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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-03-03 

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Ralf Segersvärd 

Anna Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

Ylva Tegnér  

 

§ 4 Lina Sarv, Karin Vriste och Katja Vuollet Carlsson  

§ 6 Jörgen Striem  

§ 7 Charlotta Sävblom  

§ 8, 12 Maria Sörby 

§ 9 Ola Bratt  

§ 11 Stefan Rydén  

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans och Arvid har varit på ett möte med SKS för att diskutera det vilande värdskapet och 

planeringen framåt. På mötet föredrog Arvid vår utredning om vilande värdskap och Hans 

berättade mer om RCC:s arbete. Vi har avsatt tid på nästa möte för att diskutera hur övergången 

till ordinarie NPO/RPO-organisation planeras inom respektive RCC och hur vi kan planera för 

en smidig övergång. Alla får i uppdrag att diskutera frågan på hemmaplan inför det.  

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-02-11 fastställdes.  

2. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Bos vikarie under våren 

Ylva Tegnér presenterar sig. Ylva ska vikariera för Bo under våren när han är i Bryssel. Hon 

börjar den 16 mars. 
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Debattartikel om flexibel sjukskrivning 

Gunnar Eckerdal har skrivit ett utkast till en debattartikel om flexibel sjukskrivning. Frågan om 

debattartikel har diskuterats tidigare. Gunnar bedömer att det nu skulle vara en bra tidpunkt att 

väcka frågan.  

Beslut: Vi beslutar att gå vidare med debattartikeln om flexibel sjukskrivning. Bo får i uppdrag 

att arbeta vidare med artikeln och att tillfråga Nationella arbetsgruppen för patientsamverkan 

(NAP) om de vill vara med som undertecknare.  

Almedalen 

Bo visar aktuell planering för Almedalen.  

3. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Fastställande av vårdprogrammet för CUP 

Helena föredrar uppdateringen av vårdprogrammet. I uppdateringen har kopplingen till SVF 

stärkts. Patologerna som har kopplas till gruppen har beslutat att bilda en Kvast-grupp. De 

kommer att skriva en Kvast-bilaga men den är inte klar ännu.  

Beslut: Vårdprogrammet för CUP fastställs.  

Nordiskt möte 5–6 november 

Mötets första dag kommer att bestå av föredrag om planerad, pågående och publicerad 

forskning om SVF. Helena uppmanar alla att engagera sin personal i att anmäla ämnen. Hans 

framhäver att det är positivt om så många som möjligt av cheferna kan komma.  

Mötets andra dag består av mindre möten för personer med forskningsintresse i några 

undergrupper. Det är positivt om statistiker från RCC kan komma även denna dag för att stärka 

RCC:s deltagande i forskningen.  

Rapport om första SVF-turnén 

Hans, Helena, Maria och Björn har haft möte med styrgruppen i Region Syd. Det var ett bra 

möte men en lärdom är att man vid mötena bör ha mindre tid för dragningar och mer tid för 

diskussion. Ett medskick från Syd var att RCC bör kommunicera att cancervården har 

genomgått en mycket stor ambitionshöjning de senaste åren, och att ledtiderna bör ses i ljuset 

av det. Nästa möte är på fredag i Stockholm.  

4. Min vårdplan 

Föredragande: Karin Vriste, Lina Sarv och Katja Vuollet Carlsson 

Vi diskuterar utkastet till styrdokument för Min vårdplan och ber om några förtydliganden. Alla 

får i uppgift att läsa och kommentera styrdokumentet i god tid innan nästa möte så att vi kan 

fastställa en uppdaterad version på nästa möte. 
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Vi konstaterar att arbetet med Min vårdplan består av två delar: framtagandet av texterna och 

införandet av arbetssättet. Lina och Karin lyfter att det inte behöver vara samma personer som 

arbetar med båda delarna. De som tar fram texter behöver alltså inte jobba med införandet.  

Lina och Karin föredrar hur arbetet med Min vårdplan fortskrider. Ett antal arbetsgrupper har 

kommit igång men det saknas fortfarande någon eller några representanter i alla grupper. Det 

finns önskemål om fler arbetsgrupper som vill komma igång, t.ex. barncancer och utredning vid 

diagnostiskt centrum. Det finns ett beslut sedan tidigare att inte starta fler arbetsgrupper förrän 

arbetet i de befintliga grupperna har kommit längre.  

En fråga som har varit kontroversiell tidigare är om meddelandefunktionen ska vara aktiv i den 

digitala Min vårdplan. I de verksamheter som är igång är nu både personal och patienter eniga 

om att funktionen är värdefull och bör vara aktiv.    

Samarbetet med patientkontrakt har kommit igång och fungerar bra. Även med 

patientöversikter finns samarbete för att säkerställa att arbetena går i takt. 

Lina och Karin frågar om att det finns möjlighet att ha en kommunikatörsresurs knuten till 

införandet. RCC i samverkan instämmer i problembeskrivningen men ber att få återkomma 

med förslag till lösning.  

Vi tackar för genomgången och konstaterar att vi gärna får regelbundna avstämningar. 

5.  NAG vårdprogram för levnadsvanor 

Föredragande: Lena Sharp 

NPO levnadsvanor har skickat en förfrågan om nominering till en nationell arbetsgrupp (NAG) 

för att skapa ett vårdprogram och vårdförlopp för levnadsvanor. Lena har skickat förfrågan 

vidare till preventionsgruppen.  

6.  Skandionklinken  

Föredragande: Jörgen Striem 

Jörgen Striem är sedan i höstas chef för Skandionkliniken och förbundsdirektör för 

Kommunalförbundet avancerad strålning. Han föredrar status vid Skandionkliniken och sin 

”önskelista” för kommande arbete.  

Jörgen framhäver att han vill ha tydliga kliniska riktlinjer för dels när protonterapi är indicerat, 

dels när patienter ska dosplaneras för protonterapi och diskuteras på multidisciplinär konferens. 

Han ser att protonterapi nämns i några nationella vårdprogram men att det saknas tydliga 

riktlinjer. Jörgen önskar också en plan för akademisk kompetensförsörjning och vitaliserad 

forskning. Vi konstaterar att Skandionkliniken bekostas gemensamt och att den bör hanteras 

som en nationell angelägenhet. Vi diskuterar önskemålen och kommer med förslag till hur man 

kan gå vidare.  
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7. Projekt utrota livmoderhalscancer 

Föredragande: Charlotta Sävblom 

Charlotta Sävblom, ordförande för den nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancer-

prevention, berättar om förslaget till en sexårig satsning för att utrota livmoderhalscancer. 

Initiativtagare är den nationella arbetsgruppen för livmoderhalscancerprevention tillsammans 

med registret och flera patientföreningar. 

Det finns en internationell strategi (från WHO) för att utrota sjukdomen inom 100 år och där 

Sverige redan utför alla åtgärder genom screening- och vaccinationsprogrammet.  

Bakgrunden till den nu föreslagna satsningen är att Sverige bedöms ha en unik möjlighet att nå 

målet betydligt snabbare genom att införa en kompletterande  HPV-vaccination av kvinnor 

mellan 23 och 29 år i samband med första cellprovet inom ramen för screeningen. Man 

använder då också ett nio-valent vaccin som ger ett skydd mot fler subtyper av HPV. Det skulle 

leda till att de mest smittade och därmed smittspridande åldersgrupperna är vaccinerade och att 

spridningen av HPV i befolkningen därmed avstannar. 

Strategin omfattar också åtgärder inom screeningprogrammet för de kvinnor som är 

ovaccinerade eller redan smittade, med särskilt fokus på riskgrupper.  

En fördel med strategin på lång sikt är att de fullt vaccinerade kvinnorna, som har fått två doser 

vaccin, inte kommer att behöva gå på 12 screeningtillfällen under en livstid utan att det räcker 

med ett eller två. Provtagningen inom screeningsprogrammet kostar i dag 300 miljoner kronor 

om året. Denna kostnad kan minska när vaccinerade kvinnor kan göra färre besök. 

En studie som testar vaccinationsdelen av strategin kommer att starta i Stockholm i höst. En 

studie som testar strategin för handläggning av riskgrupper planeras.  

Vi tackar för dragningen och konstaterar att det finns tydliga vinster för samhället. Vi skulle 

gärna se ett kommunikationspaket som förklarar strategin och visar på vinsterna.  

8. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Maria Sörby 

Statsbidrag till RCO 

Arvid redovisar status för Socialstyrelsens pågående regeringsuppdrag om statsbidrag till RCO. 

Standardiserad vårddokumentation 

Arvid berättar om flera pågående initiativ inom området standardiserad vårddokumentation. 

Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag om standardiserad vårddokumentation inom cancer där 

RCC är med och samverkar. RCC samverkar också med gruppen nationell samverkansgrupp för 

strukturerad vårdinformation, som håller samman regionernas arbete inom samma område. Just 

nu pågår det även flera initiativ för att jobba med automatiserad informationsförsörjning till 

nationella kvalitetsregister. Ett av de initiativen är Kundgrupp Cosmic (8 regioner samt  

S:t Görans sjukhus) som har påbörjat ett arbete där registren för prostatacancer och bröstcancer 

är aktuella. 
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Patientöversikter 

Maria Sörby presenterar status för patientöversikterna. INCA Patientöversikt (IPÖ) finns nu 

utvecklade för åtta diagnoser. De kommer att testas i flera steg före release. Därefter följer pilot- 

och breddinförande. Första IPÖ (bröstcancer) har testats mer än ett år på testkliniken i 

Jönköping. Arbetet med utveckling sker i hög grad diagnosövergripande. Det finns 

patientrepresentanter med i arbetet i styrgruppen och även i flera delar av projektet.  

Swelife har beslutat om fortsatt finansiering t.o.m. 2021, och har dessutom beslutat stödja 

projektet med extra medel för att möjliggöra automatöverföring av data från patientjournaler 

genom anslutning till nationella tjänsteplattformen. 

Patientrapporterade mått är en viktig del av patientöversikterna. Där sker samarbete med Min 

vårdplan, men även med andra RCC-projekt. Vi konstaterar att det är viktigt att hålla ihop 

arbetet både internt och externt så att det inte kommer motstridiga budskap om hur RCC anser 

att vi bör arbeta med patientrapporterade mått.  

Kommunikationen är en utmaning både internt och externt. Internt inom RCC behövs 

kommunikation för att säkerställa både effektiv förvaltning och strategisk utveckling. Externt 

behövs kommunikation till såväl regioner som kliniker som är potentiella användare av IPÖ, 

t.ex. genom förstärkta kommunikationsinsatser/marknadsföring. Den långsiktiga förvaltningen 

måste vara löst innan vi går ut och marknadsför patientöversikterna. Befintliga nätverk i 

regionerna bör utnyttjas. Ett förslag är att förstärka styrgruppen med t.ex. en RCC-chef under 

sista delen av projektet.   

9. Prostatacancer – vårdprogram, SVF och organiserad 

prostatacancertestning 

Föredragande: Ola Bratt 

Fastställande av vårdprogram och vårdförlopp prostatacancer 

Ola Bratt, tillförordnad ordförande i vårdprogramgruppen, föredrar uppdateringarna i 

vårdprogrammet och vårdförloppet. Den stora förändringen är att systematiska biopsier ska 

ersättas av inledande MRT med efterföljande riktade biopsier. Reaktionerna under remissrundan 

kan sammanfattas med att respondenterna i grunden är positiva till att MRT ska införas men att 

befintliga resurser inte räcker till för att ställa om direkt. I vårdförloppet har en brasklapp lagts 

in om att MRT kan föregås av besök hos urolog om kapaciteten för MRT är otillräcklig. 

En konsekvens av ändringen är att ledtiderna förmodligen kommer att förlängas. De ledtider 

som anges i vårdförloppet har förlängts med en vecka för att ge utrymme för MRT, men det 

kommer inte att räcka i inledningsfasen, innan klinikerna har ställt om helt. 

Vi ser att det behövs utbildning i MRT prostata, både för urologer och för bilddiagnostiker. Vi 

konstaterar att RCC bör ta den frågan, och vi tar med oss det till den planerade diskussionen 

om utbildningar på nästa möte. 

Ola lyfter också fram att vårdprogrammet nu rekommenderar hypofraktionering av 

strålbehandling, en förändring från 38 till 7 fraktioner.  
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I remissvaren på vårdprogrammet kom önskemål om mer omfattande nationella 

konsekvensbeskrivningar inkluderande hälsoekonomiska bedömningar. Vi har sedan tidigare 

bedömt att vi inte har resurser till det och vi ser också att det är en fråga för hela 

kunskapsstyrningsorganisationen. Helena har tagit frågan vidare till arbetsgruppen Metoder för 

kunskapsstöd inom kunskapsstyrningsorganisationen.  

Beslut: Vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer fastställs. 

Ordförande i vårdprogramgruppen 

Ola har varit tillförordnad ordförande under arbetet med vårdprogrammet. Förslaget från 

gruppen är att han ska fortsätta som ordförande. 

Beslut: Ola Bratt utses till ordförande för vårdprogramgruppen för prostatacancer. 

Organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Ola är även ordförande för arbetsgruppen för organiserad prostatacancertestning. 

Arbetsgruppen har enats om en ”basalgoritm” för testning och diskuterar möjliga regionala 

alternativ. Gruppen har också tagit fram den information som ska följa med erbjudandet om 

testning och den information som ska visas på 1177.se. En doktorand är knuten till 

utvärderingen av informationen. Andra uppgifter rör bland annat kopplingen till 

kvalitetsregister och IPÖ.    

I Skåne och Västra Götalandsregionen startar testningen under våren. Ingen annan region har 

startat även om det finns positiva inriktningsbeslut. I Skåne och VGR är informationsbreven 

utformade på olika sätt med undantag för informationstexten om vad testningen innebär.  

10. Europeiska cancerplanen 

Föredragande: Bo Alm 

Bo har sedan förra mötet formulerat ett svar på färdplanen för den europeiska cancerplanen. 

Svaret har cirkulerat på mejl i RCC i samverkan och är nu inskickat. Bo har kommunicerat med 

SKR, SKS och departementet som har tagit del av vårt svar för att eventuellt formulera egna 

svar.  

I nästa steg kommer det att bli ett mer formaliserat samråd. Vi bör vara beredda på att det kan 

ske redan under våren. Bo följer frågan. 

11. Nivåstrukturering 

Föredragande: Stefan Rydén 

2- och 4-årsutvärderingen 

Stefan och Gunilla har skrivit en rapport om 2- och 4-årsutvärderingen av nivåstrukturering. Vi 

diskuterar rapporten och föreslår några kompletteringar. Beslutet om publicering bordläggs till 

nästa möte.  
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Remissen för peniscancerkirurgi från Socialstyrelsen  

Socialstyrelsens underlag inför beslut om nationell högspecialiserad vård inom området kurativt 

syftande kirurgisk behandling vid peniscancer är på remiss.  

Beslut: RCC i samverkan står bakom underlaget.  

Sakkunniggruppen för matstrups- och magsäckskirurgi 

Socialstyrelsen har skickat en uppmaning till RCC om att komplettera nomineringarna till 

sakkunniggruppen för matstrups- och magsäckskirurgi med andra kompetenser än kirurger. Vi 

konstaterar att gruppen bör ha med kontaktsjuksköterska och dietist samt fysioterapeut eller 

någon annan kompetens som representerar rehabilitering. Stefan och Gunilla får i uppdrag att 

framföra detta till Socialstyrelsen. 

Vi ser att systemet för nomineringar försvårar bildandet av en allsidig grupp eftersom varje 

region vill ha en kirurg med i gruppen och säkerställer detta genom att endast nominera en 

kandidat. Om det var garanterat att en kirurg väljs från varje region skulle det förmodligen 

komma fler nomineringar inom andra yrkesgrupper. 

12. Styrgrupp för regimbiblioteket 

Föredragande: Maria Sörby 

Maria föredrar ett förslag till uppdragsbeskrivning för styrgrupp för regimbiblioteket. Vi ser att 

det krävs tydlig samordning av de olika arbetsgrupperna på läkemedelsområdet, och diskuterar 

också om det vore möjligt att ha en gemensam styrgrupp för hela läkemedelsområdet. Vi 

kommer att diskutera uppdragsbeskrivningen för NAC vid nästa möte och bordlägger därför 

frågan till dess. Arvid, Hans, Johan och Maria bereder frågan ytterligare och diskuterar med 

Ann-Sofi Fyhr.  

13. Nationell arbetsgrupp MDK 

Föredragande: Björn Ohlsson 

Beslut: Uppdragsbeskrivningen för nationell arbetsgrupp MDK fastställs. RCC Syd blir 

stödjande RCC. 

 Ordförande: vakant (bordläggs till nästa möte) 

 Norr: Lennart Falkmer 

 Uppsala Örebro: Jessica Nordlander 

 Stockholm Gotland: Ralf Segersvärd 

 Sydöst: Mirjam Våtz 

 Väst: Anna Johansson 

 Syd: Linn Rosell 
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14. Övriga frågor 

Arbetsgruppen för barncancer och långtidsuppföljning 

Vid förra mötet valdes Karin Mellgren till ordförande i ett delat ordförandeskap med en person 

som skulle ha ansvar för frågorna kring långtidsuppföljning, men den posten lämnades vakant. 

Även några andra poster lämnades vakanta. Gruppen kommer att ha sitt första möte i mars. 

Helena kommer då uppmana gruppen att rekrytera två patient- och närståenderepresentanter. 

Beslut:  

 Christina Landegren utses till ordförande tillsammans med Karin Mellgren.  

 Marianne Jarfeldt utses till regional representant från Väst.  

 Margaretha Stenmarker utses till representant för länssjukhusen.    

Nationell arbetsgrupp för bäckencancerrehabilitering 

Annika Sjövall har tackat ja till att vara ordförande i bäckencancerrehabiliteringsgruppen men 

vill att det ska finnas en annan regional representant från Stockholm Gotland först. Lena 

meddelar att en person är tillfrågad.  

Beslut: Annika Sjövall utses till ordförande i den nationella arbetsgruppen för 

bäckencancerrehabilitering, med förbehållet att beslutet kan behöva backas om Stockholm 

Gotland inte hittar en ny regional representant.  


