vård och 

utfall. Vårdanalys håller med om att en sådan analys vore intressant.  

Föredragande: 
Helena Brändström 

 
 

 

§ 8 SVF och NVP 

Fastställande av SVF njurcancer  

I SVF njurcancer gjordes ett förslag på att skapa en särskild avslutskod för cystor, 

för att kunna separera dem i uppföljningen. Förslaget fick kritik under 

remissrundan och har dragits tillbaka. Den enda ändringen är nu ett förtydligande 

av förhållandet mellan SVF urinblåsa och SVF njurcancer. Vårdförloppet 

fastställdes. 

Fastställande av SVF livmoderhals- och vaginalcancer 

I SVF livmoderhals- och vaginalcancer har ledtiden förlängts med 7 dagar eftersom 

allt fler patienter genomgår MDK. Skrivningen kring val av bilddiagnostik har 

mjukats upp och hänvisas till vårdprogrammet. Vårdprogrammet ska gå på remiss i 

vår men vårdprogramgruppen är angelägen om att förändringen fastställs nu och 

inte väntar tills vårdprogrammet är fastställt.  

Vårdprogramgruppen för livmoderhals- och vaginalcancer formerades om vid förra 

samverkansmötet. Uppdateringen har initierats och slutförts av den gamla 

vårdprogramgruppen. I den gruppen ingår dock de sex regionala representanter som 

är utsedda till den nya vårdprogramgruppen och vi bedömer att det inte finns någon 

konflikt i detta. 

Genomgång av jävsdeklaration 

Vi går igenom Henrik Falconers jävsdeklaration och har inte några invändningar. 

Beslut och ansvarig: 

SVF för njurcancer och livmoderhals- och vaginalcancer fastställs. 

Föredragande: 
Maria Rejmyr Davis 

 

 

§ 9 Nationell arbetsgrupp för MDK 

Några personer ur RCC-nätverket för MDK har framfört att de vill att nätverket ska 

få ett nationellt uppdrag, t.ex. kring samordning av utbildningsinsatser. Vi 

konstaterar att nätverket har varit värdefullt och att det kan vara en bra idé att 

formalisera det. Nätverket har redan i dag representation från alla regioner. Värdet 

av nationella arbetsgrupper måste dock vägas mot den tid de tar i anspråk. 

Beslut och ansvarig: 
Linn Rosell från nätverket får i uppdrag att formulera ett förslag till uppdrag för 

gruppen och ett förslag till sammansättning. De bjuds in till att presentera förslaget 

på ett möte i vår. 
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Alla chefer får i uppdrag att sondera intresset på hemmaplan.  

Föredragande: 
Maria Rejmyr Davis 

 

§ 10 Nationell utvecklingskonferens hälsa, vård, omsorg  

3–4 november 2020 

I november arrangerar SKR en stor konferens om hälsa, vård och omsorg. Förslag 

till programmet kan anmälas till den 28 februari. Ska vi lämna ett bidrag? Vi tar 

upp frågan igen den 14 januari.  

Föredragande: 
Torbjörn Eles 

 
 

 

§ 11 AKI-frågor 

CPUA-konsolideringen stöds av hälso- och sjukvårdsdirektörerna. I dag förväntas 

ett förslag beslutas av ledningsfunktionen, tillsammans med en modell för 

medelsfördelning.  

En arbetsgrupp för den gemensamma produktkatalogen är under utformande.  

AKI ser över checklistan för nationella stödteam och diskuterar erfarenhetsutbyte 

från större ombyggnationer. 

Registret för buksarkom (viscerala och retroperitoneala sarkom) har varit inaktiv 

under en tid. Nu finns det personer som är intresserade av att dra igång arbetet, och 

Stefan Lindskog är föreslagen som registerhållare. Registret behöver ett stödjande 

RCC. Nuvarande CPUA är Skåne. RCC Väst är intresserade av att ta över men ber 

att få återkomma. Om stödet till registret flyttas så flyttas även ansvaret för 

vårdprogrammet, som för närvarande ligger hos RCC Sydöst.  

Vi följer budget 2019. Registren förväntas få medel på samma nivå 2020 som 2019, 

och RCC har samma ingångsvärden. I överenskommelsen för kvalitetsregister 2020 

kommer det att finnas ett uppdrag att förbereda för statsbidrag från 2021.  

Arvid har haft möte med Inera kring att påbörja arbetet med att ansluta Inca till 

nationella tjänstekontrakt som ett första steg till automatöverföring av labbdata till 

patientöversikt och i nästa steg även till kvalitetsregister. RCC måste parallellt prata 

med informationsägarna (personuppgiftsansvarig) till journalsystemen i regionerna 

för att RCC ska få tillgång till informationen från Inera. Det finns en lista över 

informationsägare hos Inera som vi har bett att få ta del av.  

Vi är i slutfas med avtal mellan alla sex sjukvårdsregioner för överföring av 

information kring läkemedelsanvändningen. I början av 2020 kommer vi också att 

behöva ta fram avtal för hur vi ska lämna ut data ur registren.   

Beslut och ansvarig: 

Vi bordlägger frågan om stödjande RCC för registret för buksarkom till 14 januari.  

Föredragande: 
Bo Alm 

 

 

§ 12 Kommunikation 

Vi går igenom programmet för jubiléet som i stort sett är klart. Vi är positiva men 

konstaterar att det finns en del frågetecken som Bo får i uppdrag att jobba vidare 

med. Vinnare och motiveringar till kontaktsjuksköterskor och processledare ska 

skickas till Ebba och Bo. 
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Jubileumsskriften går enligt plan.  

Almedalen planeras av Bo i samverkan med RCC Syd som inom kort kommer att 

kalla till ett arbetsmöte.  

Föredragande: 
Gunilla Gunnarsson 

Stefan Rydén 

 

 

§ 13 Nivåstrukturering 

Mall för 2-årsuppföljning av de tre nationella vårdenheter som startade  

1 november 2017 

Stefan Rydén går igenom mallen för uppföljningen. Mallen bygger på den tidigare 

mallen men innehåller förtydliganden på de områden där vi har saknat information 

tidigare, t.ex. hur remissvägarna fungerar. Vi går igenom förslaget och föreslår 

några justeringar och tillägg som Gunilla och Stefan tar med sig.  

Vad gör vi med resultaten? Rapporten blir ett underlag när enheterna ska föras över 

till Socialstyrelsen.  

Nominering till sakkunniggrupp matstrupskirurgi 

Socialstyrelsen har på vårt förslag beslutat att tillsätta en sakkunniggrupp för 

matstrupskirurgi. Vi har fått i uppdrag att nominera personer till gruppen. Ingen 

annan har fått uppdrag att nominera men Socialstyrelsen förväntar sig att vi 

samverkar med andra NPO m.fl. som är relevanta.  

Vi beslutar att Gunilla ska kontakta ordförande för NPO Mag-tarm och NPO ÖNH 

och be dem att ta fram förslag utifrån det benigna perspektivet. Vi kompletterar 

därefter med representanter utifrån cancerperspektivet.   

Nomineringen ska skickas in till Socialstyrelsen den 28 februari. Vi ber om förslag 

från övriga NPO i tid till vårt möte den 11 februari. Alla funderar över förslag på 

regionala representanter till dess. 

Beslut och ansvarig: 

RCC Samverkan fastställer mallen för uppföljning.  

Gunilla kontaktar NPO Mag-tarm och NPO ÖNH. Vi tar upp frågan igen den 11 

februari. Alla funderar över regionala representanter till dess. 

Föredragande: 
Johan Ahlgren 

 

 

§ 14 Patientsamverkansregelverk 

Johan föredrar ett förslag till policy för patientmedverkan. Det finns ett 

motsvarande dokument som är framtaget inom kunskapsstyrningen som 

dokumentet hänvisar till. Skrivningarna kring betald restid är svåra och det är 

viktigt att de blir otvetydiga. Johan får i uppdrag att förtydliga skrivningen 

ytterligare. Johan lägger också till en skrivning om att deltagande via video 

uppmuntras.   

Det finns ett förslag till uppdatering av regional uppdragsbeskrivning för 

deltagande i den nationella PNR. Det skickas ut inför beslut den 19:e.  
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Beslut och ansvarig: 

Johan genomför ändringarna. Vi fastställer policyn och uppdragsbeskrivningen den 

19 december. 

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

§ 15 Årets budget, hur ligger vi till? 

Vi håller budget. Nästa möte diskuterar vi överenskommelsen och fördelning av 

medel nästa år.  

Föredragande: 
Hans Hägglund 

 
 

 

§ 16 Screeningkoordinator 

Hans föredrar ett förslag till uppdragsbeskrivning för screeningkoordinator som har 

tagits fram av Charlotta Sävblom. Vi diskuterar om tidig upptäckt bör ingå i 

uppdraget och beslutar att det inte ska göra det. Finansieringen av tjänsten kommer 

från överenskommelsen för Kvinnors hälsa.  

Beslut och ansvarig: 

Vi fastställer uppdragsbeskrivningen. Diskussion om former för anställning 

fortsätter mellan mötena. 

 § 17 Övriga frågor 

Rökfritt Sverige 2025 

Kan vi delta i ett nordiskt samarbete kring initiativet Stå upp mot tobak i skolans 

värld? Vi ger preventionsgruppen i uppdrag att ha kontakt och diskutera fram 

förslag. Hans kopplar ihop preventionsgruppen med företrädare för initiativet. 

Strålbehandling i Stockholm 

Lena informerar om att Region Stockholm eventuellt kommer att fatta beslut om att 

börja använda hypofraktionering för vissa prostatacancerpatienter trots att det ännu 

inte är infört i vårdprogrammet. 

Förhållandet mellan nationella vårdprogramgrupper och specialistföreningar  

Srinivas lyfte frågan om hur vårdprogramgrupperna förhåller sig till 

specialistföreningarna. Vi konstaterar att vårdprogramgruppen utses av RCC 

Samverkan medan specialistföreningarna ofta är större grupperingar med mer 

omfattande agenda. Johan berättar att Svenska bröstcancergruppen har stadgar som 

tydliggör att gruppen inte tar fram vårdprogram. Vi känner inte till om motsvarande 

finns tydliggjort för andra föreningar. Det är viktigt att tydliggöra att våra 

vårdprogram fastställs av RCC Samverkan även om det finns stor personunion 

mellan vårdprogramgrupperna och föreningarna och det så klart är positivt att 

föreningarna ställer sig bakom vårdprogrammen.    

Mall för uppdragsbeskrivningar till nationella arbetsgrupper 

Den gemensamma mallen för uppdragsbeskrivningar till nationella arbetsgrupper är 

uppdaterad och kan nu användas av alla.  

Samarbetsavtal 

Ett uppdaterat samarbetsavtal är framtaget. Alla skriver på det när vi träffas fysiskt 

den 19 december. 
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 Beslut och att göra-lista 

§ 1: Minnesanteckningarna fastställs. 

§ 2: Vi går in med en nationell finansiering på 1,1 miljoner kronor som 

engångsstöd till Cytburken. 

§ 3: Vi fastställer förslaget till förvaltningsorganisation av Min vårdplan. Lina och 

Karin stöper om förslaget till samma form som styrdokumentet för nationella 

vårdprogram. 

§ 3: Vi beslutar att tills vidare inte starta fler arbetsgrupper för Min vårdplan än de 

som redan är igång. 

§ 8: SVF för njurcancer och livmoderhals- och vaginalcancer fastställs. 

§ 9: Linn Rosell från nätverket för MDK får i uppdrag att formulera ett förslag till 

uppdrag för gruppen och ett förslag till sammansättning. Alla chefer får i uppdrag 

att sondera intresset på hemmaplan. 

§ 11: Vi bordlägger frågan om stödjande RCC för registret för buksarkom till  

14 januari. 

§ 13: RCC Samverkan fastställer mallen för uppföljning av de tre nationella 

vårdenheter som startade 1 november 2017. 

§ 13: Gunilla kontaktar NPO Mag-tarm och NPO ÖNH angående sakkunniggrupp 

matstrupskirurgi. Vi tar upp frågan igen den 11 februari. Alla funderar över 

regionala representanter till dess.  

§ 14: Johan genomför ändringarna i policyn för patientmedverkan. Vi fastställer 

policyn och uppdragsbeskrivningen för deltagande i den nationella PNR den  

19 december. 

§ 16: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen för screeningkoordinator. Diskussion 

om former för anställning fortsätter mellan mötena. 

§ 17: Hans kopplar ihop preventionsgruppen med företrädare för initiativet Stå upp 

mot tobak i skolans värld. 

 

 

 


