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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-05-26  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Jessica Nordlander 

Ralf Segersvärd 

Anna Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 2 Johan Dahlén Gyllencreutz 

§ 5 Torbjörn Eles 

§ 7 Lina Sarv och Karin Vriste 

§ 9 Joachim Lundahl, David Gisselsson Nord och  

Inga Zelvyté 

§ 12 Kerstin Granberg 

 

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans ber alla att skicka feedback på de digitala mötena.  

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-05-12 fastställs.  

 

2. Tidig upptäckt med teledermatoskopi 
Föredragande: Johan Dahlén Gyllencreutz 

2018 hade vi ett uppdrag kring att öka användningen av teledermatoskopi. Uppdraget 

resulterade i en rapport med flera förslag. Vi beslutade att gå vidare med två av förslagen: att ta 

fram en webbutbildning och att göra en hälsoekonomisk bedömning av Region Gävleborgs 

arbete med teledermatoskopi, för att visa att teledermatoskopi kan vara kostnadsbesparande. 

Hälsoekonomisk bedömning 

Uppdraget gick till RCC Uppsala Örebro som behövde upphandla tjänsten. Samtidigt blev en 

nyckelperson i Gävleborg sjukskriven, och uppdraget har därför legat på is. Det har nu gått två 

år och det politiska läget har ändrats så att det kanske inte längre är lika angeläget med en 

bedömning som visar på de ekonomiska fördelarna. Vi konstaterar att bedömningen inte i 
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första hand behövs för att snabba på införandet men att det ändå finns ett värde i att kunna visa 

på de ekonomiska fördelarna. 

Beslut: Alla får i uppdrag att undersöka om det finns en hälsoekonom som kan göra en 

hälsoekonomisk bedömning av teledermatoskopi ganska snart. Vi tar upp frågan igen den  

16 juni.  

Webbutbildning teledermatoskopi  

Johan Dahlén Gyllencreutz presenterar status för den webbutbildning i teledermatoskopi som 

tagits fram av RCC Väst. Utbildningen ska rikta sig till primärvården, till både läkare och annan 

personal som arbetar med bilderna. Utbildningen kommer att vara indelad i moduler om ca  

15 minuter för att det ska vara enkelt att gå utbildningen utan att avsätta mycket tid på en gång. 

Modulerna kommer att beröra riskbedömning, basal dermatoskopi med beskrivning av de 

vanligaste diagnoserna, strategier vid undersökning samt remissinnehåll och bildtagning. 

Planeringen av innehållet har börjat. Parallellt med planeringen gör VGR en 

konkurrensutsättning av upphandlade webbyråer för produktionen. Tilldelningsbeslut kommer 

att skickas ut i augusti. Planeringen ska vara klar under oktober. Målet är att utbildningen ska 

vara klar vid årsskiftet 2020/2021.  

Beslut: Vi fastställer planen för webbutbildningen för teledermatoskopi. Vi tillskjuter medel 

utöver de 500 000 kr som fanns i budgeten för 2019. Thomas får i uppdrag att återkomma med 

ett underlag.  

Övrigt 

Vi diskuterar övriga insatser för att underlätta införandet och konstaterar att vi bör återvända till 

förslagen från rapporten.  

 

3. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm 

Webbinarium  

Vi hade knappt 1 700 tittare på det första webbinariet, runt 1 000 på de två följande och hittills 

360 på det senaste.  

Bo redovisar planeringen för det kommande webbinariet om klinisk forskning. Bo ber om tips 

på kliniker som har lyckats bra med att upprätthålla forskningen, och efterlyser också en 

patientrepresentant med erfarenhet av att delta i en studie och tvingas ta uppehåll p.g.a. 

covid-19. Det finns inte tid att ta upp de nya studier som startas om cancer och covid-19.  

Remiss utredningar om flexibel sjukskrivning 

Bo har sökt handläggaren utan att få kontakt. 
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Cancerfondens rapport om cancer och covid-19 

Cancerfondens rapport om covid-19:s påverkan på cancervården ska släppas i dag. Enligt den 

dragning som vi har fått kommer den att stämma överens med vår bild. Bo återkommer om det 

finns anledning för oss att kommentera.  

 

4. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Vårdprogrammet för lungcancer  

Vårdprogrammet för lungcancer är uppdaterat och klart för fastställande men inkom för sent 

för att vi ska kunna fatta beslut i dag. Vårdprogrammet fastställs under nästa veckas 

morgonmöte. 

Remiss från Socialstyrelsen angående riskgrupper för covid-19 

Socialstyrelsen har bett oss, med flera andra, att kommentera deras lista med riskgrupper för 

covid-19 och behöver svar i morgon. Björn och Johan har kommit med synpunkter.  

Beslut: Björn, Ralf, Helena och Hans får i uppdrag att sammanställa ett svar.   

Nordiska nätverket för forskning om SVF 

Nätverket planerar fortfarande ett fysiskt möte den 5 november i Köpenhamn. Helena 

redovisar preliminär planering.  

Årets SVF-rapport  

Rapporten får covid-19-fokus. 

 

5. AKI 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Torbjörn Eles 

Fastställande NAC-uppdrag  

Arvid redovisar två ändringar i uppdragsbeskrivningen till NAC. 

Beslut: Vi fastställer NAC:s uppdragsbeskrivning enligt förslag från Arvid och Hans. 

RCO-medel – fördelning mellan RC och RCC 

Arvid redovisar hur RCO-medel fördelas mellan RC och RCC. Riktmärket är att RCC får  

10 procent, men det finns en frihetsgrad i fördelningen.  
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Avgifter för kvalitetsregister från deltagande kliniker 

Regionerna och staten samfinansierar kvalitetsregistersystemet. Ett 20-tal register har avgifter 

för deltagande kliniker, men hittills inga på cancerområdet. Avgifter kan lösa ekonomiska 

problem för registren men kan också innebära risker. Arvid går igenom för- och nackdelar med 

att införa avgifter.  

Vissa register har stora tillgångar medan andra inte har några. Vi konstaterar att vi bör diskutera 

en ökad solidarisk finansiering av registren. Vi ser också att vi bör diskutera frågan tillsammans 

med registercentrum eftersom de är i samma situation. Arvid kommer att lyfta frågan i 

samverkansgruppen för nationella kvalitetsregister. 

I Norr finns en portal för att arbeta med länkade forskningsdatabaser som finansieras av RC 

Norr. Den behöver långsiktig finansiering. Arvid återkommer med ett underlag på nästa möte.  

Diagnosspecifika regionala rapporter  

Vid nästa möte kommer Arvid att presentera ett underlag för hur vi kan stötta de regioner och 

diagnoser som önskar diagnosspecifika regionala rapporter. 

Offert från Inera för informationsförsörjning INCA 

Inera har lämnat offert för att ansluta INCA till tjänstekontrakt. En första fas genomförs före 

sommaren. Vi har fått pris på den första fasen men inte på hela anslutningen.  

Cytodosintegration 

ECOG och stopporsak kan just nu inte registreras i Cytodos och de kan därmed inte överföras 

från Cytodos till läkemedelsregistret. Vi beslutar att vi ändå ska gå vidare och fråga regionerna 

om de är intresserade av att skapa en integration, förutsatt att RCC kan ta delar av 

utvecklingskostnaderna med nationella medel. 

Beslut: Arvid får i uppdrag att ta fram ett underlag som alla kan kommunicera till regionerna, 

inklusive information om vilket stöd RCC kan ge.  

 

6. Regional nivåstrukturering 

Föredragande: Ralf Segersvärd 

Ralf ger en översikt av nuvarande organisation kring regional och nationell nivåstrukturering 

samt hur den har förändrats i och med överflyttning av vissa områden till Socialstyrelsen. Vi 

diskuterar vilken roll RCC ska ha i den sjukvårdsregionala nivåstruktureringen.   

Hans och Gunilla har tagit fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för en person (förslagsvis 

Ralf) som får i uppdrag att ansvara för frågorna.   

Beslut: Vi är positiva till att ha en nationell samordnare för regional nivåstrukturering men 

behöver diskutera formuleringarna av uppdraget mer. Vi bordlägger frågan till nästa möte.  
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7. Min vårdplan 

Föredragande: Lina Sarv och Karin Vriste 

Lina och Karin rapporterar om status i projektet. Sju av åtta arbetsgrupper är i gång och några 

kommer sannolikt att vara klara med texterna under senhösten. Arbetet går i lägre tempo 

eftersom de som ingår i arbetsgrupperna har sämre möjlighet att avsätta tid till arbetet under 

covid-19-pandemin. Vi framför att det är viktigt att texterna blir klara före årsskiftet och att 

grupperna klarar av att hålla tempo.  

Förankrings- och demonstrationsfilmer kommer att bli klara under oktober.  

Förvaltningen av texterna utreds fortfarande. Inera är tveksamma till att skapa en lösning för 

API:er, alltså att texterna kan ligga i en databas eller på webbplats och därifrån hämtas in i Stöd 

och behandling.  

Lina och Karin visar förväntat ekonomiskt utfall, som kommer att hamna under budget.   

 

8. Forskning/uppföljning av covid-19 och cancer 

Föredragande: Johan Ahlgren och Hans Hägglund 

Samordning av olika projekt 

Johan redovisar hur arbetet kommit igång i arbetsgruppen för uppföljning av covid-19 och 

cancer. Alla regioner är igång med egna arbeten som bör samordnas.  

Socialstyrelsen har fått ett uppdrag att följa upp covid-19 och cancer, vilket innebär risk för 

dubbelarbete. Arbetsgruppen kommer att ha möten med dem löpande.  

Beslut: Vi bjuder in Socialstyrelsen till nästa RCC i samverkansmöte för att diskutera 

uppföljning av covid-19 och cancer. 

Beslut: Vi bör ganska snart göra en nyhet om arbetet med att följa upp covid-19 och cancer, 

för att bjuda in till medverkan.  

Uppdragsbeskrivning och budget 

Johan ber att få återkomma med uppdragsbeskrivning och budget per mejl. 

Kommunikation 

Vi konstaterar återigen att vi behöver kommunicera ännu tydligare att det är viktigt att folk bör 

söka vård om de har symtom som kan bero på cancer. Vi har inte upparbetade kanaler för att 

kommunicera direkt med allmänheten men vi kan uppmana våra mottagare att försöka nå ut 

med informationen samt förse våra mottagare med statistikunderlag för att kommunicera. 

Beslut: Johan får i uppdrag att sätta ihop ett underlag till en nyhet om vikten av att personer 

med symtom på cancer söker vård.  
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9. NPO Medicinsk diagnostik 

Föredragande: Joachim Lundahl (NPO ordförande Medicinsk diagnostik) David Gisselsson Nord (regional 

representant för Syd) och Inga Zelvyté (regional representant för Sydöst)  

Joachim Lundahl berättar om NPO Medicinsk diagnostiks insatsområden. Ett av uppdragen är 

att arbeta med att stötta införandet av NGS (molekylär cancerdiagnostik) i klinisk verksamhet. 

En arbetsgrupp för detta kommer att tillsättas – NAG NGS Cancer. David visar ett utkast till 

uppdragsbeskrivning för gruppen. Syftet är att utforma nationella riktlinjer för klinisk 

implementering av storskalig DNA-sekvensering samt att hålla riktlinjerna uppdaterade. En del 

av uppdraget är att skapa former för att ta fram och uppdatera riktlinjer. En annan del är att 

skapa möjligheter för dataöverföring i samband med överremittering av patienter. Vi föreslår att 

uppdragsbeskrivningen förtydligar kopplingen mot GMS. 

Joachim anger att NAG från början kan fungera som nationell expertgrupp för molekylär 

cancerdiagnostik. På sikt kan det skapas en separat expertgrupp medan NAG får fler uppdrag. 

En NAG kan enligt kunskapsstyrningssystemet ligga under flera NPO. Joachim frågar om 

denna NAG bör ligga delad under både NPO Medicinsk diagnostik och NPO Cancer. Vi 

framför att det är bättre att skapa personunion mellan våra relevanta arbetsgrupper i stället för 

att ha dubbla styrgrupper. Vi pekar på att någon ur vår arbetsgrupp för ärftlig cancer bör vara 

adjungerad i NAG NGS samt att någon från NAG NGS bör vara adjungerad i NAC. Vi 

framför också att vi gärna har tät dialog och att det även finns andra NPO:er som bör ha behov 

av motsvarande diagnostik.  

NPO Medicinsk diagnostik vill ha en kontaktperson i RCC i samverkan som kan vara 

adjungerad i NAG NGS.  

Beslut: Srinivas utses till kontaktperson för NPO Medicinsk diagnostik och adjungerad i NAG 

NGS.  

 

10. Vilande värdskap – GAP-analys 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid redovisar en nulägesbild av RCC:s verksamhet som är gjord på uppdrag av SKS. 

Nulägesbilden ska bilda underlag för en GAP-analys inför överföring från vilande till aktivt 

värdskap i Norra sjukvårdsregionen. Norra sjukvårdsregionen har angivit att de vill att analysen 

ska vara klar snart efter sommaren. En arbetsgrupp för arbetet med analysen behövs.  

Beslut: Vi utser en arbetsgrupp bestående av Arvid (sammankallande), Helena, Anna-Lena och 

Maria. Arbetsgruppen får i uppdrag att ta fram ett första utkast till GAP-analys för överföring 

av värdskap för NPO Cancer till Norr. Utkastet ska presenteras efter sommaren. Förankring i 

hela RCC i samverkan är central. 
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11. Övriga frågor 

KAM-broschyren 

Bo har samrått med sin kontakt i kommunikationsdirektörernas nätverk. De har framfört att de 

vill ha sin nationella avsändare för KAM-broschyren: Sveriges regioner i samverkan. Det bör 

framgå tydligt att RCC Stockholm Gotland har tagit fram materialet och att RCC i samverkan 

står bakom broschyren.  

Beslut: Vi gör en version av KAM-broschyren med avsändaren Sveriges regioner i samverkan 

och publicerar den enligt beslut på föregående möte.  

Nationell screeningsamordnare 

Hans redogör för läget med rekrytering av nationell screeningsamordnare. Han får i uppdrag att 

gå vidare med en ny kandidat. 

Stödjande RCC för buksarkom. 

Hans fortsätter att bereda frågan.  

Cancer och graviditet – förvaltning av webbutbildning 

RCC Väst har ett treårigt avtal med företaget som gjort utbildningen. RCC Väst behåller därför 

ansvaret för förvaltning av utbildningen.  

 

12. Cancerstudier i Sverige – förvaltningsplan 

Föredragande: Kerstin Granberg och Anna-Lena Sunesson 

Kerstin Granberg redogör för historien bakom databasen Cancerstudier i Sverige och vad som 

ligger i databasen i dag. Nytt för i år är några studier på cancerrehabilitering. Webbsidorna har 

ca 2 500 sidvisningar per månad. Sidorna som vänder sig till patienter och närstående är 

välbesökta.  

Det är förhållandevis få studier i kirurgi och urologi i databasen, jämfört med onkologiska 

studier.  

Syftet med att bygga databasen var att öka antalet deltagare i studier. Det har gjorts ett försök 

till uppföljning av detta men det är svårt att ange om det har fungerat. 

Uppdragsbeskrivning och förvaltningsplan 

Uppdragsbeskrivningen och förvaltningsplanen är uppdaterade men innehåller inga större 

ändringar. Kerstin går i pension och ersätts av Lena Bylund. 

Kostnaden för att upprätthålla databasen är 900 000 kr per år. Det har hittills tagits av nationella 

medel. Inför nästa år behövs ett tillskott. Vi har budgeterat 500 000 kr av nationella medel för i 

år.  
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Beslut: Vi fastställer uppdragsbeskrivningen och förvaltningsplanen för Cancerstudier i Sverige. 

Vi för över 500 000 kr av nationella medel nu enligt budget.  

Gränsdragning för inklusion av studier 

Kerstin ber om vägledning i en gränsdragningsfråga. Det har kommit in en förfrågan om att 

lägga in en studie där man ger information om cancergenetisk utredning till friska släktingar till 

cancerpatienter. Hör den hemma i databasen? Vi diskuterar och stannar vid att det räcker att en 

studie är cancerrelaterad för att få plats i databasen.  

Beslut: Studier kan läggas in i databasen Cancerstudier i Sverige så länge de är cancerrelaterade, 

till exempel studier som rör närstående, rehabilitering, smärtlindring eller liknande.  

 

 

 

 


