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RCC Samverkan och NAP  
 
Datum: Torsdag 19 december 2019 

Kl. 09:00–15:30, tillsammans med NAP kl. 13–15 
 

Närvarande (beslutande): Hans Hägglund 

Anna-Lena Sunesson 

Lena Sharp 

Maria Rejmyr Davis 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson  

Jessica Nordlander (ersätter Johan Ahlgren) 

 

Närvarande (övriga): Helena Brändström 

Bo Alm 

Arvid Widenlou Nordmark 

Ulrika Berg Roos (anteckningar) 

Ralf Segersvärd 

Björn Ohlsson 

 

§ 2: Elisabeth Nelson 

§ 3: Päivi Kannisto och Emma Belfrage 

§ 5: Pia Jestin och David Norman 

§ 7: Hela Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, NAP 

 
Föredragande: 
Hans Hägglund 

 
 

 

§ 1 Inledning och minnesanteckningar 

Hans inleder mötet. 

Beslut och ansvarig: 

Minnesanteckningarna från 10 december fastställs. 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

Elisabeth Nelson 

 

 

§ 2 Besök NPO njur- och urinvägssjukdomar 

Elisabeth Nelson från NPO njur- och urinvägssjukdomar redogör för sin syn på hur 

våra NPO:n hänger ihop: Vi har många gemensamma patienter och det är viktigt att 

vården hänger ihop för dem. Urologin har haft stort fokus på cancer under en tid 

eftersom en stor del av cancerbehandlingen inom urologin är kirurgisk, men det 

finns fler farliga tillstånd än cancer inom urologin. Det skulle behövas 

genomarbetade, nationella horisontella prioriteringar inom urologin, t.ex. avseende 

urinblåse- och prostatacancer i olika stadier respektive akut njursten.  

Vi konstaterar att det finns en grupp inom kunskapsstyrningsorganisationen som 

kommer att jobba med horisontella prioriteringar men att vi skulle behöva börja 

titta på det här redan nu. Srinivas berättar att man har försökt starta en studie kring 

detta i Sydöst men att man har stött på bl.a. juridiska hinder och därför inte kommit 

igång ännu.  
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NPO har startat två NAG: Njurstensbehandling och Kronisk njursjukdom.  

NPO har för närvarande inte för avsikt att jobba med kompetensförsörjningsfrågan 

eller nivåstrukturering.  

Föredragande: 
Helena Brändström 

Päivi Kannisto  

Emma Belfrage 

 

 

§ 3 NVP- och SVF-frågor 

NVP vulvacancer: Päivi Kannisto redogör för arbetet med det nya 

vårdprogrammet för vulvacancer. Vårdprogrammet fastställs.  

NVP hudlymfom: Emma Belfrage redogör för arbetet med det nya 

vårdprogrammet för hudlymfom. Två diagnoser ingår sedan tidigare i 

vårdprogrammet för follikulärt lymfom (som byter namn till Indolenta B-

cellslymfom vid fastställande i januari). Emma Belfrage och Ola Linden 

(ordförande i NVP Indolenta B-cellslymfom) har kommit överens om att 

diagnoserna ska beskrivas översiktligt i NVP Indolenta B-cellslymfom med en länk 

till behandlingsrekommendationerna i NVP Hudlymfom. Vårdprogrammet 

fastställs. 

Remissrundor: De helt nya vårdprogrammen följer inte samma rutin med 

sammanslagen remissrunda som uppdaterade vårdprogram och vi har fått signaler 

om att detta är förvirrande för remissmottagarna. Vårdprogramhandläggarna 

föreslår att vi slår ihop remissrundorna även för nya vårdprogram. Helena mejlar ut 

mer information om detta inför beslut på nästa möte.   

Utdelning av SVF-pengar till regionerna: Alla regioner har fått medel efter 

inlämnade rapporter i november.  

Uppdaterade SVF. Sju SVF är uppdaterade och publicerade. Enligt tidigare beslut 

uppdaterar vi NVP och SVF tillsammans från och med nu, med löpande 

publicering under året. 

Beslut och ansvarig: 

Vårdprogrammet för vulvacancer fastställs.  

Vårdprogrammet för hudlymfom fastställs. 

Helena mejlar ut mer information om förslaget till sammanslagen remissrunda inför 

beslut på nästa möte.   

Föredragande: 
Ralf Segersvärd 

 

 

§ 4 Ny medicinsk bedömning 

Ralf redovisade projektstatus för RCC Stockholm Gotlands projekt med Ny 

medicinsk bedömning (NMB), som Lena och Ralf introducerade på 

samverkansmötet den 12 mars i år.  

Arbetsgruppen har tagit fram följande: 

 instruktioner till vårdpersonal 

 diagnosövergripande information till patienter 

 analys av befintlig infrastruktur för remisser 

 prototyp för ”söktjänst” som skickar förfrågan om ny medicinsk 

bedömning digitalt och där patienten själv kan skapa en patientberättelse 

som skickas med förfrågan (Ralf demar prototypen)  



 Minnesanteckningar 

 3(8) 

 

 

 

 vägledning för val av vårdgivare för NMB 

 förslag till pilotprojekt.  

Arbetsgruppen har haft fokus på bukspottkörtel, gyn och huvud-hals men allt 

material som tas fram är diagnosoberoende.   

Inera har en e-remisstjänst och en bilagetjänst som är tänkt att användas men endast 

25 % av regionerna är anslutna till den. Piloten kommer därför att ha en lösning 

som inte kräver att regionen är ansluten.  

Vi är positiva till initiativet och arbetet, och om piloten fungerar bra anser vi att det 

borde användas nationellt. Vi konstaterar att det finns fler sjukdomar än cancer som 

omfattas av lagtexten om ny medicinsk bedömning och vi bör därför ta upp frågan i 

SKS och HSD när piloten är avslutad för att se vilka fler som vill ansluta.  

Som en del i piloten skulle vi vilja att det togs fram en uppskattning av hur detta 

kommer att påverka belastningen på vården genom fler bedömningar men ev. 

minskad administration. 

Beslut och ansvarig: 

Vi beslutar att gå vidare med piloten och att förankra med SKS och HSD när vi har 

resultaten från piloten. Ralf tar med frågan inkl. önskemålet om uppskattning av 

arbetsbelastning. 

Föredragande: 
Pia Jestin 

David Norman 

 

 

§ 5 SVF väntetidsdata – utkast till rapport 

Pia Jestin redovisar arbetet med årets rapport om väntetidsdata. Utgångspunkten är 

att rapporten ska ha fokus på väntetidsdata och att huvudfrågeställningen är hur vi 

ligger till i förhållande till väntetidsmålet (80-procentsmålet), men att vi ska ha med 

uppgifter om inklusionsmålet (70-procentsmålet) som bakgrund liksom en kort 

hänvisning till andra kvalitetsmått, t.ex. PREM-data.  

Rapporten kommer att omfatta data från 2017, 2018 och första halvåret 2019 för att 

få valida data. All data kommer från SKR:s väntetidsdatabas (Signe). De diagnoser 

som infördes 2018 är uteslutna liksom SVF för urinblåsecancer där instruktionerna 

för kodning ändrades under 2018 och där kvalitetssäkringsgruppen inte bedömer att 

data är valida. Det är en stor datamängd att hantera. Det rapporteras in ca 25 000 

patienter per kvartal.  

Pia konstaterar att det inte finns några tydliga trender i materialet och att detta gör 

materialet svårkommunicerat. Det finns stora skillnader dels mellan olika diagnoser 

i samma region, dels mellan olika regioner i samma diagnos.  

Vi konstaterar att enbart andel inom ledtiden inte ger någon tydlig helhetsbild av 

hur ledtiderna förändrats i stort. Vi framför att det är viktigt att även visa andra 

aspekter av hur ledtiderna har förflyttats, t.ex. om mediantiderna blir längre eller 

kortare, eller om de patienter som får vänta längst har kortare eller längre 

väntetider. Syftet ska inte vara att skönmåla utan att ge nyanser.  

På webben kommer vi att inom kort börja publicera grafer som visar hur långa 

ledtider de patienter har som inte når målet. De ger en ögonblicksbild och passar 
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därför inte i rapporten om hur tiderna utvecklats, men vi bör ge några exempel och 

hänvisa till webben.  

Pia framför att en annan kommunikativ utmaning är att visa hur ledtiderna och 

täckningsgraden ska förstås tillsammans.  

Pia tar med synpunkterna. Vi har ingen skarp deadline men bör publicera i januari.  

Föredragande: 
Helena Brändström 

 

§ 6 Överenskommelsen 2020 

Överenskommelsen mellan SKR och regeringen på cancerområdet 2020 är 

publicerad. Helena sammanfattar summorna: 

Standardiserade vårdförlopp: 

 320 000 000 kr till regionerna 

 16 000 000 kr till RCC för regionalt arbete  

 9 000 000 kr till SKR  

Barncancerområdet och rehabilitering 

 80 000 000 kr fördelas mellan de olika RCC 

Övriga insatser 

 16 000 000 kr till SKR 

 6 000 000 kr till RCC 

Kvinnors hälsa 

 8 000 000 kr till SKR för samordning av screening 

 5 000 000 kr till RCC för bäckenrehabilitering.   

Helena tar upp de områden som är nya eller ändrade i överenskommelsen och där 

vi snabbt behöver komma igång.  

 

Kvalitetssäkring av SVF-data 

Nytt i år är att departementet vill ha löpande rapportering av statistik krig SVF. Det 

innebär att kvalitetssäkringsgruppen behöver få ett utökat uppdrag. Helena 

presenterar ett förslag till arbetsgrupp och uppdaterad uppdragsbeskrivning: 

 Arbeta med nationell kvalitetssäkring av SVF-data i Signedatabasen samt 

återkoppla arbetet till befintliga nätverk och arbetsgrupper. 

Kvalitetssäkringsarbetet innebär att: 

o vara mottagare för kodningsfrågor från regionerna samt ta fram 

och sprida nationell information kring tolkningen 

o identifiera och föreslå förbättringar kring inrapportering och 

presentation av data från Signedatabasen 

 uppdatera beräkningsunderlaget 

 uppdatera översikt över samtliga ledtider 

 ta fram statistikunderlag inför regionernas redovisningar till 

Socialdepartementet 

 ta fram regelbundna rapporter kring SVF-registreringen.  

Förslag till arbetsgrupp: 

 Ordförande: Pia Jestin (40 % arbetstid) 

 RCC Norr: Lena Svensson  

 RCC Uppsala Örebro: Annette Wigertz 

 RCC Stockholm Gotland: Örjan Bäfver 

 RCC Sydöst: Tomas Jerlmark  
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 RCC Väst: Victor Norling 

 RCC Syd: Björn Ohlsson 

 Statistiker: David Norman (50 %), Statistiker från RCC Sydöst (20–30 %). 

Srinivas återkommer med vilken statistiker från Sydöst som kommer att 

ingå i gruppen. 

Barncancer 

Vi ska tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med både barncancer och 

långtidsuppföljning efter barncancer. Här ingår också att stötta införandet av 

rehabiliteringsvårdprogrammet och rehabiliteringsindikatorerna i kvalitetsregister.   

Vi beslutar att gruppen bör bestå av två personer per sjukvårdsregion: en 

processledare och en verksamhetschef eller liknande från barncancercentrum. Alla 

tar med sig frågan om lämpliga personer inför beslut den 14 januari. Då beslutar vi 

också om vi ska utse en nationell samordnare med placering på SKR eller låta 

samordningsansvaret ligger på regionerna. 

Regimbiblioteket 

Vi beslutar att arbetet ska fortsätta som tidigare med redan beslutad projektplan. 

Samarbetsplattform för forskningsinitiativ (hubben)  

Vi beslutar att arbetet ska fortsätta som tidigare med redan beslutad projektplan. 

Övrigt 

Den 14 januari tar vi upp: 

 Implementering av rehabiliteringsindikatorerna: Maria och Arvid 

förbereder förslag gällande implementering i registren. I januari diskuterar 

vi en plan för stöttning av införande i verksamheterna. 

 Uppdrag till preventionsgruppen att ta fram en preventionsplan. 

Den 11 februari tar vi upp: 

 Samordning av screening 

 Stöttning av läkemedelsregistrering 

 Underlätta för regioner att delta i kliniska studier inkl. att utveckla 

Cancerstudier i Sverige: Anna-Lena tar med uppdraget till arbetsgruppen 

och avrapporterar i februari. 

 Stödja och initiera samordnade utbildningsinsatser. Hans förbereder 

frågan. Den planerade endoskopiutbildningen fortsätter enligt plan. 

 Stödja chefs- och ledarskapsutbildning och sprida systemkunskap. Hans 

förbereder frågan.  

Beslut och ansvarig: 

Uppdragsbeskrivning och sammansättning för SVF-kvalitetssäkringsgruppen 

fastställs. 

Arbetet med Regimbiblioteket fortsätter som tidigare med redan beslutad 

projektplan. 

Arbetet med hubben ska fortsätta som tidigare med redan beslutad projektplan. 
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Barncancergruppen ska bestå av två personer per sjukvårdsregion: en processledare 

och en verksamhetschef eller liknande från barncancercentrum. 

Föredragande: 
Hans Hägglund 

NAP 

 

Bilaga: 

Annikas presentation 

 

 

§ 7 Gemensamt möte med NAP 

Helena presenterar överenskommelsen för 2020. Vi kommer att få 500 miljoner per 

år i tre år om inget oförutsett inträffar.  

Annika Larsson föredrar NAPs uppdrag och verksamhet. Hon lyfter fram att en 

utvärdering från i våras visade att samverkan med patientföreträdare i 

vårdprogramgrupper och vårdprocesser är svag samt att det saknas patient- och 

närståendeförträdare i 18 av 47 vårdprogram. Slutsatsen är att det behövs nya 

arbetssätt för att nyttja och samverka med de befintliga företrädarna. T.ex. skulle 

PNR kunna utgöra en ”patientbank” eller referensgrupp för vårdprogramgrupper. 

Annika noterade också att några PNR granskar alla vårdprogram som är på remiss. 

Kanske bör de fördela vårdprogrammen mellan sig.  

Under våren kommer NAP att fortsätta att arbeta med arbetssätten, se över 

uppdragsbeskrivningarna samt inleda arbetet med att eventuellt ordna en nationell 

konferens. Uppdragsbeskrivningen kan fylla funktionen att berätta för ev. chef om 

uppdraget och därigenom öka möjligheterna att få ledigt för att utöva uppdraget. 

NAP tar upp en tidigare fråga om att NAP skulle ha en fast plats i RCC:s 

nyhetsbrev. Detta har runnit ut i sanden eftersom NAP inte kunnat producera 

nyheter till varje brev. Vi diskuterar om NAP kan få mer stöd av 

kommunikatörerna att bedöma nyhetsvärde, hitta vinklar och planera artiklar.  

Frågan om hur man hittar lokala patientföreningar kommer upp. RCC har 

förteckningar över patientföreningar på sin webbplats men sådana listor är generellt 

svåra att hålla uppdaterade. Vi konstaterar att frågan inte är cancerspecifik och att 

vi bör lyfta till kunskapsstyrningsorganisationen att det skulle behövas ett 

uppdaterat register.  

Stig Hanno föredrar de områden som NAP vill framhäva som extra viktiga. Hans 

visar delar av den så kallade målbilden för de områden som Stig tar upp. Vi gör 

förslag till justeringar i formuleringarna av målen under sittande möte.  

NAP framhäver att inkluderingen i kliniska studier är viktig och att tillgängligheten 

på webbplatsen Cancerstudier i Sverige skulle öka om man ”översatte” rubrikerna. 

Anna-Lena tar med den kommentaren till arbetsgruppen. 

Hans välkomnar alla till tioårsjubileet den 3 februari. 

Vi planerar in kommande möten i september 2020 och sedan februari 2021 (ev. i 

anslutning till världscancerdagen). Helena och Annika kommer överens om datum. 

Beslut och ansvarig: 

Bo tar med frågan om nyhetsbrev till kommunikatörsnätverket.  

Anna-Lena tar med frågan om tillgänglighet i Kliniska studier i Sverige till 

arbetsgruppen. 
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 § 8 Övriga frågor 

Lina Sarv och Karin Vriste har sina anställningar upphandlade via SKR och deras 

uppdrag går ut vid årsskiftet. Vi beslutar att direktupphandla deras tjänster i 

avvaktan på långsiktig upphandling.   

Medel för utveckling av Min vårdplan i stöd och behandling är säkrade för 2020.  

På SKR pågår ett arbete med att förbereda för överflyttning av NPO Cancer till 

Norr. För närvarande görs en nulägesbeskrivning av vilket stöd SKR ger. Den ska 

vara klar i slutet av januari. Helena, Arvid och Anna-Lena deltar i arbetet. 

RCC Stockholm Gotlands KIM-broschyr är uppdaterad. Det finns önskemål om att 

göra den nationell, alltså med RCC Samverkans logga. Vi beslutar att göra det. 

Lena tar med sig uppdraget. 

Lena föredrar upplägget till RCC-dagarna 2020. Lena ber alla att titta på 

förteckningen över arbetsgrupper som ska ha enskilda möten och därmed behöver 

grupprum, för att undvika onödiga bokningar.   

Bo redovisar planering inför jubiléet. Vi kommer att trycka generiska diplom där 

man fyller i namn och datum för hand men där det står en kort allmän motivering 

som utgår från kriterierna för nomineringarna. Anna-Lena formulerar och skickar 

till Bo.  

Beslut och ansvarig: 

Hans tar med frågan om Linas och Karins tjänster och initierar en 

direktupphandling. 

Lena ordnar KIM-broschyren med RCC Samverkans logotyp. 

Alla tittar på förteckningen över arbetsgrupper på RCC-dagarna och meddelar Lena 

om någon ska strykas.   

Anna-Lena formulerar diplommotiveringar och skickar till Bo.  

 Beslut och att göra-lista: 

§ 3: Vårdprogrammet för vulvacancer fastställs.  

§ 3: Vårdprogrammet för hudlymfom fastställs. 

§ 3: Helena mejlar ut mer information om förslaget till sammanslagen remissrunda 

inför beslut på nästa möte.   

§ 4: Vi går vidare med piloten för ny medicinsk bedömning och förankrar med SKS 

och HSD när vi har resultaten från piloten. Ralf tar med frågan inkl. önskemålet om 

uppskattning av arbetsbelastning. 

§ 6: Uppdragsbeskrivning och gruppsammansättning för kvalitetssäkringsgruppen 

fastställs. Helena tar dem vidare. Srinivas återkommer med namn på statistiker. 
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§ 6: Arbetet med regimbiblioteket och hubben fortsätter enligt plan och ändras inte 

av skrivningarna i överenskommelsen. 

§ 6 och 7: Anna-Lena tar med uppdraget att underlätta deltagande i kliniska studier 

till arbetsgruppen. Även frågan om tillgänglighet på webbplatsen genom 

”översättning” av rubriker. 

§ 7: Bo tar med frågan om NAP:s medverkan i nyhetsbrev till 

kommunikatörsnätverket. 

§ 8: Hans tar med frågan om Linas och Karins tjänster och initierar en 

direktupphandling. 

§ 8: Lena ordnar KIM-broschyren med RCC Samverkans logotyp. 

§ 8: Alla tittar på förteckningen över arbetsgrupper på RCC-dagarna och meddelar 

Lena om någon ska strykas.   

§ 8: Anna-Lena formulerar diplommotiveringar och skickar till Bo. 

Bordlagda frågor: 

14 januari 

 Sammanslagen remissrunda för nya vårdprogram  

 Sammansättning av barncancergruppen (två personer per sjukvårdsregion: 

en processledare och en verksamhetschef eller liknande från 

barncancercentrum) och samordnare av området 

 Implementering av rehabiliteringsindikatorerna 

 Uppdrag till preventionsgruppen att ta fram en preventionsplan  

11 februari 

 Samordning av screening 

 Stöttning av läkemedelsregistrering 

 Underlätta för regioner att delta i kliniska studier inkl. att utveckla 

Cancerstudier i Sverige: Anna-Lena tar med uppdraget till arbetsgruppen 

och avrapporterar i februari. 

 Stödja och initiera samordnade utbildningsinsatser. Hans förbereder 

frågan. Den planerade endoskopiutbildningen fortsätter enligt plan. 

 Stödja chefs- och ledarskapsutbildning och sprida systemkunskap. Hans 

förbereder frågan.  

 


