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Minnesanteckningar RCC i samverkan 2020-08-18–19  

Närvarande 

Beslutande: 

Anna-Lena Sunesson 

Johan Ahlgren 

Lena Sharp 

Srinivas Uppugunduri 

Thomas Björk-Eriksson 

Maria Rejmyr Davis 

Hans Hägglund 

 

Övriga: 

Jessica Nordlander 

Ralf Segersvärd 

Göran Henriks (från § 5) 

Anna Karevi Verdoes 

Björn Ohlsson 

Helena Brändström 

Arvid Widenlou Nordmark 

Bo Alm 

Ulrika Berg Roos  

 

§ 5 AnnSofie Fyhr  

§ 10 Christina Vult von Steyern 

§ 10 Torbjörn Eles 

§ 11 Gunilla Gunnarsson 

  

1. Inledning och minnesanteckningar 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans inleder med övergripande information: 

 SKR:s medarbetare kommer att jobba hemifrån året ut och ska inte bjuda in till möten 
som inte är verksamhetskritiska.  

 Gunilla Gunnarsson är utsedd till ordförande för den nyligen tillsatta tillgänglighets-
delegationen. Gunilla kommer därför att avsluta sina uppdrag hos oss i slutet av 
september.  

 Charlotta Sävblom har ett nytt jobb och kommer att avsluta sin tjänst hos oss.  

 Helena Björkman byter jobb och slutar som ersättare i RCC i samverkan för Uppsala 
Örebro. Ny ersättare i samverkan blir Gustav Ekbäck, Region Örebro.  

 Gunnar Eckerdal har skrivit ett remissvar på sjukförsäkringsutredningen. Bo kommer att 
bearbeta själva formatet under dagen så att vi kan fastställa det och skicka in under 
eftermiddagen.  

 

Beslut: Minnesanteckningarna från 2020-06-16 fastställs. 
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2. Pandemins påverkan på RCC:s arbete – hur arbetar vi under 

hösten? 

Föredragande: Hans Hägglund 

Alla redogör för hur covid-19-pandemin påverkar cancervården i regionerna och vi diskuterar 

hur detta bör påverka arbetet under hösten.  

Vi konstaterar att vården har stort fokus på covid-19 och att det är svårt att nå fram med andra 

frågor just nu. Det ställer större krav på att vi kommunicerar tydligare och mer effektivt, med 

fokus på färre frågor.  

Vi ser att färre diagnostiseras med cancer just nu och att det innebär att vården måste förbereda 

sig för en situation där patienter söker i senare stadier av sjukdomen. En viktig uppgift för RCC 

är att stötta regionerna med data kring t.ex. incidens för att beräkna detta. 

Andra områden som stannat av och som vi bör stötta i att komma igång på ett jämlikt sätt över 

landet är forskning, screening, rehabilitering och arbetet med Min vårdplan. Det kommer att 

vara svårt att navigera i ambitionsnivån så att vi fortsätter att driva på utan att driva för hårt. 

Alla regioner har olika typer av restriktioner mot resor och närvaro på arbetsplatsen.  

 

3. Analys covid-19 och cancer – hur långt har arbetet kommit? 

Föredragande: Johan Ahlgren 

Johan visar en sammanfattning av covid-19-läget och berättar om arbetet med analysen av 

cancerincidens under pandemin. Det finns flera publicerade artiklar av varierande kvalitet. 

Johan visar en sammanfattning av riskfaktorer utifrån en brittisk studie av hög kvalitet.  

Målet för arbetet under hösten är att ta fram uppföljningsdata för uppskjuten vård och 

diagnostik, ta fram data som beskriver hur diagnostik och behandling av cancer har påverkats av 

pandemin, göra långtidsuppföljning av de kohorter som berörs av covid-19-läget i sjukvården 

och ta fram riskfaktorer för utvecklande av covid-19 samt riskfaktorer för allvarlig eller dödlig 

covid-19. Arbetet i Uppsala Örebro består just nu mest i att skapa förutsättningar för andra att 

bedriva forskning inom dessa områden.  

Löpande statistik kan hämtas via elektronisk B-anmälan. Omkring hälften av landets 

patologlabb kan leverera detta. Förslaget är att publicera trender för de stora diagnoserna utifrån 

detta på cancercentrum.se med ungefär två veckors eftersläp. Det blir inte heltäckande men ger 

en översiktlig bild som kan kompletteras efter hand. Det blir en avvägning mellan snabbt och 

komplett.   

Socialstyrelsen har börjat ta fram statistik om bröstcanceroperationer ur patientregistret jämfört 

med tidigare år. Samma sak kommer att göras för ytterligare cirka 6 diagnoser. Det kommer att 

ge en lite trubbig bild men ändå en indikation om läget i vården, som kan följas upp med 

kvalitetsregisterdata längre fram. 



Minnesanteckningar RCC i samverkan 

2020-08-18–19 

 3 (9) 

Regionala cancercentrum i samverkan    
Sveriges Kommuner och Regioner | 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

Vi kommer också att vilja göra kvalitetsregisterforskning med länkade databaser. Etikansökan är 

inskickad för projektet med begäran om snabbspår. Information kommer att gå ut till alla 

registerhållare i dagarna.  

 

4. Vägen framåt – vad gör vi 2021? 

Föredragande: Hans Hägglund 

Inför arbetet med överenskommelsen med Socialdepartementet 2021 bör vi prioritera vilka 

områden vi ska fokusera på under 2021. Prioriteringarna påverkas i hög grad av covid-19-

pandemin. Vi diskuterar och dokumenterar i det nationella prioriteringsdokumentet. 

Vid mötet den 29 september kommer den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan 

(NAP) att lämna sina synpunkter och förslag till prioriteringar.  

 

5. Regimbiblioteket 

Föredragande: Maria Rejmyr Davis och AnnSofie Fyhr 

AnnSofie Fyhr redogör för status i arbetet med regimbiblioteket samt svaren på en enkät till 

webbplatsens besökare. Besökarna är nöjda med webbplatsen men kommenterar att det saknas 

vissa regimer och hela diagnosområden. RCC Syd har gjort en utvärdering av design och 

funktionalitet med goda resultat. Byrån som utvärderat har givit tydliga förslag på hur sidan kan 

förbättras ytterligare. 

RCC Syd kommer att utarbeta en förvaltningsplan under hösten, inklusive bemanning när 

AnnSofie går i pension. Maria redovisar ett utkast till budget för 2021. I budgeten ingår en 

samordningsfunktion på heltid (kan delas på två personer).  

AnnSofie lyfter frågan att det förekommer diagnosområden som inte finns i regimbiblioteket 

och att det ibland blir stopp i maskineriet när regimer ska granskas och få ok inför publicering. 

Nuvarande rutin är att utsedda personer i vårdprogramgrupperna ska granska och säga ok. Vi 

behöver en rutin för hur regimbiblioteket ska agera när svaret dröjer. Vi är överens om att det är 

viktigt att granskningen görs av vårdprogramgrupperna.  

En annan fråga som behöver diskuteras är kopplingen mellan regimbiblioteket och 

patientöversikterna, och hur regimer ska hanteras innan de finns med i vårdprogrammen. Vi tar 

upp frågan igen under hösten. 

Beslut: Helena och AnnSofie får i uppdrag att ta fram en rutin för hur regimbiblioteket ska gå 

vidare när utsedda personer inte hinner granska regimer inför publicering.  
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6. Mall för delredovisning av överenskommelsen  

Föredragande: Helena Brändström 

Helena visar mallen för delredovisningen som ska skickas till Socialdepartementet den 

30 september. Alla har i uppdrag att skriva korta sammanfattningar om det regionala arbetet. 

Deadline för ingående texter är sista augusti. Helena och Hans sammanställer. Redovisningen 

ska också beredas inom SKR.  

 

7. Kommunikation 

Föredragande: Bo Alm, Hans Hägglund och Helena Brändström 

Kommunikation under hösten 

Dagens Medicin kommer att ha ett temanummer om cancer som vi kan lämna inspel till.  

Vi bör marknadsföra våra kunskapsstöd för att öka användningen av dem. Bo tar med frågan till 

kommunikatörsnätverket. Göran tar med frågan till sina kontakter i NPO.  

När vi prioriterat Vägen framåt bör vi kommunicera var vi kommer att lägga fokus under 

hösten och våren.  

Vi har tidigare beslutat att debattartikeln om flexibel sjukskrivning ska skickas in i samband med 

att vi lämnade remissvaret på utredningen. Svaret är nu inskickat och vi bör försöka få artikeln 

publicerad. En debattartikel med uppmaningen att söka vård har skickats till DN och SvD men 

refuserats.  

Beslut: Bo får i uppdrag att omarbeta artikeln om flexibel sjukskrivning för att göra den aktuell.  

Beslut: Bo får i uppdrag att under hösten uppdatera debattartikeln om att söka vård när vi har 

publicerad data.  

Info om exempel till EU (iPAAC), ett första steg till information på engelska? 

iPAAC har intervjuat oss för att samla goda exempel på cancerarbete i EU. Det kan bli en 

grund för information om RCC på engelska. Även delar av cancercentrum.se bör översättas till 

engelska. Bo kommer att gå vidare med det.  

 

8. Vårdprogram och SVF 

Föredragande: Helena Brändström 

Ordförande i vårdprogramgruppen för skelett- och mjukdelssarkom 

Emelie Styring avgår som ordförande i vårdprogramgruppen för skelett- och mjukdelssarkom. 

Gruppen föreslår Andri Papakonstantinou (onkolog i Stockholm). Andri kommer att ha en 

tjänst i Barcelona under 2021 men vi anser inte att det är ett hinder. Jävsdeklarationen är 

inlämnad och vi har inga invändningar. 
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Beslut: Andri Papakonstantinou utses till ordförande för vårdprogramgruppen för skelett- och 

mjukdelssarkom.  

Ordförande i vårdprogramgruppen för cancerrehabilitering 

På tidigare möten har vi lyft frågan om vem som ska ersätta Gunnar Eckerdal när han avgår 

som ordförande. Helena uppmanar alla att fortsätta att fundera på detta så att vi kan fatta beslut 

snart. Ett alternativ är ett delat ordförandeskap där en person har fokus på vårdprogramarbetet 

och den andra på arbetet med att stötta implementeringen av vårdprogrammet. Vi fattar beslut 

om detta på nästa möte.  

SVF-data för 2019 samt januari–maj 2020 

Helena uppmanar alla att reflektera över den SVF-data som är utskickad för 2019 samt januari–

maj 2020. 

Tillfälliga rekommendationer vid covid-19 

Vi bör uppmana alla som publicerat tillfälliga rekommendationer vid covid-19 att se över och 

vid behov uppdatera dem. Helena får i uppdrag att göra det. 

 

9. Mötesstruktur under hösten 

Föredragande: Hans Hägglund 

Hans föreslår en mötesstruktur för hösten: Tisdagsmötena formaliseras med 

minnesanteckningar samt förlängs till en timme (kl. 8–9). Detta frigör tid till diskussion på de 

ordinarie mötena.  

Övriga möten ligger kvar men blir digitala under hösten och samtliga har mötestid 10–17. 

Alla regioner har reserestriktioner och det är tveksamt om vi kommer att kunna ha ett fysiskt 

internat i oktober. Hans försöker hitta en lösning på detta.  

Fortsatt prioritering av Vägen framåt sker i grupper. Grupperna får sätta egna tider. 

Avrapportering blir på tisdagsmötena. Hans och Helena återkommer med uppdelning av frågor. 

Förslag på datum för vårens RCC i samverkansmöten: 14-15 jan, 9 feb, 11 mars, 8 april, 4 maj, 

18 maj (RCC dagarna), 10-11 juni. Tove skickar ut en doodle för att fastställa datum. 

Anna-Lena tar över som medlem i beredningsgruppen. 

Beslut: Mötestider för hösten fastställs enligt Hans förslag. Hans meddelar när vårens möten 

kunnat fastställas i Doodle. 
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10. AKI inkl. rapport av PROM-arbetet 

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark och Christina Vult von Steyern 

Sammanställning av RCC:s PROM-arbete  

Christina Vult von Steyern från RISE presenterar sitt arbete med RCC:s projekt inom PROM. 

Uppdraget kommer från RCC i samverkan och är formulerat i samarbete med och finansierat av 

Nollvision cancer.  

Christina har genomfört ca 20 intervjuer samt 2 workshops för att analysera hur de olika 

PROM-arbetena inom RCC hänger ihop och kan samordnas. Resultaten och förslagen är 

sammanfattade i en handlingsplan. Några exempel: 

 Det finns en stark drivkraft att samordna och skapa en gemensam struktur. Förslaget är 
att företrädare för de olika RCC-projekten har gemensamma pulsmöten varannan vecka.  

 Patienter svarar på många enkäter och ett förslag är att ta fram ett baspaket av PROM-
frågor för olika diagnoser samt att NAPM-gruppen får i uppdrag att göra detta. 

 Det behövs förbättrade arbetssätt för att nyttiggöra svaren på enkäterna. För att uppnå 
detta föreslås nytt utbildningsmaterial, att formulären successivt flyttas så att de blir 
lättare att hitta, samt att forskningsresultaten om nyttan sprids genom ambassadörer och 
webbpublicering. 

 Det behövs en gemensam teknisk plattform för mallar, datainsamling och lagring. Det 
finns ett SKR-projekt för detta men det behövs också en lösning i väntan på att det är 
färdigt. INCA kan fungera som interimslösning.   

 NAPM behöver ett uppdaterat och förtydligat mandat. Gruppen kommer själv att ta 
fram ett förslag.  

 

Vi tackar för dragningen och kommenterar att det är viktigt att ha stort fokus på användningen 

av svaren och inte bara på insamlingen av svar, både kopplingen till den enskilda patientens 

vård och uppföljning av vården på övergripande nivå.  

Arvid och Christina kommer att återkomma med tydliga förslag till beslut utifrån rapporten.  

Integration Cytodos och CytoBase 

Arvid och Torbjörn har haft kontakt med Evry som omarbetat sin offert. De har nu påbörjat 

arbetet.  

Kallelse- och uppföljningssystem för organiserad prostatacancertestning (OPT) 

Arvid redovisar pågående arbete och kostnader för att utveckla ett kallelse- och 

uppföljningssystem för organiserad prostatacancertestning. Bland annat pågår ett arbete för att 

säkerställa att RCC Väst kan vara nationellt stödteam och CPUA-myndighet. Systemet har flera 

gemensamma eller snarlika komponenter som kallelsesystemet för tjock- och 

ändtarmscancerscreening.  
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Förslaget är att RCC i samverkan avsätter medel ur årets överenskommelse för att bygga upp 

systemet och skapa en förvaltning. På sikt är tanken att kostnaden ska fördelas på de regioner 

som ansluter sig.  

Beslut: RCC i samverkan avsätter medel ur årets överenskommelse för att bygga upp kallelse- 

och uppföljningssystemet för organiserad prostatacancertestning (OPT). 

 

11. Nivåstrukturering 

Föredragande: Gunilla Gunnarsson 

Senaste nytt kring Socialstyrelsens arbete 

Arbetet på Socialstyrelsen fortskrider. HSD har efterfrågat att datumen för remissvar och 

nomineringar till sakkunniggrupper skulle flyttas fram men datumen står fast.  

Avancerad bäckenkirurgi vid olika tillstånd 

Gunilla påminner om att vi ska nominera till Socialstyrelsens sakkunniggrupp för avancerad 

bäckenkirurgi senast den 15 september. Alla är på gång med detta. Gunilla uppmanar alla att 

inte bara nominera de mest erfarna läkarna i respektive region utan ge förslag som resulterar i 

en grupp med bredare kompetens.   

PREM-enkäten till de nationella vårdenheternas patienter 2017 och 2018  

Vi bör skicka ut PREM-enkäten till patienter som vårdats vid nationella vårdenheter. Svaret på 

frågorna är inte minst ett viktigt underlag för SKR:s och regionernas arbete med att göra vården 

jämlik när det gäller resor, boende m.m.  

Gunilla skickade ut begäran om underlag till regionerna före sommaren och fick in namn från 

två vårdenheter. Enkäter är utskickade till dessa patienter. Gunilla frågar om hon bör skicka 

påminnelser till övriga eller om det är olämpligt att sätta press på enheterna just nu. Vi ser att 

det är viktigt att komma ut med enkäten och att det inte är en för omfattande begäran.   

Beslut: Gunilla bör skicka påminnelser till de vårdenheter som ännu inte har lämnat in underlag 

till PREM-enkäten till patienter som vårdats vid nationella vårdenheter.  

Vem ersätter Gunilla i kvarstående frågor? 

Gunilla berättar om sitt nya uppdrag som ordförande för den nyligen tillsatta 

Tillgänglighetsdelegationen. Hon kommer att avsluta sina uppdrag hos oss i början av 

september. Stefan Rydén är beredd att överta Gunillas frågor fram till årsskiftet men han vill ha 

en kontaktperson i RCC i samverkan. Vi fattar beslut om detta vid nästa möte. 
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12. Planering och prioritering av nationella utbildningar 

Föredragande: Helena Brändström 

Vi går igenom våra förslag till nationella utbildningar från i våras.  

Cytostatikautbildning: Lena berättar att det finns ett nationellt nätverk som arbetar med 

utbildningen. Vi konstaterar att det vore värdefullt att försöka knyta gruppen närmare RCC. 

Syftet skulle vara att stärka gruppen så att den inte blir eldsjälsberoende och att stärka 

kopplingen till regimbiblioteket m.m. Vi bör också kontrollera om Svensk Onkologisk 

Förening, Svensk Förening för Hematologi, barnonkologerna m.fl. vill vara delaktiga i att 

arrangera utbildningen.  

KAM: Processledarna i Stockholm har gett ett förslag till kursupplägg för en nationell 

utbildning, tre dagar. Det behövs dock en nationell plattform. Bo tipsar om att Kommentus har 

en lärandeplattform som skulle kunna användas. Vi konstaterar att det vid kommunikation kring 

kursen är viktigt att tydliggöra att kursen inte handlar om att behandla cancer med 

komplementär medicin utan att ha ett evidensbaserat förhållningssätt om interaktioner m.m.  

I höst kan utbildningen finansieras med nationella medel. 

Levnadsvanor: Det finns ett antal filmer och en del skriftligt material på cancercentrum.se. Lena 

föreslår att vi därför prioriterar ner att göra en utbildning om det.  

MR-kurs för urologer i samband med OPT: En kurs var planerad men ställdes in.  

PROM-utbildning: Utbildning i att använda PROM i vården skulle vara intressant men vi går 

inte vidare med det just nu. 

Kontaktsjuksköterskeutbildningar: Kontaktsjuksköterskenätverket har kommit med önskemål 

om utbildningar. 

Processledarutbildningar: Det finns processledarutbildningar i flera regioner där delar skulle 

kunna göras nationella. Det kan göras i samarbete med övriga NPO:er. 

Vi konstaterar att vi behöver en process för att skapa och hantera nationella utbildningar, från 

idé till genomförd utbildning. Cancerteamet har sedan tidigare i uppdrag att ta fram ett förslag 

på hur utbildningarna ska presenteras på webben med det har försenats av att webbredaktören 

är sjukskriven. 

Beslut:  

 Lena får i uppdrag att kontakta nätverket för cytostatikautbildning igen med en förfrågan 
om samarbete.  

 RCC Stockholm Gotland får i uppdrag att ta fram en utbildning om KAM/KIM enligt 
det presenterade förslaget och budgeten samt att ge utbildningen åt ca 40 personer.  

 Vi tar inte fram en utbildning om levnadsvanor just nu. 

 Anna-Lena kontaktar kontaktsjuksköterskenätverket med frågan om vilka kurser de vill gå 
vidare med.  

 Cancerteamet får i uppdrag att komma med förslag till en process för att hantera 
nationella utbildningar, inkl. hur de presenteras på webben. 
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13. Vilande värdskap – diskussion  

Föredragande: Arvid Widenlou Nordmark 

Arvid berättar om status i arbetet med att ta fram en nulägesbild och en GAP-analys för att 

aktivera det vilande värdskapet för NPO cancer i Norra sjukvårdsregionen. Arvid, Helena, 

Maria och Anna-Lena har tagit fram ett underlag.  

Vi går igenom underlaget och konstaterar att det är viktigt att visa hur mycket arbete som pågår 

inom RCC men även att visa historien bakom att så mycket resurser har lagts på just 

cancerområdet och förklaringar till varför vi har kommit så långt. Vi ser att det är svårt att i 

GAP-analysen helt separera själva värdskapet från den externa finansieringen. Vi ser också att 

det är viktigt att framhålla vår oro över att en flytt av värdskapet äventyrar det etablerade 

arbetet, t.ex. att vårdprogramgrupperna kan fortsätta att arbeta och få stöd. 

Nulägesbilden ska beslutas i RCC i samverkan den 8 september och därefter tas vidare som en 

utgångspunkt för den GAP-analys som Norra sjukvårdsregionen ansvarar för att genomföra. 

Arbetsgruppen uppdaterar dokumenten under veckan utifrån dagens diskussion. 

 

14. Övriga frågor 

Kirurgi vid covid-19  

Sjukhusen har olika rutiner för att covid-19-testa patienter inför kirurgi. Det finns studier som 

visar att covid-19-infektion är en riskfaktor vid kirurgi. Björn har haft kontakt med Svensk 

Kirurgisk Förening för att diskutera om det bör tas fram riktlinjer för testning inför 

cancerkirurgi. De är positiva till samarbete. Hans, Björn och Ralf fortsätter kontakten. 

Jävsdeklarationer från Jessica Nordlander och Göran Henriks (se bifogat) 

Beslut: Jävsdeklarationerna från Jessica Nordlander och Göran Henriks läggs till handlingarna 

utan kommentarer. 

Rekvirering av medel till respektive RCC för registrering i läkemedelsregistret 

Beslut: Medel för läkemedelsregistret rekvireras på samma sätt som tidigare år. 

Fastställande av uppdragsbeskrivning för NAP 

Beslut: Vi fastställer den nationella uppdragsbeskrivningen för RCC:s patient- och 

närståenderåd. 

Titeln regional processägare/processledare 

RCC Väst lyfter frågan att regionala processägare/processledare i kunskapsorganisationen kallas 

för ”ordförande i regionala processteam”. ”Regionala processledare” används för en annan roll i 

kunskapsstyrningen. Vi diskuterar om vi bör byta namn på våra funktioner. 

Beslut: Vi ska inte byta titel på våra regionala processägare/processledare utan avvakta. 


